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LIIKKEESEENLASKIJAN JA ARVOPAPERIN 
PERUSTIEDOT 

 
Tämä asiakirja sisältää perustiedot liikkeeseenlaskijasta ja arvopaperista. Tämä perustietoasiakirja ei ole markkinointiaineistoa, vaan liik- 
keeseenlaskijan on annettava tiedot lain nojalla. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittajana voit tehdä perusteltuja sijoituspää- 
töksiä ja ymmärrät riskit, joita sijoitukseen liittyy. 

 
Tämän asiakirjan ja siihen liittyvien asiakirjojen jakelua muihin maihin kuin Suomeen saattaa olla rajoitettu joidenkin maiden lainsäädän- 
nössä, eikä tätä asiakirjaa ja siihen liittyviä asiakirjoja saa jakaa, välittää tai toimittaa Yhdysvaltoihin, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hong- 
kongiin, Japaniin, Kanadaan tai Singaporeen taikka muihin sellaisiin maihin, jossa jakelu olisi sovellettavan lainsäädännön vastaista. Osa- 
keanti (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. 

 
Osakevaihtoon liittyviä osakkeita (määritelty jäljempänä) tarjotaan tässä merkittäväksi osakevaihdon ehtojen mukaisesti. Tätä asiakirjaa ei 
tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi hankkia tai merkitä yhtiön arvopapereita maissa, joissa tällainen tarjous tai pyyntö olisi 
lain- vastainen. Tarjottavia osakkeita 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 

 
Liikkeeseenlaskijan nimi Learning Intelligence Group LIG Oy (LIG tai Yhtiö). 
 
Tarjottava arvopaperi 

 
Yhtiö tarjoaa ostettavaksi 12’902’677 Yhtiön omaa osaketta (Tarjottavat osakkeet). Osakkeiden 
tarjoaminen liittyy osakekauppaan, jossa Yhtiö ostaa vähemmistön Claned Group Oy:n (Kohdeyhtiö) 
osakkeista sen nykyisiltä vähemmistöosakkeenomistajilta (Osakekauppa). Osakekaupassa kauppahinta 
Kohdeyhtiön osakkeenomistajille maksetaan Yhtiön osakkeilla.  

Kerättävien varojen määrä Koska Osakekaupassa luovutetaan Tarjottavia osakkeita Kohdeyhtiön osakkeita vastaan, Yhtiö ei saa 
käteisvaroja Tarjottavista osakkeista. Yhtiön kokonaismarkkina-arvoksi on viimeaikaisten 
osakekauppojen perusteella laskettu 7’022’679,60 EUR. 

Kerättävien varojen käyttötar- 
koitus 

Osakekaupan toteutus. Kohdeyhtiön osakkeenomistajat merkitsevät Tarjottavia osakkeita Yhtiölle 
luovutettavia Kohdeyhtiön osakkeita vastaan. 

Yhtiön neuvonantajat Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, Eteläesplanadi 14, 00130 Helsinki 
KPMG, Töölönlahdenkatu 3 A, 00100 Helsinki 

 
Riskit 

 
Keskeiset riskit, jotka voivat 
toteutuessaan olennaisesti vai- 
kuttaa liikkeeseenlaskijan toi- 
mintaan, taloudelliseen ase- 
maan tai arvopaperin arvoon 

Makrotaloudelliseen tilanteeseen liittyviä riskejä 
• Yleinen taloustilanne, epävarmuudet toimintaympäristössä ja asiakaskunnan ostotottumusten 

muutokset voivat mahdollisesti vaikuttaa Yhtiön asiakaskunnan ostokäyttäytymiseen 
 

LIGin liiketoimintaan liittyviä riskejä 
• Avainhenkilöiden menettäminen voi vaikuttaa epäedullisesti liiketoimintaan 
• Yhtiö ei välttämättä löydä sopivia laajentumismahdollisuuksia suotuisin ehdoin 
• LIG ei välttämättä pysty kasvamaan hallitusti tai hallitsemaan kasvun aiheuttamia 

kustannuksia 
• Yhtiön työntekijöiden mahdollisista inhimillisistä erehdyksistä ja väärinkäytöksistä saattaa 

aiheutua vahinkoja 
• Tietojärjestelmien virheet tai häiriöt, vanhentuminen ja riippuvuus kolmansista tahoista voivat 

vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön liiketoimintaan 
• LIGin tai sen tytäryhtiöiden maineen vahingoittumisella saattaa olla olennaisen haitallinen 

vaikutus liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan 
• Omistuksen hajaantuminen voi vaikuttaa epäedullisesti LIGin mahdollisuuksiin saada 

toiminnalleen lisärahoitusta, jos sijoittajat katsovat yrittäjätoiminnan motivaation 
liudentuneen liian paljon 

