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Nordic Lights Group Oyj 

Suunniteltu listautuminen First North Growth Market Finland -markkinapaikalle 

Noin 15 miljoonan euron Osakeanti  

Alustavasti enintään 2 988 048 Myyntiosakkeen Osakemyynti 

Merkintähinta 5,02 euroa Tarjottavalta Osakkeelta 

Tämä esite (”Esite”) on laadittu Suomessa perustetun julkisen osakeyhtiön Nordic Lights Group Oyj:n (”Nordic Lights” tai ”Yhtiö”) listautumisannin 
yhteydessä. Yhtiö pyrkii keräämään noin 15 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla alustavasti enintään 2 992 455 Yhtiön uutta osaketta (”Uudet 
Osakkeet”) merkittäväksi (”Osakeanti”). Lisäksi Sponsor Fund IV Ky (”Sponsor Fund” tai ”Pääomistaja”), Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö 
Elo (”Elo”) ja tämän Esitteen Liitteessä A luetellut Myyntiosakkeita (määritelty jäljempänä) Listautumisannissa (määritelty jäljempänä) myyvät 
osakkeenomistajat (yhdessä Pääomistajan kanssa, ”Myyjät”) tarjoavat ostettavaksi alustavasti enintään 2 988 048 Yhtiön olemassa olevaa osaketta 
(”Myyntiosakkeet”) (”Osakemyynti”, ja yhdessä Osakeannin kanssa ”Listautumisanti”). Ellei asiayhteydestä muuta johdu, Uusiin Osakkeisiin, 
Myyntiosakkeisiin ja Lisäosakkeisiin (määritelty jäljempänä) viitataan yhdessä termillä ”Tarjottavat Osakkeet”. 

Tarjottavia Osakkeita tarjotaan merkittäväksi (i) institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti (”Instituutioanti”), (ii) yksityishenkilöille 
ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) sekä (iii) Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden työntekijöille sekä Yhtiön johtoryhmälle ja hallituksen jäsenille 
(”Henkilöstöanti”). Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Listautumisannissa 5,02 euron merkintähintaan Tarjottavalta Osakkeelta (”Merkintähinta”). 
Henkilöstöannin yhteydessä tarjottavat Uudet Osakkeet tarjotaan alennettuun merkintähintaan 4,52 euroa Uudelta Osakkeelta. 

Swedbank Robur Fonder, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Thomasset Oy, S-Pankki Fenno Osake, Oy Julius Tallberg Ab, Danske Invest 
Suomi Osake -rahasto ja tietyt SP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot (yhdessä ”Ankkurisijoittajat”) ovat antaneet Listautumisantiin liittyen 
merkintäsitoumuksia, joiden nojalla he sitoutuvat merkitsemään Tarjottavia Osakkeita yhteensä noin 20 miljoonan euron määrällä Merkintähintaan. 
Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset ovat ehdollisia muun muassa sille, että merkintäsitoumusten kattama määrä Tarjottavia Osakkeita allokoidaan 
Ankkurisijoittajille, kuten esitetään kohdassa ”Listautumisannin ehdot – Instituutioantia koskevat erityiset ehdot – Merkintäsitoumukset”.  

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (”SEB” tai ”Pääjärjestäjä”) on nimitetty toimimaan Listautumisannin 
pääjärjestäjänä, ja Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori (”Carnegie”) on nimitetty toimimaan Listautumisannin järjestäjänä (Carnegie 
yhdessä Pääjärjestäjän kanssa, ”Järjestäjät”). Pääomistajan ja Elon odotetaan antavan SEB:lle lisäosakeoption ostaa 30 päivän ajan Yhtiön osakkeiden 
(”Osakkeet”) kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -
markkinapaikalla (”First North”) enintään 897 075 lisäosaketta (”Lisäosakkeet”) yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin 
yhteydessä (”Lisäosakeoptio”). 

Instituutioannin merkintäaika alkaa 28.6.2022 kello 10.00 ja päättyy arviolta 5.7.2022 kello 11.00. Yleisöannin merkintäaika alkaa 28.6.2022 kello 10.00 
ja päättyy arviolta 1.7.2022 kello 16.00. Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 28.6.2022 kello 10.00 ja päättyy arviolta 1.7.2022 kello 16.00. Ohjeet 
merkinnän tekemiseksi ja listautumisannin tarkemmat ehdot on kuvattu Esitteen kohdassa ”Listautumisannin ehdot”.  

Osakkeet eivät ole olleet julkisen kaupankäynnin kohteena ennen Listautumisantia millään säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä. Yhtiö tulee jättämään listalleottohakemuksen Nasdaq Helsingille koskien Osakkeiden listaamista First Northissa 
kaupankäyntitunnuksella NORDLIG. Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan First Northissa arviolta 6.7.2022 (”FN-listautuminen”). Oaklins 
Merasco Ltd tulee toimimaan Yhtiön Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen (”First North -säännöt”) mukaisena hyväksyttynä 
neuvonantajana (”Hyväksytty Neuvonantaja”). 

Nasdaq First North Growth Market on rekisteröity pienten ja keskisuurten yritysten kasvumarkkina, joka on rahoitusvälineiden markkinoista annetun 
direktiivin (EU 2014/65) mukainen, sellaisena kuin se on implementoitu Tanskan, Suomen ja Ruotsin kansalliseen lainsäädäntöön, ja jota ylläpitää 
Nasdaq-konserniin kuuluva pörssi. Nasdaq First North Growth Market -liikkeeseenlaskijoihin ei sovelleta kaikkia samoja sääntöjä kuin säännellyillä 
markkinoilla, kuten on määritelty EU-lainsäädännössä (niin kuin se on implementoitu kansalliseen lakiin). Nasdaq First North Growth 
Market -liikkeeseenlaskijat noudattavat sen sijaan pienille kasvuyhtiöille sovellettuja, vaatimustasoltaan alhaisempia sääntöjä ja säännöksiä. Nasdaq 
First North Growth Market -liikkeeseenlaskijaan sijoittaminen saattaa tämän vuoksi sisältää suuremman riskin kuin säännellyllä markkinalla toimivien 
liikkeeseenlaskijoihin sijoittaminen. Kaikilla Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikan liikkeeseenlaskijoilla on hyväksytty neuvonantaja, 
joka valvoo, että sääntöjä noudatetaan. Nasdaq Helsinki hyväksyy hakemuksen kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta. 

Osakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933) ja sen muutosten 
mukaisesti (”Yhdysvaltojen Arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltojen osavaltioiden arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä siis saa tarjota tai 
myydä Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin suoraan tai välillisesti, lukuun ottamatta transaktioita, jotka eivät edellytä Yhdysvaltojen Arvopaperilain 
mukaista rekisteröintiä. Osakkeita tarjotaan ja myydään Yhdysvaltojen ulkopuolella noudattaen Yhdysvaltojen Arvopaperilain Regulation S -säännöstä 
(”Regulation S -säännös”).  

Tätä Esitettä ei saa lähettää kenellekään Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-
Afrikassa tai millään muulla sellaisella lainkäyttöalueella, jossa tarjouksen tekeminen Osakkeista ei olisi sallittua, olevalle henkilölle. Osakkeita ei saa, 
suoraan tai välillisesti, tarjota, myydä, jälleenmyydä, siirtää eikä toimittaa mihinkään tällaiseen maahan. 

Katso Osakkeisiin liittyvistä tietyistä riskitekijöistä kohta ”Riskitekijät” sivulta 8 alkaen. 
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TÄRKEÄÄ TIETOA 

Yhtiö on laatinut tämän Esitteen Listautumisannin yhteydessä seuraavien säädösten mukaisesti: arvopaperimarkkinalaki (746/2012, 
muutoksineen) (”Arvopaperimarkkinalaki”), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2017/1129 arvopapereiden yleisölle 
tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY 
kumoamisesta (muutoksineen, ”Esiteasetus”), komission delegoitu asetus (EU) 2019/980, muutoksineen, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen 
tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 täydentämisestä esitteen muodon, sisällön, tarkastuksen ja hyväksymisen osalta sekä komission 
asetuksen (EY) N:o 809/2004 kumoamisesta (liitteet 1 ja 11), komission delegoitu asetus (EU) 2019/979, muutoksineen, Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 täydentämisestä esitteen tiivistelmään sisältyviä keskeisiä taloudellisia tietoja, esitteiden julkaisemista 
ja luokittelua, arvopapereita koskevaa mainontaa, esitteen täydennyksiä ja notifiointiportaalia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla sekä 
komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 382/2014 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/301 kumoamisesta sekä Finanssivalvonnan 
määräykset ja ohjeet. 

Esite sisältää myös Esiteasetuksen 7 artiklan mukaisen tiivistelmän vaaditussa muodossa. Esitteestä ja tiivistelmästä on laadittu 
englanninkielinen asiakirja, joka vastaa suomenkielistä Esitettä tiettyjä muille kuin suomalaisille osakkeenomistajille ja sijoittajille tarkoitettuja 
lisätietoja lukuun ottamatta. Finanssivalvonta on toimivaltaisena viranomaisena hyväksynyt Esitteen Esiteasetuksen mukaisesti. 
Finanssivalvonta hyväksyy tämän Esitteen vain siltä osin, että se täyttää Esiteasetuksen mukaiset kattavuutta, ymmärrettävyyttä ja 
johdonmukaisuutta koskevat vaatimukset. Tätä Finanssivalvonnan hyväksyntää ei tule pitää osoituksena sen liikkeeseenlaskijan 
hyväksynnästä, jota tämä Esite koskee. Sijoittajien on tehtävä oma arvionsa arvopapereihin sijoittamisen tarkoituksenmukaisuudesta. Tämän 
Esitteen hyväksymispäätöksen numero on FIVA/2022/500. Mikäli alkuperäisen suomenkielisen Esitteen ja englanninkielisen asiakirjan välillä 
on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva.  

Tämän Esitteen voimassaoloaika päättyy, kun Tarjottavien Osakkeiden yleisölle tarjoaminen päättyy. Esiteasetuksen mukaista 
velvollisuutta täydentää tätä Esitettä olennaisten uusien seikkojen, olennaisten virheiden tai olennaisten epätarkkuuksien osalta ei ole 
enää tämän Esitteen voimassaolon päättymisen jälkeen. 

Tässä Esitteessä termi ”Yhtiö” tarkoittaa Nordic Lights Group Oyj:tä, ja termit ”Nordic Lights” tai ”Konserni” tarkoittavat Yhtiötä ja sen 
tytäryhtiöitä yhdessä, ellei asiayhteydestä ilmene, että termillä tarkoitetaan ainoastaan Nordic Lights Group Oyj:tä tai tiettyä tytäryhtiötä tai 
liiketoimintayksikköä. Viittauksilla liittyen osakkeisiin, osakepääomaan tai hallinnointitapaan tarkoitetaan kuitenkin Nordic Lights Group 
Oyj:n Osakkeita, osakepääomaa ja hallinnointitapaa.  

