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Puuilo Oyj                   Lehdistötiedote    7.6.2021 klo 8:30 
 

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, 
AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA 
TAI ETELÄ-AFRIKASSA, TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN 
MUUHUN MAAHAN, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA. 

Puuilo suunnittelee listautumisantia ja listautumista Nasdaq Helsingin pörssilistalle 

Puuilo Oyj (”Puuilo” tai ”Yhtiö”) ilmoittaa, että se suunnittelee listautumisantia (”Listautumisanti”) 
ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. 

 
Puuilo on vuonna 1982 perustettu suomalainen myymäläketju, joka tunnetaan erityisesti laajasta 
tuotevalikoimasta, edullisista hinnoista sekä myymälöiden hyvistä sijainneista ja helposta 
asiointikokemuksesta. Yhtiö on keskittynyt erityisesti tee-se-itse-, kodintarvike- ja lemmikkituotteisiin.  

Listautumisannin tavoitteena on mahdollistaa Puuilon vahvan kasvun jatkuminen, parantaa Puuilon 
taloudellista joustavuutta ja vahvistaa Puuilon tunnettuutta ja merkkitietoisuutta sen asiakkaiden, 
työntekijöiden ja sijoittajien keskuudessa. Näillä tavoitteilla pyritään parantamaan Puuilon 
kilpailukykyä ja mahdollistamaan sen pääsy pääomamarkkinoille sekä laajentamaan sen omistuspohjaa 
sekä kotimaisilla että ulkomaisilla sijoittajilla, minkä odotetaan lisäävän Yhtiön osakkeiden 
likviditeettiä. Osakkeiden listaamisen ja lisääntyneen likviditeetin odotetaan myös antavan Puuilolle 
mahdollisuuden käyttää osakkeitaan paremmin palkitsemisessa.  

Suunnitellun Listautumisannin odotetaan koostuvan Yhtiön noin 30 miljoonan euron osakeannista 
(bruttovarat) sekä osakemyynnistä, jossa eräät Puuilon osakkeenomistajat myyvät osakkeitaan. 
Osakeannista saatavia varoja on tarkoitus käyttää Yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseen, muun 
muassa lyhentämällä Puuilon olemassa olevia pankkilainoja. 

Tietyt Capital World Investorsin hallinnoimat rahastot, valikoidut Evli-rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat 
rahastot, DNCA Financen hallinnoimat rahastot, tietyt Sp-rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot, 
tietyt Svenska Handelsbanken AB:n hallinnoimat rahastot, Conficap Oy ja tietyt Creades AB (publ.):n 
vakuutuskuorijärjestelyn (endowment insurance) kautta hallinnoimat rahastot (yhdessä 
"Ankkurisijoittajat") ovat tietyin ehdoin sitoutuneet merkitsemään Yhtiön osakkeita yhteensä noin 96 
miljoonalla eurolla suunnitellussa Listautumisannissa olettaen, että Yhtiön koko osakekannan arvostus 
Listautumisannin jälkeen on enintään 560 miljoonaa euroa. 

Timo Mänty, hallituksen puheenjohtaja kommentoi: 
 
“Puuilon kasvu on ollut historiallisesti vahvaa ja tasaista. Uskomme, että suunniteltu listautuminen 
mahdollistaisi tämän kasvun jatkumisen. Puuilo suunnittelee myymäläverkostonsa kasvattamisen 
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jatkamista ja menestyksekkääseen konseptiin perustuvan markkina-asemansa vahvistamista.  Meillä on 
vahva luotto siihen, että Puuilo voi selkeän kasvustrategiansa avulla saavuttaa hallituksen asettamat 
keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet.” 

Juha Saarela, toimitusjohtaja kommentoi: 

“Me uskomme, että olemme kyenneet kasvamaan muuta Suomen halpakauppa- sekä 
vähittäiskauppamarkkinaa nopeammin ja saavuttamaan korkean kannattavuuden tason, koska 
ymmärrämme asiakkaitamme paremmin kuin muut ja olemme pystyneet vastaamaan heidän jokapäiväisiin 
tarpeisiinsa. Puuilon konseptille on kysyntää ja suunnitellun listautumisen tukemana pyrimme tuplaamaan 
myymälöidemme lukumäärän tulevina vuosina. Pidämme asiat yksinkertaisina, uskomme laajaan 
tuotevalikoimaamme, helppoon asiointikokemukseen ja aina edullisiin hintoihin. Aiomme jatkaa tällä polulla 
myös tulevaisuudessa.” 