• LIGille kielteinen päätös missä tahansa oikeudenkäynnissä tai viranomaismenettelyssä voi 
vaikuttaa epäedullisesti LIGin tai sen tytäryhtiöiden liiketoimintaan tai aiheuttaa 
ennakoimattomia kuluja 

• Jos LIG ei pysty suojaamaan tai valvomaan immateriaalioikeuksiaan tehokkaasti tai jos LIGiin 
tai sen tytäryhtiöihin kohdistetaan immateriaalioikeuksien loukkaamiseen perustuvia 
vaatimuksia, voi se aiheuttaa haittaa liiketoiminnalle ja vaikuttaa epäedullisesti taloudelliseen 
asemaan  

• Veroriskien tai maksuhäiriöriskien toteutuminen voi johtaa taloudellisiin menetyksiin, jotka 
voivat vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön liiketoimintaan 

• Kilpailuympäristön muuttuminen sekä muut kilpailuriskit Yhtiön toimialalla voivat vaikuttaa 
epäedullisesti liiketoimintaan 
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 • Yhtiö tai sen tytäryhtiöt voivat epäonnistua asiakkaiden tottumusten ja mieltymysten 
ennakoimisessa sekä asiakkaiden tarpeisiin vastaamisessa 

• Asiakkaiden ostovoiman heikkeneminen ja ostojen väheneminen voivat toteutuessaan vaikut- 
taa epäedullisesti Yhtiön liiketoimintaan 

• Tytäryhtiöiden riippuvuus sopimuskumppaneista voi vaikuttaa epäedullisesti liiketoimintaan 
• Yleisen vuokratason kehitys sekä vuokrien korotukset voivat vaikuttaa epäedullisesti 

liiketoimintaan 
• Kansainvälinen laajentuminen uusille markkina-alueille saattaa lisätä uusiin markkina-aluei- 

siin, kuluttajakäyttäytymiseen ja paikalliseen sääntely-ympäristöön liittyviä riskejä 
• LIG voi epäonnistua tulevissa investoinneissa ja yritysjärjestelyissä 
• Sääntely-ympäristön, erityisesti tietoturvalainsäädännön ja arvonlisäverotuksen sekä niiden 

tulkintakäytännön muuttuminen voivat vaikuttaa epäedullisesti liiketoimintaan 
• Jos Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden ensisijaiset toimittajat eivät pysty toimittamaan Yhtiön 

tarvitsemia tuotteita ja palveluita odotusten mukaisesti tai lainkaan, Yhtiön kustannukset 
saattavat kasvaa 

 
LIGin taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen liittyviä riskejä 

• LIG ei välttämättä onnistu hankkimaan rahoitusta kilpailukykyisin ehdoin tai lainkaan 
• LIGin vakavaraisuuden olennainen heikentyminen vaikuttaisi epäedullisesti sekä itse Yhtiön 

että sen tytäryritysten taloudelliseen asemaan 
• LIGin ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaan liittyy likviditeettiriski 
• LIG ei välttämättä pysty täyttämään lainojensa kovenantteja tai muita ehtoja, mikä voisi 

vaikuttaa epäedullisesti LIGin taloudelliseen asemaan 
• Mahdollinen liikearvon tai muiden aineettomien tai aineellisten hyödykkeiden arvon 

alentuminen voisi vaikuttaa olennaisen haitallisesti LIGin taloudelliseen asemaan ja 
liiketoiminnan tulokseen 

• Korkotason nousu voi lisätä LIGin rahoituskuluja 
• Tulevat tilinpäätösstandardien ja/tai -käytäntöjen muutokset altistavat LIGin ja sen tytäryhtiöt 

kirjanpitokäytäntöjen ja tilinpäätösten oikaisuista johtuville riskeille, jotka saattavat vaikuttaa 
raportoituihin tunnuslukuihin 