Osakkeenomistajien ja mahdollisten sijoittajien tulee luottaa ainoastaan Esitteen sisältämiin tietoihin sekä Yhtiön julkistamiin 
yhtiötiedotteisiin. Yhtiö tai Järjestäjät eivät ole valtuuttaneet ketään antamaan mitään muita kuin Esitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. 
Tämän Esitteen luovuttaminen ei missään olosuhteissa merkitse sitä, että sen sisältämät tiedot pitäisivät paikkaansa tulevaisuudessa tai että 
Nordic Lightsin liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia Esitteen päivämäärän jälkeen. Mikäli tässä Esitteessä kuitenkin ilmenee 
merkittävä uusi seikka, olennainen virhe tai olennainen epätarkkuus, joka voi vaikuttaa Tarjottavien Osakkeiden arviointiin, Esitettä 
täydennetään Esiteasetuksen mukaisesti. Jos tätä Esitettä täydennetään, täydennys sekä sen englanninkielinen käännös julkaistaan 
yhtiötiedotteella. 

Monissa maissa, erityisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa Seelannissa, Singaporessa ja Etelä-
Afrikassa, Esitteen jakelu ja Osakkeiden tarjoaminen ovat lakisääteisten rajoitusten alaisia (rajoitukset koskevat esimerkiksi rekisteröintiä, 
listalleottoa, edellytyksiä sekä muita asioita). Osakkeiden merkittäväksi tarjoaminen ei koske henkilöitä, jotka ovat sellaisissa maissa, joissa 
tällainen tarjoaminen olisi lainvastaista. Yhtiön tai Järjestäjien toimesta ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimia Esitteen (tai muun 
Listautumisantiin liittyvän tarjous- tai julkistusmateriaalien tai lomakkeiden) hallussapidon tai jakelun sallimiseksi sellaisilla lainkäyttöalueilla, 
joilla tällainen jakaminen voi muutoin johtaa lakien tai säännösten rikkomiseen. 

Osakkeita ei saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti eikä tätä Esitettä tai Osakkeisiin liittyviä muita asiakirjoja tai mainoksia saa levittää 
tai julkaista valtioissa, joissa tämä rikkoisi voimassa olevaa lainsäädäntöä. Yhtiö ja Järjestäjät eivät ole tehneet eivätkä tule tekemään mitään 
toimenpiteitä Osakkeiden julkisen tarjoamisen sallimiseksi Suomen ulkopuolella. Yhtiö ja Järjestäjät kehottavat tämän Esitteen haltuunsa 
saavia henkilöitä hankkimaan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattamaan niitä. Osakkeita voidaan kuitenkin tarjota sijoittajille 
Euroopan talousalueen (”ETA”) jäsenvaltiossa kokeneille sijoittajille tilanteessa, jossa jokin Esiteasetuksen poikkeuksista soveltuu.  

Osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen Arvopaperilain mukaisesti tai missään Yhdysvaltain osavaltion 
arvopaperiviranomaisessa, eikä niitä tietyin poikkeuksin saa tarjota, myydä, myydä edelleen, pantata, siirtää tai muutoin luovuttaa, toimittaa 
suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa. Yhdysvaltojen lisäksi tiettyjen muiden maiden lainsäädäntö saattaa rajoittaa tämän 
Esitteen jakelua. Tätä Esitettä ei tule pitää arvopaperien tarjoamisena sellaisessa maassa, johon Osakkeiden tarjoaminen olisi kiellettyä. 
Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa tällaisiin maihin tai tällaisissa maissa. Yhtiö tai 
Järjestäjät eivät ota mitään oikeudellista vastuuta sellaisten henkilöiden puolesta, jotka ovat hankkineet Esitteen vastoin näitä rajoituksia 
riippumatta siitä, ovatko nämä henkilöt tulevia Osakkeiden merkitsijöitä tai ostajia. Yhtiö varaa oikeuden yksinomaisella harkinnallaan päättää 
sellaisen Osakkeiden merkinnän, jonka Yhtiö tai sen edustaja uskoo voivan johtaa minkä tahansa lain, säännön tai säännöksen rikkomiseen, 
hylkäämisestä.  

Sijoittajien ei tule pitää tässä Esitteessä esitettyjä tietoja oikeudellisena, sijoitus- tai veroneuvonantona. Jokaisen sijoittajan tulisi konsultoida 
omaa neuvonantajaansa, tilintarkastajaansa tai yritysneuvojaansa koskien oikeudellista sekä sijoitus- ja veroneuvonantoa sekä muita 
Listautumisantiin liittyviä näkökohtia, mikäli katsoo tämän tarpeelliseksi.  
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TIIVISTELMÄ 

Johdanto ja varoitukset 

Tätä tiivistelmää tulee lukea tämän Esitteen (”Esite”) johdantona. Sijoittajan tulee perustaa päätöksensä sijoittaa 
arvopapereihin Esitteeseen kokonaisuutena. Arvopapereihin sijoittava sijoittaja voi menettää kaiken tai osan 
sijoitetusta pääomasta. Jos tuomioistuimessa pannaan vireille Esitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne, 
kantajana toimiva sijoittaja voi sovellettavan lainsäädännön mukaan joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa 
vastaamaan Esitteen käännöskustannuksista. Nordic Lights Group Oyj (”Yhtiö”) vastaa siviilioikeudellisesti tästä 
tiivistelmästä vain, jos tiivistelmä luettuna yhdessä Esitteen muiden osien kanssa on harhaanjohtava, epätarkka 
tai epäjohdonmukainen tai jos tiivistelmässä ei luettuna yhdessä Esitteen muiden osien kanssa anneta keskeisiä 
tietoja sijoittajien auttamiseksi, kun he harkitsevat sijoittamista Yhtiön osakkeisiin. 