Puuilo lyhyesti 
 
Puuilo on vuonna 1982 perustettu suomalainen myymäläketju, joka tunnetaan erityisesti laajasta 
tuotevalikoimasta, edullisista hinnoista sekä myymälöiden hyvistä sijainneista ja helposta 
asiointikokemuksesta. Yhtiö on keskittynyt erityisesti tee-se-itse-, kodintarvike- ja lemmikkituotteisiin. 
Puuilolla oli 30.4.2021 tilanteessa 32 myymälää eri puolilla Suomea ja nopeasti kasvava verkkokauppa, 
joka on tärkeä osa Puuilon monikanavaisuutta. 

Puuilo tarjoaa asiakkailleen laajan ja tarkkaan valikoidun tuotevalikoiman kymmenessä tuoteryhmässä: 
rakennustarvikkeet, työkalut, LVI- ja sähkötarvikkeet, eläintarvikkeet, autotarvikkeet, elintarvikkeet, 
taloustavara, puutarhatarvikkeet, vapaa-ajan- ja muut välineet sekä palvelut. Puuilo hallitsee 
tuotevalikoimaansa aktiivisesti ja keskitetysti, ja sen tuotevalikoima käsittää noin 30 000 aktiivista 
tuotenimikettä sisältäen sekä kolmansien osapuolten merkkejä että omia tuotteita. Yhtiön koko 
aktiivinen tuotevalikoima on saatavilla kaikissa myymälöissä, minkä tarkoituksena on tehdä 
ostamisesta helpompaa ja parantaa asiointikokemusta. 

Menestyvän myymäläkonseptinsa johdosta Puuilo on noussut yhdeksi Suomen halpakauppamarkkinan 
johtavista toimijoista, ja se onkin liikevaihdolla mitattuna yksi Suomen suurimmista käyttötavaroihin 
keskittyvistä myymäläketjuista.  

Yhtiö on kasvanut vahvasti ja sen liikevaihdon keskimääräinen vuotuinen kasvu oli 32,4 prosenttia 
31.1.2019 päättyneen tilikauden ja 31.1.2021 päättyneen tilikauden välillä. Yhtiön vertailukelpoisten 
myymälöiden liikevaihdon kasvu on ollut samalla jaksolla vahvaa ollen 5,6 prosenttia 31.1.2020 
päättyneellä tilikaudella ja 24,4 prosenttia 31.1.2021 päättyneellä tilikaudella. Puuilon liikevaihto 
31.1.2021 päättyneellä tilikaudella oli 238,7 miljoonaa euroa, oikaistu EBITA 43,2 miljoonaa euroa ja 
tilikauden tulos 28,8 miljoonaa euroa. Puuilolla oli 30.4.2021 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla 
keskimäärin 628 työntekijää. 

Vahvuudet 
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Puuilo uskoo, että muun muassa seuraavat tekijät ovat sen keskeisiä vahvuuksia: 

• Yksi johtavista toimijoista kasvavalla halpakauppojen markkinalla Suomessa 
 

• Menestynyt konsepti, joka perustuu laajaan valikoimaan, alhaisiin hintoihin, edulliseen 
hintamielikuvaan ja helppoon asiointikokemukseen 
 

• Kasvava myymäläverkosto ja verkkokauppa 
 

• Historiallisesti markkinoita selvästi parempi kasvu, korkea kannattavuus ja vahva kassavirta 