 
LIGin osakkeeseen liittyviä riskejä 

• Sijoittajat voivat menettää sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan 
• Sijoittajat eivät välttämättä saa lainkaan tuottoa sijoituksilleen 
• Mikäli Yhtiön osakkeiden likviditeetti on heikko, sijoittajien voi olla vaikeaa myydä omista- 

miaan LIGin osakkeita haluamanaan ajankohtana tai lainkaan 

 

Tiedot liikkeeseenlaskijasta 
 

Toiminimi, kotipaikka ja hal- 
linnollinen päätoimipaikka 

Yhtiön toiminimi on Learning Intelligence Group LIG Oy, ja sen rinnakkaistoiminimi on Learning 
Intelligence Group LIG Ltd. Yhtiön kotipaikka on Helsinki ja rekisteröity osoite Konepajankuja 1, 
00510 Helsinki. 
 

Rekisteröintipäivä ja rekiste- 
röimisvaltio 

Yhtiö on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin (Kaupparekisteri) 
10.8.2011. Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. 
 

Oikeudellinen muoto ja sovel- 
lettava laki 

Yhtiö on suomalainen osakeyhtiö, joka on perustettu Suomen lakien mukaisesti ja johon sovelletaan 
Suomen lakia. 
 

Hallitus ja johtoryhmä Hallitus 
 

 Nimi Asema Päätehtävät yhtiön ulkopuolella  
Mervi Airaksinen Puheenjohtaja IBM Finland Oy:n toimitusjohtaja, 

YTK:n hallituksen jäsen, 
Teknologiateollisuuden neuvonantaja 

 

Pekka Mattila Jäsen Toimitusjohtaja, työelämäprofessori, 
hallitusammattilainen 
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  Henrik Svennas Jäsen Sijoittaja ja hallitusammattilainen, 
Business Advisory Group’in vt. 
toimitusjohtaja 

 

Jesse Maula Varapuheenjohtaja Avidly Oyj:n toimitusjohtaja  
Touko Tahkokallio Jäsen Game Lead Supercell  

 
Johtoryhmä 
 
 
 

 
 

 
Hallituksen ja johtoryhmän työosoite on Konepajakatu 1, 00510 Helsinki. Tällä hetkellä yhtiö toimii 
pääsääntöisesti etänä, kunnes koronatilanne muuttuu paremmaksi. 
 
On huomattava, että yllä kuvattu johtoryhmä tekee LIG Oy:n (yhtiön ja konsernin) rahoitukseen, 
strategiaan ja näihin liittyvät hallinnolliset päätökset. Konsernin liiketoimintaa harjoitetaan yksinomaan 
tytäryhtiöissä (Claned Group Oy ja GraphoGroup Oy), joiden johtoryhmät tekevät operatiiviset 
päätökset. LIG Oy:n hallituksen puheenjohtaja on myös tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtaja. 

 
Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän määräysvallassaan arvopaperimarkkinalain 
(746/2012) 2 luvun 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla olevat yhteisöt ja säätiöt omistavat yhteensä 118 820 
Yhtiön osaketta, mikä vastaa noin 34,42% prosenttia Yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja niiden 
tuottamista äänistä 31.12.2021. 

 
Yhtiöllä on suunnitteilla avainhenkilöille suunnattu pitkän aikavälin osakepohjainen palkkiojärjestelmä. 
Tarkoitus on yhdistää aikaisempi tytäryhtiö Claned Group Oy:n optio-ohjelma emoyhtiö LIGin uuteen 
optiojärjestelmään. Optio-ohjelman toteutus on suunniteltu kalenterivuodelle 2022, ja sen arvioitu 
suuruus on noin 10% osakekannasta.  

 
Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenillä ei ole muita sopimuksia tai muita järjestelyjä, joiden tavoit- 
teena olisi määräysvallan saaminen Yhtiössä. 
 

Tilintarkastaja Yhtiön tilintarkastaja 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella oli tilintarkastusyhteisö KPMG Oy 
(Töölönlahdenkatu 3 A, 00100 Helsinki), päävastuullisena tilintarkastajanaan Jussi Paski. 
 

Konsernirakenne LIG on emoyhtiö konsernissa, johon kuuluu kaksi tytäryhtiötä, Claned Group Oy ja GraphoGroup Oy. 
LIG omistaa Claned Group Oy:stä 54,46%  ja GraphoGroup Oy:stä 74,6%.  
 