Liikkeeseenlaskijan yhteystiedot ovat seuraavat:  

Liikkeeseenlaskijan nimi: Nordic Lights Group Oyj 

Osoite:  Pännäistentie 155, 68600, Pietarsaari 

Yritys- ja yhteisötunnus: 3209111-1 

Oikeushenkilötunnus (LEI-tunnus): 743700TACSJ4CAMXED69 

Osakkeiden ISIN-tunnus:  FI4000518345 

Finanssivalvonta on toimivaltaisena viranomaisena hyväksynyt Esitteen asetuksen (EU) N:o 2017/1129 
(”Esiteasetus”) mukaisesti 27.6.2022. Finanssivalvonta hyväksyy tämän Esitteen vain siltä osin, että se täyttää 
Esiteasetuksen mukaiset kattavuutta, ymmärrettävyyttä ja johdonmukaisuutta koskevat vaatimukset. Tätä 
Finanssivalvonnan hyväksyntää ei tule pitää osoituksena sen liikkeeseenlaskijan hyväksynnästä, jota tämä Esite 
koskee. Tämän Esitteen hyväksymispäätöksen numero on FIVA/2022/500.  

Toimivaltaisen viranomaisen eli Finanssivalvonnan, joka hyväksyy tämän Esitteen, yhteystiedot ovat seuraavat:  

Finanssivalvonta 
PL 103 
00101 Helsinki 
Puhelinnumero: +358 9 183 51 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@fiva.fi. 

Keskeisiä tietoja liikkeeseenlaskijasta 

Kuka on arvopapereiden liikkeeseenlaskija? 

Liikkeeseenlaskijan rekisteröity toiminimi on Nordic Lights Group Oyj (entinen Sponled Oy) ja sen kotipaikka on 
Pedersören kunta. Yhtiö on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 
(”Kaupparekisteri”) y-tunnuksella 3209111-1 ja oikeushenkilötunnuksella (LEI-tunnus): 
743700TACSJ4CAMXED69. Yhtiö on julkinen osakeyhtiö, joka on perustettu Suomessa ja siihen sovelletaan 
Suomen lakia. 

Yleistä 

Nordic Lights on valaisinratkaisujen premium-toimittaja työkoneisiin, joissa valaisinratkaisu on olennainen osa 
toiminnallisuutta ja turvallisuutta. Nordic Lights keskittyy toimittamaan tuotteitaan viidelle 
loppukäyttäjäsegmentille: kaivosteollisuus, maanrakennus, metsätalous, maatalous ja materiaalinkäsittely. Nordic 
Lightsilla on vakiintunut asema sekä alkuperäislaitteiden valmistajien (OEM) keskuudessa että jälkimarkkinoilla. 
Nordic Lightsin valmistamilla valaisimilla on kolme ensisijaista käyttökohdetta: työkoneiden työvalot, ajovalot ja 
merkkivalot. Nordic Lightsin tuotteissa käytetään pääasiassa valodioditeknologiaa (LED), mutta sen 
tuotevalikoima sisältää myös halogeenivaloja ja kaasupurkausvaloja (HID, eli Xenon-valoja).  
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Suurimmat osakkeenomistajat 

Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön kaksitoista suurinta osakkeenomistajaa perustuen Euroclear Finland Oy:n 
(”Euroclear Finland”) ylläpitämään osakasluetteloon 24.6.2022 sekä tietoihin, jotka ovat Yhtiön saatavilla: 

Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä 

Osuus 
Osakkeista 

%  
Sponsor Fund IV Ky 9 920 700 55,3 % 
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 2 798 700 15,6 % 
Oy Purmo Autic Ab 1 473 000 8,2 % 
Oy Wedeco Ab 491 000 2,7 % 
Reijo Tiuraniemi 491 000 2,7 % 
Stefan Sandler 245 500 1,4 % 
Mats Kock 245 500 1,4 % 
Lars Puura 196 400 1,1 % 
Antti Turja 150 000 0,8 % 
Guy Envik 147 300 0,8 % 
Sören Johansson 147 300 0,8 % 
Lars Erik Strömberg 147 300 0,8 % 
Muut 1 486 730 8,3 % 
Osakkeet yhteensä 17 940 430 100 % 

Sponsor Fund IV Ky (”Pääomistaja”), omistaa tämän Esitteen päivämääränä yhteensä 55,3 prosenttia Yhtiön 
Osakkeista ja äänistä. Näin ollen Pääomistajalla on Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4 §:n mukainen määräysvalta 
Yhtiössä. 

Johdon avainhenkilöt ja tilintarkastaja 

Yhtiön hallituksen jäsenet ovat Thomas Sandvall, Göran Carlson, Sami Heikkilä, Jyrki Perttunen, Risto Siivonen 
ja Caj-Anders Skog. Yhtiön hallitus päätti 26.6.2022 valita Göran Carlsonin hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi. 
Uuden puheenjohtajan valinta on ehdollinen FN-listautumiselle ja se tulee voimaan välittömästi, kun Osakkeet 
otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla (”First North”). 
Yhtiön osakkeenomistajat päättivät yksimielisesti 15.6.2022 valita Päivi Lindqvistin hallituksen uudeksi jäseneksi. 
Uutta hallituksen jäsentä koskeva päätös on ehdollinen FN-listautumiselle ja se tulee voimaan välittömästi, kun 
Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi First Northissa. 

Nordic Lightsin johtoryhmään kuuluvat Tom Nordström (CEO), Ann-Louise Brännback (CFO), Antti Turja 
(Director, Sales & Marketing), Tomas Skott (Director, Production & Supply Chain), Matti Leipälä (Operational 
Excellence Manager), Jyrki Mikkola (Research & Development Director) sekä Helen Dahl (HR Manager). 

Yhtiön lakisääteinen tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, KHT Hans Bertellin toimiessa 
päävastuullisena tilintarkastajana. 

Mitä ovat liikkeeseenlaskijaa koskevat keskeiset taloudelliset tiedot? 