Strategia 

Puuilon tavoitteena on jatkaa asemansa vahvistamista yhtenä Suomen johtavista halpakaupoista 
hyödyntäen keskeisiä vahvuuksiaan: houkuttelevaa ja laajaa tuotevalikoimaa, edullisia hintoja ja 
helppoa asiointikokemusta. Kasvustrategiansa mukaisesti Yhtiö pyrkii avaamaan arviolta neljä uutta 
myymälää vuodessa sekä jatkamaan vertailukelpoisen liikevaihdon kasvattamista nostamalla 
entisestään tunnettuuttaan. Puuilo pyrkii jatkamaan arvolupauksensa kehittämistä tarjoamalla myös 
jatkossa asiakaskunnan tarpeisiin vastaavan laajan tuotevalikoiman aina edullisin hinnoin. Puuilo 
pyrkii myös jatkamaan panostuksia verkkokauppansa kehittämiseen ja kasvattamiseen, tarjoten 
asiakkailleen mahdollisuuden asioida niin myymälöissä kuin verkkokaupassa. 

Puuilon strategia perustuu seuraaviin tavoitteisiin: 

• Myymäläverkoston kasvattaminen 

• Vertailukelpoisen liikevaihdon kasvattaminen nuoressa myymäläverkostossa 

• Omien tuotteiden osuuden kasvattaminen 

• Jatkuva tuotevalikoiman ja monikanavaisen liiketoimintamallin kehittäminen 

• Korkean kannattavuuden ylläpitäminen ja parantaminen 

Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka 

Yhtiön hallitus on asettanut seuraavat taloudelliset tavoitteet Listautumisannin yhteydessä. 
Taloudelliset tavoitteet ovat tulevaisuutta koskevia lausumia, eivätkä ne ole takeita tulevasta 
taloudellisesta menestyksestä. Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt taloudelliset tavoitteet ovat 
ainoastaan tavoitteita eivätkä ennusteita tai arvioita Puuilon tulevasta taloudellisesta menestyksestä, 
eikä niitä tule pitää sellaisina. 

Puuilo on asettanut seuraavat tavoitteet aikavälille 2021-2025 (31.1.2022–31.1.2026 päättyvät 
tilikaudet): 
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• Liikevaihto ylittää 400 miljoonaa euroa 31.1.2026 päättyvän tilikauden loppuun mennessä ja 
kasvaa orgaanisesti yli 10 prosenttia vuosittain. 

• Oikaistu EBITA on välillä 17–19 prosenttia liikevaihdosta.  
• Yhtiö pyrkii jakamaan vähintään 80 prosenttia osinkoa kunkin tilikauden tuloksesta riippuen 

sen pääomarakenteesta, taloudellisesta asemasta, yleisestä talous- ja 
liiketoimintaympäristöstä sekä tulevaisuuden näkymistä. 

• Yhtiön nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhde alittaa 2.0x. 

Puuilon keskeiset tunnusluvut 

Puuilon liikevaihto 31.1.2021 päättyneellä tilikaudella oli 238,7 miljoonaa euroa ja oikaistu EBITA 43,2 
miljoonaa euroa, joka edustaa 18,1 prosentin oikaistua EBITA-marginaalia. 

Seuraavassa taulukossa esitetään Puuilon keskeisiä tunnuslukuja: 

 

30.4. ja 30.4. 
päättynyt kolmen 
kuukauden jakso 

31.1. ja 31.1. 
 päättynyt tilikausi 

 2021 2020 2021 
2020 

(oikaistu) 2019 

(tuhatta euroa, ellei toisin mainita) (tilintarkastamaton) 
(tilintarkastamaton, ellei toisin 

mainita) 
Liikevaihto 58 384 48 064 238 7211 170 4831 136 2281 
Liikevaihdon kasvu 2 21,5 %  40,0 % 25,1 % 18,4 % 
Vertailukelpoisten myymälöiden 
liikevaihdon kasvu2 12,8 %  24,4 % 5,6 % 7,0 % 
Verkkokaupan liikevaihto2 2 474 2 046 7 9891 3 5121 2 5751 
Verkkokaupan liikevaihdon kasvu2 20,9 %  127,5 % 36,4 % 35,1 % 
Omien tuotteiden osuus myynnistä2 17,9 % 18,4 % 16,3 % 15,5 % 14,2 % 
Myyntikate2 21 320 17 778 87 136 60 177 47 137 
Myyntikate %2 36,5 % 37,0 % 36,5 % 35,3 % 34,6 % 