Yhtiöjärjestyksen mukainen 
toimiala 

Yhtiön toimialana on liikkeenjohdon konsultointipalvelut, joiden puitteissa Yhtiö voi omistaa ja hallita 
liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden osakkeita ja tuottaa näille johtamis- ja muita hallintopalveluita. 
Yhtiö voi antaa kokonaan tai osittain omistamilleen yhtiöille lainaa, takauksia ja vakuuksia sekä huolehtia 
näiden yhtiöiden valvonnasta. Yhtiö voi omistaa osakkeita ja kiinteistöjä sekä harjoittaa 
arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa. 

Rekisteri, johon liikkeeseen- 
laskija on merkitty, yritys- ja 
yhteisötunnus ja yhteystiedot 

Yhtiö on rekisteröity Kaupparekisteriin y-tunnuksella 2419102-4. Yhtiön rekisteröity osoite on 
Konepajankuja 1, 00510 Helsinki. Yhtiön puhelinnumero on 040-586 0863/Vesa Perälä. 

Paikat, joissa voi tutustua pe- 
rustietoasiakirjassa mainittui- 
hin asiakirjoihin 
 

Perustietoasiakirja on saatavilla Claned Group Oy:n verkkosivustolla osoitteessa www.claned.com. 
Perustietoasiakirja ja siinä  mainitut asiakirjat on myös toimitettu osakkaille henkilökohtaisesti. 
 

Merkittävät viimeaikaiset ta- 
pahtumat 

 
• Liiketoiminnan kehitys on jatkunut positiivisena vuonna 2021. Koronapandemia kiihdyttää 

kysyntää LIG–konsernin palveluille. Claned tarjoaa yrityksille digitaalisen koulutus- ja 
oppimisalustan. GraphoGame opettaa lapset lukemaan. 

• Marraskuuhun mennessä tytäryhtiöiden kuluvan vuoden laskutus on 1.7 miljoonaa euroa (edellinen 
vuosi 0.7 miljoonaa euroa). Konsernin tuloksen odotetaan parantuvan edelliseen vuoteen nähden, 
mutta yhteenlaskettuna jäävän edelleen tappiolliseksi. 

• Liiketoiminta on kansainvälistä ja kauppaa tehdään jokaisella mantereella.  
• Uusien palvelusopimusasiakkaiden määrä on kasvanut kuluvana vuonna 70:nnellä. 
• Palveluiden asiakastyytyväisyys on korkea ja Clanedin asiakkaista 99%:a uusii 

palvelusopimuksensa edellisen päättyessä. 
• GraphoGamella on sovelluskaupoissa 3 miljoonaa latausta 

 
 

Nimi Asema 
Vesa Perälä Toimitusjohtaja 
Mervi Palander Liiketoimintajohtaja 
Tina Nyfors Talousjohtaja 
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 • Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa marraskuussa 2021 hallituksen jäseniksi valittiin Mervi 
Airaksinen, Pekka Mattila, Henrik Svennas, Jesse Maula ja Touko Tahkokallio. Hallitus valitsi 
järjestäytymiskokouksessaan 12.11.2021 puheenjohtajaksi Mervi Airaksisen ja 
varapuheenjohtajaksi Jesse Maulan. 
 

Liiketoiminnan kuvaus Learning Intelligence Group LIG Oy (”LIG”) on vuonna 2018 perustettu suomalainen opetustoimialan 
digitaalisia sovelluksia operoivien yhtiöiden hallintaan erikoistunut konserni (Yhtiö on perustettu vuonna 
2011). Konsernin yhtiöihin kuuluvat Claned Group Oy sekä GraphoGame Oy. Konserni työllistää noin 
viisitoista henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. LIG itsessään toimii holding-yhtiönä tytäryhtiöilleen. 

Lisätiedot kerättävien varojen 
käyttötarkoituksesta 

Ei sovellu. 

Taloudellisen tilanteen kuvaus 
31.12.2020 päättyneeltä tili- 
kaudelta ja sen jälkeiset 
tapahtumat tilikaudella 
1.1.2021 – 31.12.2021  

Alla olevat tiedot ovat peräisin LIG Oy:n tilinpäätöksestä 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta ja siihen 
sisältyvistä vertailutiedoista 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta. LIG ei tehnyt vuodelta 2020 
konsernitilinpäätöstä.  
 