Alla esitettävät taloudelliset tiedot ovat peräisin Nordic Lightsin tilintarkastetuista carve-out tilinpäätöksistä 
31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta, jotka on laadittu soveltaen Suomen 
kirjanpitosäännöksiä (”FAS”) ottaen huomioon carve-out tilinpäätösten liitetiedoissa ja tässä Esitteessä kuvatut 
periaatteet, joiden mukaisesti varat ja velat, tuotot ja kulut sekä rahavirrat on määritelty Nordic Lightsille, sekä 
Nordic Lightsin tilintarkastamattomista osavuositiedoista 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta, 
sisältäen carve-out vertailutiedot 31.3.2021 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta. Carve-out vertailutiedot 
31.3.2021 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta perustuvat Yhtiöstä laadittuihin carve-out-lukuihin, joissa on 
eroteltu Herrmans Bike Components -liiketoimintaan kuuluneet historialliset tuotot ja kulut, varat ja velat sekä 
rahavirrat samoilla periaatteilla kuin ne on esitetty carve-out tilinpäätöksissä, jotka ovat tämän Esitteen liitteenä. 
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Seuraavassa taulukossa esitetään Nordic Lightsin keskeisiä tunnuslukuja ilmoitettuina päivinä ja ajanjaksoina: 

 
31.3. päättynyt kolmen 

kuukauden jakso 31.12. päättynyt vuosi 
 2022 2021 2021 2020 2019 
(tuhatta euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu, ellei toisin ilmoitettu) 
Liikevaihto 22 195 13 872 66 337 43 665 44 578 
Liikevaihdon kasvu (%) 60,0 - 51,9(1 -2,0(1 3,4(1 

Liikevoitto 2 481 1 639 5 320 3 909 2 401 
Liikevoittomarginaali (%) 11,2 11,8 8,0(1 9,0(1 5,4(1 

EBITA 3 289 2 400 8 378(1 6 959(1 5 452(1 

EBITA-marginaali (%) 14,8 17,3 12,6(1 15,9(1 12,2(1 

Oikaistu EBITA 3 404 2 403 8 937(1 6 959(1 5 452(1 

Oikaistu EBITA-marginaali (%) 15,3 17,3 13,5(1 15,9(1 12,2(1 

Tilikauden voitto / -tappio 1 566 853 1 640 535 -326 
Vastaavaa yhteensä 65 650 67 457 63 692 65 006 62 558 
Oma pääoma yhteensä 19 553 16 959 17 992 16 296 16 504 
Nettovelka 24 861 27 459 26 589(1 27 115(1 30 869(1 

Liiketoiminnan rahavirta 2 419 646 -2 060 6 880 9 956 
Investointien rahavirta -691 -612 -40 -1 639 -3 274 
Rahoituksen rahavirta 0 0 -7 251 -984 -5 137 

1) Tilintarkastamaton. 

Mitkä ovat liikkeeseenlaskijaan liittyvät olennaiset riskit? 

 Komponenttien hintavaihtelulla ja häiriöillä niiden saatavuudessa voi olla haitallinen vaikutus Nordic 
Lightsin kannattavuuteen.  

 Jos Nordic Lights ei pysty vastaamaan asiakastarpeiden muutoksiin oikea-aikaisesti, tai lainkaan, tai 
pysymään työkoneiden valaisinmarkkinoiden teknologisen kehityksen mukana, tämä voi johtaa sen 
markkinaosuuden ja kilpailuaseman menettämiseen. 

 Nordic Lights voi kohdata vaikeuksia luotettavien, kustannustehokkaiden ja pätevien toimittajien 
löytämisessä, ja toimittajien epäonnistuminen velvoitteidensa täyttämisessä tyydyttävällä tavalla tai 
toimittajien menettäminen voi johtaa toimintahäiriöihin, epäonnistumiseen täsmällisissä 
tuotetoimituksissa ja kustannusten nousuun. 

 Nordic Lightsin merkittävimpiin asiakkaisiin kuuluu suuria kone- ja laitevalmistajia, joilla on tyypillisesti 
suuri ostovoima ja korkeat vaatimukset, ja suurten asiakkaiden menettäminen voi pienentää Nordic 
Lightsin markkinaosuutta, liikevaihtoa, kasvumahdollisuuksia tai kannattavuutta. 

 Kriittisten IT-järjestelmien toimintahäiriöt tai kyberturvallisuusloukkaukset voivat johtaa merkittäviin 
häiriöihin Nordic Lightsin liiketoiminnassa. 

 Jos Nordic Lights ei onnistu rekrytoimaan ja pitämään palveluksessaan osaavia työntekijöitä ja 
avainhenkilöitä, tämä voi heikentää sen kilpailuasemaa ja kykyä kasvattaa kapasiteettia.  

 Nordic Lightsiin sovelletaan monenlaisia lakeja ja säädöksiä, ja tällaisten lakien tai säädösten 
muuttuminen tai niiden mahdollinen rikkominen voi aiheuttaa Nordic Lightsille lisäkustannuksia tai 
taloudellisia menetyksiä, heikentää Nordic Lightsin liiketoimintamahdollisuuksia ja vahingoittaa Nordic 
Lightsin mainetta. 

 Valuuttakurssien tai korkojen vaihtelulla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Nordic Lightsin 
taloudelliseen asemaan. 

Keskeiset tiedot arvopapereista 

Mitkä ovat arvopapereiden keskeiset ominaisuudet? 

Yhtiön osakkeet (”Osakkeet”) on rekisteröity Euroclear Finlandin ylläpitämään suomalaiseen arvo-
osuusjärjestelmään. Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka ISIN-tunnus on FI4000518345. Osakkeiden 
kaupankäyntitunnus tulee olemaan ”NORDLIG” Osakkeilla ei ole nimellisarvoa ja ne ovat euromääräisiä. Yhtiö 
tarjoaa alustavasti enintään 2 992 455 Yhtiön uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) merkittäväksi (olettaen, että 
Henkilöstöannissa (kuten määritelty jäljempänä) tarjotaan enintään 44 248 Uutta Osaketta). Osakeannin 
seurauksena Osakkeiden lukumäärä voi nousta alustavasti enintään 20 932 885 Osakkeeseen, jos kaikki 
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Listautumisannissa alustavasti tarjotut Uudet Osakkeet merkitään täysimääräisesti ja Henkilöstöannissa tarjotaan 
enintään 44 248 Henkilöstöosaketta. 