Käyttökate2 
                      

9 982 
                       

9 222 51 249 31 921 24 810 
Käyttökate %2 17,1 % 19,2 % 21,5 % 18,7 % 18,2 % 

Oikaistu käyttökate2,3 
                          

11 129 
                       

9 449 51 803 32 567 25 013 
Oikaistu käyttökate %2,3 19,1 % 19,7 % 21,7 % 19,1 % 18,4 % 
Liikevoitto ennen tavaramerkin 
poistoa (EBITA) 2 7 572 7 253 42 634 24 079 19 000 
EBITA %2 13,0 % 15,1 % 17,9 % 14,1 % 13,9 % 
Oikaistu liikevoitto ennen 
tavaramerkin poistoa (oikaistu 
EBITA) 2,3 8 719 7 480 43 187 24 725 19 203 
Oikaistu EBITA %2 14,9 % 15,6 % 18,1 % 14,5 % 14,1 % 
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Liikevoitto 
                            

7 289 
                       

6 970 41 5031 22 9491 17 8691 
Liikevoitto % 12,5 % 14,5 % 17,4 % 13,5 % 13,1 % 

Oikaistu liikevoitto2,3 
                            

8 436    
                       

7 198    42 056 23 594 18 072 
Oikaistu liikevoitto %2,3 14,4 % 15,0 % 17,6 % 13,8 % 13,3 % 
Tilikauden tulos 4 875 4 615 28 7851 15 2361 12 3081 
Osakekohtainen tulos 
(laimentamaton ja 
laimennusvaikutuksella oikaistu), 
euroa2 0,06 0,06 0,361 0,191 0,131 
Nettoinvestoinnit2 1 065 847 2 648 2 397 1 977 
Operatiivinen vapaa kassavirta2 6 905 6 572 38 775 24 313 10 683 
Kassavirtasuhde2,3 76,1 % 84,9 % 87,4 % 92,7 % 53,0 % 
Varaston kiertoaika (päivää) 2 155 162 131 160 172 
Sijoitettu pääoma2 129 340 123 383 128 698 122 959 120 098 
Sijoitetun pääoman tuotto2 33,5 %  32,7 % 19,2 % 15,0 % 
Nettovelka2 117 555 124 643 121 7891 92 7381 79 8901 
Nettovelka/oikaistu käyttökate2,3 2,20  2,35 2,85 3,19       
Myymälöiden määrä, kauden lopussa 32 29 30 27 23 
Henkilöstön määrä keskimäärin 
kokoaikaisiksi muutettuna 628 536 595 457 385 

1Tilintarkastettu. 

2Vaihtoehtoinen tunnusluku. Puuilo esittää tiettyjä tunnuslukuja, jotka eivät ole Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European 

Securities and Markets Authority, ”ESMA”) antaman ohjeen ”Vaihtoehtoiset tunnusluvut ” mukaan IFRS-standardeissa määriteltyjä tai 

nimettyjä historiallista taloudellista suorituskykyä, taloudellista asemaa tai rahavirtoja kuvaavia tunnuslukuja, vaan ne ovat vaihtoehtoisia 

tunnuslukuja. Yhtiön näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkityksellistä Yhtiötä koskevaa lisätietoa johdolle, 

sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille Yhtiön toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista. 

3Oikaisut ovat olennaisia, tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia eriä, jotka liittyvät i) listautumisesta aiheutuviin kuluihin, ii) 

strategisiin kehitysprojekteihin ja iii) Yhtiön Adelikselle (kuten määritelty jäljempänä) maksamiin hallinnointipalkkioihin, joita ei enää synny 

Listautumisen jälkeen.  