LIG Oy:n liikevaihto vuonna 2020 oli 223’176,00 EUR, mikä koostui kokonaisuudessaan veloituksista 
tytäryhtiöiltä. Vastaava luku vuonna 2019 oli 339’574,14 EUR. LIGin tytäryhtiöiden yhteenlaskettu 
liikevaihto vuodelta 2020 oli  770’455,40 EUR. Tytäryhtiöillä ei ole keskinäistä liiketoimintaa.  
 
LIGin henkilöstökulut vuonna 2020 olivat 102’294,37 EUR ja liiketoiminnan muut kulut 223’936,00 EUR. 
Liiketappioksi muodostui näin 220’588,36 EUR. LIGin ja sen tytäryhtiöiden yhteenlasketut 
henkilöstökulut vuodelta 2020 olivat 772’315,36 EUR, ja liiketoiminnan muut kulut yhteensä 669’634,13 
EUR. Tytäryhtiöiden poistot olivat 458’278,58 EUR. LIGillä ei ollut poistoja tai arvonalenemisia. 
Rahoituskulujen jälkeen LIGin tilikauden tappio oli 221’860,06 EUR.  
 
Vuoden 2020 tilinpäätöksessä LIGin taseen loppusumma oli 4’598’018,60 EUR. Yhtiön oma pääoma oli 
2’130’917,07 EUR. Yhtiöllä ei ole lainoja pankeilta tai rahoitusinstituutioilta.  
 
LIG on käyttänyt keräämiään pääomia ensisijaisesti tytäryhtiöidensä toiminnan rahoittamiseen sekä omiin 
käyttöpääomatarpeisiinsa. Yhtiön tilintarkastuskertomuksessa mainitaan, että toiminnan jatkuvuus sekä 
kasvu edellyttävät lisää pääomia, ja että toiminnan jatkuvuus on riippuvainen rahoituskierroksen 
läpiviennistä, tytäryhtiöiden tulevasta tilauskertymästä ja rahoituksen riittävyydestä. 
 
Tilikauden 2021 myyntiin liittyvät tapahtumat on kuvattu kohdassa ”Viimeaikaiset tapahtuma”.  
 



5 
 

 

 Tiedot arvopaperista ja Osakevaihdosta 
 

Arvopaperiin liittyvät keskei- 
set oikeudet, velvollisuudet ja 
rajoitukset sekä ominaisuudet 

Yhtiön osakkeisiin liittyvät oikeudet määräytyvät osakeyhtiölain (624/2006) ja muun Suomessa voi- 
massa olevan lainsäädännön mukaan. 

 
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 
osakkeenomistajan on halutessaan osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava ennakolta kokouskut- 
sussa mainitulla tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan seitsemän 
(7) päivää ennen kokouspäivää. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla, jolla osakkeiden perus- 
teella on oikeus tulla kirjatuksi 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 hyväk- 
synyt Yhtiön tilinpäätöksen ja päättänyt osingonjaosta hallituksen ehdotuksen perusteella. Kuluvan tili- 
kauden voittoon perustuvia osavuosiosinkoja voidaan jakaa ainoastaan, jos ylimääräinen yhtiökokous 
hyväksyy uuden tilintarkastetun tilinpäätöksen. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous voi valtuuttaa hal- 
lituksen päättämään osingon maksusta tai muun vapaan oman pääoman jakamisesta. 

 
Kukin Yhtiön osake oikeuttaa yhtiökokouksessa yhteen (1) ääneen. 
 

Tarjottavien osakkeiden koko- 
naismäärä sekä tiedot päätök- 
sistä ja valtuuksista, joiden no- 
jalla arvopapereita tarjotaan 

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 12.3.2019 valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 180 000 
Yhtiön uuden osakkeen antamisesta, ja enintään 60% yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus annettiin 
erityisesti konsernirakenteen selkiyttämiseksi. Tämän lisäksi Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 
3.4.2019 valtuuttaa hallituksen antamaan kullekin osakkeenomistajalle maksutta Yhtiön uusia osakkeita 
heidän omistusosuuksiensa mukaisessa suhteessa siten, että kutakin Yhtiön olemassa olevaa osaketta 
kohti annetaan 99 Yhtiön uutta osaketta (split). Valtuutuksen nojalla voitiin antaa enintään 34 080 651 
osaketta. Annettavien osakkeiden saaminen ei edellytä osakkeenomistajilta mitään toimia.   