Esitteen päivämääränä Yhtiön yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke ja suostumuslauseke. Yhtiön 
osakkeenomistajat ovat 15.6.2022 päättäneet yksimielisesti poistaa lunastus- ja suostumuslausekkeet 
yhtiöjärjestyksestä ehdollisena FN-listautumiselle. Niiden poistaminen ilmoitetaan rekisteröitäväksi Patentti- ja 
rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin (”Kaupparekisteri”) samassa yhteydessä Listautumisannissa 
annettavien Uusien Osakkeiden rekisteröitäväksi ilmoittamisen kanssa tai välittömästi sitä ennen. Lunastus- ja 
suostumuslausekkeiden poistamisen jälkeen Yhtiön Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa. 

Tarjottavat osakkeet tuottavat Yhtiön olemassa olevien Osakkeiden kanssa yhtäläiset oikeudet. Tarjottavat 
osakkeet oikeuttavat omistajansa Yhtiön jakamiin osinkoihin ja muuhun varojenjakoon sekä muihin 
osakkeenomistajan oikeuksiin sen jälkeen, kun ne on rekisteröity Kaupparekisteriin ja kirjattu sijoittajan arvo-
osuustilille. Osakkeisiin liittyvät oikeudet sisältävät muun muassa etuoikeuden merkitä uusia osakkeita Yhtiössä, 
oikeuden osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää yhtiökokouksessa äänioikeutta, oikeuden osinkoon ja muuhun 
vapaan oman pääoman varojenjakoon ja oikeuden vaatia osakkeiden lunastusta käypään hintaan 
osakkeenomistajalta, joka omistaa yli 90 prosenttia kaikista Osakkeista ja äänistä Yhtiössä, sekä muut 
osakeyhtiölaissa (624/2006, muutoksineen) (”Osakeyhtiölaki”) säädetyt oikeudet. 

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistajan, jonka osuus kasvaa yli 50 prosentin kaikkien Yhtiön 
Kaupparekisteriin rekisteröityjen Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä (tarjousvelvollisuusraja) sen jälkeen, kun 
Osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi markkinapaikalla, mukaan lukien First North, on tehtävä 
ostotarjous kaikista muista Yhtiön liikkeeseen laskemista Osakkeista ja niihin oikeuttavista Yhtiön liikkeeseen 
laskemista arvopapereista muille osakkeenomistajille ja Osakkeisiin oikeuttavien Yhtiön liikkeeseen laskemien 
arvopapereiden haltijoille. 

Osinkopolitiikkansa mukaan Yhtiö pyrkii jakamaan vuosittain osinkoa, joka on vuositasolla määrältään yhteensä 
30–40 prosenttia sen raportoidusta tilikauden tuloksesta oikaistuna liikearvon poistoilla. 

Missä arvopapereilla tullaan käymään kauppaa? 

Yhtiö tulee jättämään hakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle (”Nasdaq Helsinki”) Osakkeiden listaamiseksi 
monenkeskiselle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”FN-listautuminen”). 
Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan First Northissa arviolta 6.7.2022. 

Mitkä ovat arvopapereihin liittyvät keskeiset riskit? 

 Yhtiön osakkeiden markkinahinta tai likviditeetti saattavat vaihdella huomattavasti. 

 Osakkeenomistajille tulevaisuudessa mahdollisesti jaettavasta osingosta tai maksettavasta 
pääomanpalautuksesta ei ole takeita. 

 FN-listautuminen aiheuttaa Yhtiölle lisäkustannuksia, eikä Yhtiö välttämättä pysty täyttämään 
listayhtiönä toimimiseen liittyviä velvoitteita. 

 Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien etu ei välttämättä ole yhtenevä muiden osakkeenomistajien edun 
kanssa, ja merkittävä osakkeenomistaja saattaa myydä huomattavan osan omistusosuudestaan, millä voi 
olla negatiivinen vaikutus Yhtiön osakekurssiin. 

Keskeiset tiedot arvopapereiden yleisölle tarjoamisesta 

Mitkä ovat arvopaperiin sijoittamisen edellytykset ja aikataulu? 

Yleistä 

Yhtiö pyrkii keräämään osakeannilla noin 15 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla enintään 2 992 455 Uutta 
Osaketta merkittäväksi (”Osakeanti”) (olettaen, että Henkilöstöannissa (kuten määritelty jäljempänä) tarjotaan 
enintään 44 248 Uutta Osaketta).  

Lisäksi Pääomistaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo (”Elo”) ja muut osakkeita Listautumisannissa 
myyvät osakkeenomistajat (”Muut Myyjät”, ja yhdessä Pääomistajan kanssa, ”Myyjät”) tarjoavat ostettavaksi 
alustavasti enintään 2 988 048 olemassa olevaa Yhtiön osaketta (”Myyntiosakkeet”) (”Osakemyynti”, ja yhdessä 
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Osakeannin kanssa ”Listautumisanti”). Ellei asiayhteydestä muuta johdu, Uusiin Osakkeisiin (mukaan lukien 
Henkilöstöosakkeet (kuten määritelty jäljempänä)), Myyntiosakkeisiin ja Lisäosakkeisiin viitataan yhteisesti 
termillä ”Tarjottavat Osakkeet”. Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Yleisö- ja Instituutioannissa (kuten määritelty 
jäljempänä) 5,02 euron merkintähintaan Tarjottavalta osakkeelta (”Merkintähinta”). Yhtiö tarjoaa 
Henkilöstöannissa (kuten määritelty jäljempänä) merkittäväksi alustavasti enintään 44 248 Uutta Osaketta ja 
mahdollisessa ylimerkintätilanteessa enintään 44 248 ylimääräistä Uutta Osaketta. Merkintähinta 
Henkilöstöannissa on 10 prosenttia alhaisempi kuin Merkintähinta. 

Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”), 
(ii) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti 
(”Instituutioanti”) sekä (iii) henkilöstöannista Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden työntekijöille sekä Yhtiön 
johtoryhmälle ja hallituksen jäsenille (”Henkilöstöanti”). Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 498 
008 Tarjottavaa Osaketta. Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 6 335 322 Tarjottavaa Osaketta. 
Henkilöstöannissa tarjotaan alustavasti enintään 44 248 henkilöstöosaketta ja mahdollisessa ylimerkintätilanteessa 
enintään 44 248 ylimääräistä henkilöstöosaketta (”Henkilöstöosake”). Yhtiö ja Pääomistaja voivat kysynnästä 
riippuen rajoituksetta siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Yleisö-, Instituutio- ja 
Henkilöstöannin välillä. Yleisöannin Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 199 204 Tarjottavaa 
Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen sitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä on tätä 
vähemmän, Yleisöannissa annettujen sitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä. 

Tarjottavat Osakkeet vastaavat alustavasti enintään noin 28,6 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista ja Osakkeiden 
tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen olettaen, että Lisäosakeoptiota (kuten määritelty jäljempänä) ei 
käytetä (noin 32,9 prosenttia olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään) ja olettaen, että Myyjät myyvät 
enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 2 992 455 Uutta Osaketta. 

Swedbank Robur Fonder, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Thomasset Oy, S-Pankki Fenno Osake, Oy 
Julius Tallberg Ab, Danske Invest Suomi Osake -rahasto ja tietyt SP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot 
(kukin erikseen ”Ankkurisijoittaja” ja yhdessä ”Ankkurisijoittajat”) ovat Listautumisantiin liittyen antaneet 
merkintäsitoumukset, joilla nämä ovat sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita yhteensä noin 20 
miljoonan euron määrällä Merkintähintaan tietyin edellytyksin ja ehdolla, että Yhtiön koko osakekannan arvostus 
on (ennen Listautumisannista saatavia varoja) 90 miljoonaa euroa. 

Lisäosakeoptio 

Listautumisannin yhteydessä Pääomistajan ja Elon odotetaan antavan Järjestäjille lisäosakeoption, joka on SEB:n 
käytettävissä Järjestäjien puolesta, ostaa Merkintähinnalla enintään 897 075 lisäosaketta (”Lisäosakkeet”), jotka 
Pääomistaja ja Elo tarjoavat ostettavaksi pro rata -perusteisesti, yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi 
Listautumisannin yhteydessä (”Lisäosakeoptio”). Lisäosakeoptio on käytettävissä 30 päivän ajan Osakkeiden 
kaupankäynnin alkamisesta First Northissa (eli arviolta 6.7.–4.8.2022) (”Vakauttamisaika”). Lisäosakkeet 
vastaavat noin 5,0 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 
4,3 prosenttia Listautumisannin jälkeen olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että 
Yhtiö laskee liikkeeseen 2 992 455 Uutta Osaketta. Lisäosakkeet vastaavat kuitenkin aina enintään 15 prosenttia 
Uusien osakkeiden ja Myyntiosakkeiden kokonaismäärästä. 

Merkintähinta ja -aika 

Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Yleisö- ja Instituutioannissa 5,02 euron Merkintähintaan Tarjottavalta Osakkeelta. 

Henkilöstöannin osakekohtainen merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin Merkintähinta eli Merkintähinta 
Henkilöstöannissa on 4,52 euroa Tarjottavalta Osakkeelta. 

Merkintähintaa voidaan muuttaa merkintäajan kuluessa kuitenkin siten, että Yleisöannissa Merkintähinta on 
enintään alkuperäinen Merkintähinta 5,02 euroa Tarjottavalta Osakkeelta ja Henkilöstöannissa Merkintähinta on 
enintään alkuperäinen Henkilöstöannin merkintähinta. Mikäli Merkintähintaa muutetaan, Esitettä täydennetään ja 
täydennys julkistetaan yhtiötiedotteella. 

Yleisöannin merkintäaika alkaa 28.6.2022 kello 10.00 ja päättyy arviolta 1.7.2022 kello 16.00. Instituutioannin 
merkintäaika alkaa 28.6.2022 kello 10.00 ja päättyy arviolta 5.7.2022 kello 11.00. Henkilöstöannin merkintäaika 
alkaa 28.6.2022 kello 10.00 ja päättyy arviolta 1.7.2022 kello 16.00. 
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Yhtiön hallituksella ja Pääomistajalla on oikeus pidentää Yleisö- ja Instituutioantien merkintäaikoja. Yhtiön 
hallituksella on oikeus pidentää Henkilöstöannin merkintäaikaa. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan 
yhtiötiedotteella, josta ilmenee merkintäajan uusi päättymisajankohta. Yleisö-, Instituutio- ja Henkilöstöantien 
merkintäajat päättyvät kuitenkin viimeistään 6.7.2022 kello 16.00. Yleisö-, Instituutio- tai Henkilöstöantien 
merkintäaikoja voidaan pidentää toisistaan riippumatta. Merkintäajan pidentämistä koskeva yhtiötiedote on 
julkistettava viimeistään Yleisö- Instituutio- ja Henkilöstöantien merkintäaikojen yllä esitettyinä arvioituina 
päättymispäivinä. 