Tietoa Listautumisannista 

Suunnitellun Listautumisannin odotetaan koostuvan Yhtiön noin 30 miljoonan euron osakeannista 
(bruttovarat) sekä osakemyynnistä, jossa eräät Puuilon osakkeenomistajat, mukaan lukien suurin 
osakkeenomistaja Puuilo Invest Holding AB, viime kädessä Adelis Equity Partners Fund I AB:n omistama 
yhtiö ja Adelis Equity Partners Fund I AB:n suoraan tai välillisesti omistamat yhtiöt, jotka ovat Yhtiön 
osakkeenomistajia (”Adelis”), myisivät osakkeitaan. Adelis jää merkittäväksi osakkeenomistajaksi myös 
Listautumisannin jälkeen. Puuilo, eräät Puuilon osakkeenomistajat, Puuilon hallitus ja johto sekä 
suunniteltuun henkilöstöantiin osallistuvat Puuilon työntekijät sitoutuvat tavanomaisiin 
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luovutusrajoitusjärjestelyihin. Suunnitellun Listautumisannin odotetaan sisältävän henkilöstöannin 
Puuilon työntekijöille. 

Tietyt Capital World Investorsin hallinnoimat rahastot, valikoidut Evli-rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat 
rahastot, DNCA Financen hallinnoimat rahastot, tietyt Sp-rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot, 
tietyt Svenska Handelsbanken AB:n hallinnoimat rahastot, Conficap Oy ja tietyt Creades AB (publ.):n 
vakuutuskuorijärjestelyn (endowment insurance) kautta hallinnoimat rahastot (yhdessä 
"Ankkurisijoittajat") ovat tietyin ehdoin sitoutuneet merkitsemään Yhtiön osakkeita yhteensä noin 96 
miljoonalla eurolla suunnitellussa Listautumisannissa olettaen, että Yhtiön koko osakekannan arvostus 
Listautumisannin jälkeen on enintään 560 miljoonaa euroa. 

Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliike on nimitetty 
toimimaan Listautumisannin pääjärjestäjinä (yhdessä ”Pääjärjestäjät”) sekä Nordea Bank Oyj ja OP 
Yrityspankki Oyj on nimitetty toimimaan Listautumisannin järjestäjinä (yhdessä Pääjärjestäjien kanssa 
”Järjestäjät”). Lisäksi Yhtiö on nimittänyt Nordnet Bank AB:n merkintäpaikaksi yleisöannissa. Roschier 
Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana. White & Case LLP toimii 
Pääjärjestäjien oikeudellisena neuvonantajana. Miltton toimii yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana. 

Tiedotustilaisuus 

Puuilo järjestää suomenkielisen webcast-tilaisuuden tänään 7.6.2021 klo 11.00. 

Yhtiötä ja sen suunnitelmia esittelevät Puuilon toimitusjohtaja Juha Saarela ja talousjohtaja Ville Ranta. 
Osallistujilla on esityksen jälkeen mahdollisuus esittää kysymyksiä yhtiön edustajille. 

Tilaisuutta voi seurata webcast-lähetyksenä osoitteessa: 

https://puuilo.videosync.fi/itf 

Lisää prosessiin liittyvää tiedotusta seuraa myöhemmin. 

Lisätietoja antaa 

Juha Saarela, toimitusjohtaja, puh. 050 4097641 

Ville Ranta, talousjohtaja, puh. 040 555 4995 

Tärkeää tietoa 

Tätä tiedotetta ei ole tehty, eikä kopioita tästä tiedotteesta saa jakaa tai lähettää, Yhdysvaltoihin, 
Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Singaporeen, Etelä-Afrikkaan tai 
mihinkään muuhun maahan, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. 

Tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity 
tai vapautettu rekisteröintivelvollisuudesta Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities 
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Act of 1933, muutoksineen) mukaisesti.  Yhtiö ei aio rekisteröidä mitään arvopapereita Yhdysvalloissa 
eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa. 

Arvopapereiden liikkeeseenlasku, osto tai myynti Listautumisannissa on erityisten lainsäädännöllisten 
säädösten ja rajoitusten alaista tietyillä lainkäyttöalueilla. Yhtiö ja Järjestäjät eivät ole vastuussa, jos 
tällaisia rajoituksia rikotaan kenenkään henkilön toimesta. 