 
Yhtiön hallitus päätti 18.12.2020 edellä mainittuihin valtuutuksiin perustuen toteuttaa osakesplitin 
maksuttomalla osakeannilla nykyisille osakkaille, yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti. Yhtiön uusi 
osakemäärä oli näin satakertainen aikaisempaan verrattuna, eli 34’424’900 osaketta. Tämän jälkeen 
Yhtiön hallitus päätti samassa kokouksessa 18.12.2020 toteuttaa suunnatun osakeannin Yhtiölle itselleen, 
käytettäväksi konsernirakenteen selkiyttämiseen ja rahoitusaseman kohentamiseen. Osakeanti toteutetaan 
huomioiden osakkeiden splittaus. Näin Yhtiö sai käyttöönsä 13’664’255 uutta osaketta edellä mainittuihin 
tarkoituksiin, ja hallitus päätti käyttää nämä uudet osakkeet Osakekaupan toteuttamiseen. Hallitus 
valtuutti 18.12.2020 LIGin toimitusjohtaja Vesa Perälän allekirjoittamaan kaikki Osakekauppaan ja 
siihen liittyviin toimiin liittyvät asiapaperit.  

 
Osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska 
osakeanti toteutetaan osana Osakekauppaa ja osakeanti mahdollistaa Osakekaupan toteutumisen. Osa- 
kekauppa tukee Yhtiön hallituksen näkemyksen mukaan Yhtiön kasvua ja strategian toteutumista, ja on 
välttämätön rahoitusratkaisujen toteuttamiseksi tulevaisuudessa. 
 

Hinta ja konversiokerroin Osakekaupassa sovittu Tarjottavien osakkeiden määrä on laskettu siten, että jokaisella Claned Group 
Oy:n osakkeella on oikeus saada 2,9731149 LIGin osaketta. Claned Group Oy:n A- ja B-osakkeita 
kohdellaan yhdenvertaisesti, eli kummankin osakesarjan osakkeilla on tässä transaktiossa yhtäläiset 
oikeudet. Mikäli Osakekaupassa luovutettavien LIGin osakkeiden lukumäärä ei mene tasan 
konversiokertoimesta johtuen, luovutettavien LIGin osakkeiden määrä pyöristetään lähimpään täyteen 
osakkeeseen. Konversiokerroin on laskettu yhtiöiden suhteellisten arvonmääritysten mukaan ja ottaen 
huomioon keskinäiset rahoitusrakenteet. 
 
Vähemmistöosakkailla on Claned Group Oy:ssä 4 339 691 osaketta, joita vastaan saa LIGin osakkeista  
12 902 677 kappaletta.  

 
Osakekaupassa luovutettavien osakkeiden kauppahinnat maksetaan kokonaisuudessaan luovuttamalla 
Yhtiölle vähemmistöosakkaiden omistamia Claned Group Oy:n osakkeita. Yhtiö maksaa kauppahinnan 
omistamillaan LIGin osakkeilla.  

 
Sijoittajalta veloitettavat kulut Yhtiö ei veloita Osakekaupasta koituvia kuluja sijoittajilta. LIG myös korvaa Yhtiön osakkeiden 

luovutuksesta mahdollisesti perittävän varainsiirtoveron sijoittajille. 
 

Merkintä- ja maksuehdot Osakkeiden merkintään oikeutetun tulee maksaa osakkeiden merkintähinta kokonaisuudessaan 
luovuttamalla Yhtiölle Kohdeyhtiön osakkeita. Merkinnät tehdään ja maksetaan Osakekaupan 
täytäntöönpanon yhteydessä. Vähemmistöosakkeenomistajia Osakekaupassa edustaa Claned Group Oy:n 
osakassopimusten mukaisesti Kohdeyhtiön toimitusjohtaja Vesa Perälä.  
 
Vähemmistöomistajat ovat B-osakkaiden osalta valtuuttaneet Vesa Perälän tekemään puolestaan kaikkia 
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osakkeisiin liittyviä toimenpiteitä. A-osakkeita sitovat osakassopimus puolestaan oikeuttaa Claned Group 
Oy:n hallituksen tekemään osakkeisiin liittyviä toimenpiteitä, mikäli se yhtiön rahoitusaseman tähden 
katsotaan välttämättömäksi. Claned Group Oy:n hallitus on päättänyt 20.9.2020 kokouksessaan, että 
Osakekauppa on toteutettava lisärahoituksen saamiseksi.  

 

Kaupan hyväksyminen ja 
arvopapereiden toimittaminen 
sijoittajille 

Yhtiön hallitus on kokouksessaan 18.12.2020 hyväksynyt Osakekaupan. Ilmoitukset osakkeenomistajille 
toimitetaan 31.12.2021. Claned Group Oy:n osakkeenomistajien ei tarvitse ryhtyä toimenpiteisiin, vaan 
he saavat arvopaperit ja ilmoitukset automaattisesti. 
 

Muut tarjouksen erityiset ehdot Tarjottavien osakkeiden merkintä on sitova ja peruuttamaton, eikä sitä voida muuttaa tai mitätöidä. 
Asiakasvarojen hallinnointia 
koskevat tiedot 

Ei sovellu. 

Arvopaperista mahdollisesti 
perittävä lähdevero 
osingonjakotilanteessa ja 
selvitys siitä, huolehtiiko 
liikkeeseenlaskija lähdeveron 
perimisestä 

Yhtiö on velvollinen perimään lähdeveron osingon maksamisen yhteydessä, kun Yhtiö maksaa osinkoa 
Suomessa rajoitetusti verovelvolliselle sijoittajalle. Tällä hetkellä Suomessa lähdeveron määrä on 20 pro- 
senttia, kun tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen yhteisö ja 30 prosenttia kaikille muille rajoitetusti 
verovelvollisille tulonsaajille, ellei soveltuvassa verosopimuksessa toisin määrätä. 

 
Lähdeveroa ei peritä Yhtiön maksamista osingoista, jotka maksetaan niin kutsutun emo-tytäryhtiödirek- 
tiivin (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 verovelvolli- 
selle yhteisölle, jos (i) osingonsaajan kotipaikka on Euroopan talousalueella; (ii) Suomen ja osingonsaa- 
jan asuinvaltion välillä on järjestetty veroasioita koskeva tietojenvaihto; (iii) osingonsaaja vastaa Suomen 
verolainsäädännössä tarkoitettua suomalaista yhteisöä; (iv) osinko olisi kokonaan verovapaa vastaavalle 
suomalaiselle yhteisölle maksettuna; ja (v) osingonsaaja näyttää, että maksettua lähdeveroa ei tosiasiassa 
voida kokonaisuudessaan hyvittää osingonsaajan asuinvaltiossa. Edellä mainitun rajoittamatta sovellet- 
tava lähdeverokanta on tällä hetkellä tietyin edellytyksin 15 prosenttia rajoitetusti verovelvollisen yhtei- 
sön saamaan osinkoon, jos Yhtiön osakkeet kuuluvat osingonsaajan sijoitusomaisuuteen. Sovellettavasta 
verosopimuksesta riippuen sovellettava lähdevero voi olla myös alempi kuin 15 prosenttia. 

 
Yhtiö perii lähdeveron voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, mikäli osinkoa jaetaan. 

 

Muut tiedot 
 

Tähän perustietoasiakirjaan sisältyvät tiedot ovat ajantasaisia perustietoasiakirjan julkaisupäivänä, ja niitä päivitetään tarvittaessa. 
Perustietoasiakirja on julkaistu. Lisätietoja liikkeeseenlaskijasta on saatavilla sähköpostitse osoitteesta vesa@claned.com. 

 
Nähtävillä olevat asiakirjat 

 
Seuraavien asiakirjojen jäljennökset ovat saatavilla Kohdeyhtiön verkkosivustolta osoitteessa www.claned.com. Osakevaihtoon osallistuville 
suositellaan tutustumista seuraaviin asiakirjoihin: 

 
• Perustietoasiakirja 
• Yhtiön tilinpäätös 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta, sisältäen vertailutiedot 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta 
• Claned Group Oy:n tilinpäätös 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta.  

mailto:vesa@claned.com.
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