Tämä tiedote ei ole tarjous myydä eikä tarjouspyyntö ostaa Yhtiön liikkeeseen laskemia arvopapereita 
missään maassa, jossa tällainen tarjoaminen tai myyminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen jakelu 
voi olla lailla rajoitettua tietyillä lainkäyttöalueilla ja henkilöiden, jotka vastaanottavat dokumentteja 
tai muuta tietoa, johon tässä tiedotteessa viitataan, tulisi olla tietoisia ja noudattaa tällaisia rajoituksia. 
Rajoitusten noudattamatta jättäminen voi olla näiden lainkäyttöalueiden arvopaperilakien vastaista. 

Lukuun ottamatta Suomea ja Isoa-Britanniaa, tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen 
jäsenvaltioissa vain asetuksessa (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) ja asetuksessa (EU) 2017/1129 (osa 
paikallista lainsäädäntöä Euroopan Union Withdrawal Act 2018:n nojalla) määritellyille kokeneille 
sijoittajille.  

Tämä tiedote ei ole arvopapereita koskeva tarjous yleisölle Isossa-Britanniassa koskien tässä 
tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita. Mitään esitettä ei ole hyväksytty tai tulla hyväksymään 
Isossa-Britanniassa. Isossa-Britanniassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, joilla on 
ammattimaista kokemusta sijoituksiin liittyvistä asioista Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- 
ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) vuoden 2005 määräyksen (Financial 
Promotion Order 2005) (muutoksineen, ”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti, (ii) yhteisöille, joilla on 
korkea varallisuusasema (high net worth entity) Määräyksen 49 (2) artiklan (a)-(d) -kohtien mukaisesti, 
taikka (iii) muille henkilöille, joille tämä tiedote voidaan muutoin laillisesti antaa (kaikki tällaiset 
henkilöt jäljempänä ”Relevantit tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvät mahdolliset sijoitukset tai 
sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien tahojen saatavilla ja niihin ryhdytään ainoastaan 
Relevanttien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti taho, ei tule toimia tämän tiedotteen 
perusteella tai luottaa sen sisältöön.  

Tässä tiedotteessa tarkoitettu mahdollinen arvopapereiden tarjoaminen tullaan toteuttamaan 
esitteellä. Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksen mukainen esite. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa tässä 
tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita muutoin kuin edellä mainittuun esitteeseen sisältyvien 
tietojen perusteella.  

Tähän tiedotteeseen sisältyvä tieto annetaan ainoastaan taustaksi eikä tämän tiedon väitetä olevan 
kattavaa tai täydellistä. Tähän tiedotteeseen sisältyvään tietoon tai sen paikkansapitävyyteen, 
oikeellisuuteen tai täydellisyyteen ei tule luottaa mitään tarkoitusta varten. Tähän tiedotteeseen 
sisältyvissä tiedoissa saattaa tapahtua muutoksia. 

Tämä tiedote on tarkoitettu tiedotustarkoituksiin, eikä sitä tule pitää tarjouksena tai tarjouspyyntönä 
tai perusteena päätökselle sijoittaa Yhtiön arvopapereihin. Järjestäjät ja Nordnet Bank AB toimivat 
yksinomaan Yhtiön ja osakkeitaan myyvien osakkeenomistajien puolesta, eivätkä kenenkään muun 
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tahon puolesta Listautumisannin yhteydessä. Ne eivät pidä ketään muuta henkilöä asiakkaanaan 
Listautumisannin yhteydessä, eivätkä ne ole vastuussa asiakkailleen tarjoaman asiakassuojan 
järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muulle henkilölle koskien Listautumisantia, 
tämän tiedotteen sisältöä tai mitään transaktiota, järjestelyä tai muuta seikkaa, johon tässä 
tiedotteessa viitataan.  

Yhtiö on laatinut tämän tiedotteen ja on siitä yksin vastuussa. Kukaan Järjestäjistä tai kukaan niiden 
hallituksen jäsenistä, johtajista, toimihenkilöistä, työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista ei ota 
mitään vastuuta eikä anna mitään vakuutusta, suoraan tai epäsuorasti, tähän tiedotteeseen sisältyvien 
tietojen tai muiden Yhtiötä tai sen tytäryhtiöitä ja osakkuusyhtiöitä koskevien tietojen, 
täydellisyydestä, tarkkuudesta tai todenperäisyydestä (tai tietojen poisjättämisestä tässä tiedotteesta)  
riippumatta siitä, onko tieto kirjallisessa, suullisessa tai sähköisessä muodossa ja riippumatta siitä, 
miten tieto on lähetetty tai asetettu saataville, eikä minkäänlaisesta vahingosta, joka on syntynyt 
tämän tiedotteen tai sen sisällön käyttämisestä tai muutoin tästä tiedotteesta johtuen. 

Tulevaisuutta koskevat lausumat 
 
Tässä tiedotteessa esitetyt asiat voivat sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat 
lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, 
”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, 
”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut 
ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tässä tiedotteessa esitetyt tulevaisuutta koskevat 
lausumat perustuvat erilaisiin olettamiin, joista monet voivat osaltaan perustua toisiin olettamiin. 
Vaikka Yhtiö pitää näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä odotuksia kohtuullisina, ei ole 
takeita siitä, että odotukset toteutuisivat tai pitäisivät paikkaansa. Koska nämä tulevaisuutta koskevat 
lautumat perustuvat oletuksiin ja arvioihin ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, todellinen 
tulos tai seuraukset voivat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lautumissa todetusta lukuisten 
tekijöiden johdosta. Yhtiö ei takaa, että tässä tiedotteessa esitettyihin tulevaisuutta koskeviin 
lausumiin perustuvat oletukset ovat virheettömiä, eikä se ota vastuuta tässä tiedotteessa esitettyjen 
näkemysten tulevasta paikkansapitävyydestä tai sitoudu päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään 
tässä tiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden 
perusteella. Lukijan ei tule tukeutua liikaa tässä tiedotteessa esitettyihin tulevaisuutta koskeviin 
lausumiin. Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat 
perustuvat tiedotteen julkaisupäivän tilanteeseen ja voivat näin ollen muuttua ilman ilmoitusta. Yhtiö 
ei sitoudu julkisesti tarkistamaan, päivittämään, vahvistamaan tai julkistamaan mitään tulevaisuutta 
koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella, jotka liittyvät tämän tiedotteen 
sisältöön.  
 
Tietoa jakelijoille  
 
Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a) EU direktiiviin 2014/65/EU 
rahoitusvälineiden markkinoista, muutoksineen (”MiFID II”); (b) 9 ja 10 artikloihin komission 
delegoidussa direktiivissä (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta; ja (c) paikallisiin 
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implementointitoimenpiteisiin (yhdessä ”MiFID II tuotevalvontavaatimukset”), sekä kiistäen kaiken 
vastuun, joka ”valmistajalla” (MiFID II tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien 
olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, osakkeet ovat 
olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan osakkeet (i) täyttävät loppuasiakkaiden 
kohdemarkkinavaatimukset yksityissijoittajille sekä sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi 
asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten määritelty MiFID II:ssa (”Kohdemarkkina-arviointi”); 
ja (ii) soveltuvat tarjottavaksi kaikkien jakelukanavien kautta, kuten sallittu MiFID II:ssa. 
Kohdemarkkina-arvioinnista riippumatta jakelijoiden tulisi huomioida että: osakkeiden hinta voi laskea 
ja sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken sijoituksestaan; osakkeet eivät tarjoa mitään taattua 
tuloa tai pääomasuojaa; ja sijoitus osakkeisiin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua 
tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin tai yhdessä asianmukaisen sijoitusneuvojan tai muun 
neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan kyseessä olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on 
riittävät resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Kohdemarkkina-arviointi ei rajoita 
tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin 
Listautumisannissa. Epäselvyyksien välttämiseksi, Kohdemarkkina-arviointi ei ole: (a) sopivuuden tai 
asianmukaisuuden arviointi MiFID II:ta sovellettaessa; tai (b) kenellekään sijoittajalle tai 
sijoittajaryhmälle suositus sijoittaa tai ostaa tai tehdä mitään muita osakkeisiin liittyviä toimenpiteitä. 
Jokainen jakelija on velvollinen ottamaan vastuulleen oman Kohdemarkkina-arviointinsa liittyen 
osakkeisiin ja asianmukaisten jakelukanavien määrittämisen. 