Yhtiön hallituksella ja Pääomistajalla on ylikysyntätilanteessa oikeus Yleisöannin keskeyttämiseen yhteisellä 
päätöksellä aikaisintaan 30.6.2022 kello 16.00 ja Instituutioannin keskeyttämiseen yhteisellä päätöksellä 
aikaisintaan 1.7.2022 kello 16.00. Lisäksi Yhtiön hallitus voi harkintansa mukaan päättää Henkilöstöannin 
keskeyttämisestä aikaisintaan 30.6.2022 kello 16.00. Yleisö-, Instituutio- ja Henkilöstöannit voidaan keskeyttää 
tai olla keskeyttämättä toisistaan riippumatta. Keskeyttämisestä julkistetaan viipymättä yhtiötiedote. 

Esiteasetuksen edellyttämä peruuttamisoikeus 

Yleisöannissa annettua sitoumusta merkitä tai ostaa Tarjottavia Osakkeita tai Henkilöstöannissa annettua 
sitoumusta merkitä Henkilöstöosakkeita (”Sitoumus”) ei voi muuttaa. Mikäli Esitettä täydennetään Esiteasetuksen 
mukaisesti merkittävän uuden seikan, olennaisen virheen tai olennaisen epätarkkuuden johdosta, joka voi vaikuttaa 
Tarjottavien Osakkeiden arviointiin (”Täydennysperuste”), on sijoittajalla, joka on merkinnyt Tarjottavia 
Osakkeita ennen täydennyksen julkistamista, Esiteasetuksen mukaisesti oikeus peruuttaa Sitoumuksensa 
kolmen (3) työpäivän kuluessa siitä, kun Esitteen täydennys on julkaistu. Peruutusoikeuden ehtona on lisäksi, että 
Täydennysperuste on käynyt ilmi ennen merkintäajan päättymistä. 

Yhtiö ilmoittaa peruuttamisohjeet yhtiötiedotteella. Yhtiötiedotteessa ilmoitetaan myös sijoittajien oikeudesta 
peruuttaa merkinnät, ajanjakso, jonka kuluessa merkinnät voidaan peruuttaa, ja yksityiskohtaisemmat ohjeet 
peruuttamisesta. Peruutusoikeus raukeaa peruutusajan päättymisen jälkeen. 

Palkkiot ja kulut 

Yhtiö ja Myyjät maksavat Järjestäjille palkkion, joka perustuu Yhtiön osalta Uusista Osakkeista ja Myyjien osalta 
Myyntiosakkeista (mukaan lukien mahdollisen Lisäosakkeiden myynnin Lisäosakeoption nojalla) saatavien 
bruttovarojen määrään. Lisäksi Yhtiö ja Myyjät ovat sitoutuneet korvaamaan Järjestäjille tiettyjä kuluja. Yhtiö 
odottaa maksavansa Listautumisannin yhteydessä noin 2,5 miljoonaa euroa palkkioina ja kuluina ja Myyjät 
odottavat maksavansa noin 2,2 miljoonaa euroa palkkioina ja kuluina Myyntiosakkeista. 

Sovellettava laki ja riidanratkaisu 

Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Listautumisannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet 
ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 

Omistuksen laimentuminen 

Listautumisannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden alustava enimmäismäärä vastaa 14,3 prosenttia Osakkeista 
Listautumisannin jälkeen. Jos Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat eivät merkitse Osakkeita Listautumisannissa, 
heidän omistuksensa Yhtiössä laimenisi 14,3 prosenttia olettaen, että Yhtiö laskee liikkeeseen 2 992 455 Uutta 
Osaketta. 

Miksi tämä Esite on laadittu? 

Yhtiö on laatinut ja julkaissut tämän Esitteen tarjotakseen Osakkeita yleisölle. 

Listautumisannin tarkoitus 

Listautumisannin ja FN-listautumisen tavoitteena on edistää Nordic Lightsin kasvustrategian toteuttamista ja lisätä 
Nordic Lightsin tunnettuutta eri sidosryhmien keskuudessa. FN-listautuminen mahdollistaisi myös Yhtiön pääsyn 
pääomamarkkinoille ja sen omistuspohjan laajenemisen sekä kotimaisilla että ulkomaisilla sijoittajilla, mikä lisäisi 
Osakkeiden likividiteettiä. FN-listautuminen ja lisääntynyt likviditeetti mahdollistaisivat myös Osakkeiden 
tehokkaamman käytön vastikkeena mahdollisissa yritysostoissa sekä henkilöstön palkitsemisessa. 
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Listautumisannin arvioitu tuotto ja varojen käyttö 

Yhtiö pyrkii keräämään Listautumisannilla noin 15 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla Uusia Osakkeita 
merkittäväksi. Yhtiö arvioi sen maksettavaksi tulevien Listautumisantiin liittyvien palkkioiden ja kulujen määrän 
olevan noin 2,5 miljoonaa euroa, minkä seurauksena Yhtiö arvioi saavansa Osakeannista noin 12,5 miljoonan 
euron nettovarat (olettaen, että kaikki alustavasti tarjotut Uudet Osakkeet merkitään ja että harkinnanvarainen 
palkkio maksetaan täysimääräisenä). 

Myyjät saavat Osakemyynnistä noin 15 miljoonan euron bruttovarat (olettaen että kaikki Myyntiosakkeet myydään 
ja Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan). Myyjät odottavat maksavansa noin 2,2 miljoonaa euroa 
palkkioita Listautumisannin yhteydessä. 

Yhtiö ei saa mitään osuutta Myyjien Listautumisannissa myymistä olemassa olevista Myyntiosakkeista saatavista 
varoista. Yhtiö ja Myyjät maksavat Järjestäjille Järjestämissopimuksen mukaiset yhteenlasketut myynti- ja 
järjestelypalkkiot. 

Osakeannista saadut varat on tarkoitus käyttää Nordic Lightsin vahvan taloudellisen joustavuuden varmistamiseen, 
mukaan lukien pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu 5,0 miljoonalla eurolla, toiminnan vahvistamiseen ja Yhtiön 
kasvustrategian tukemiseen, mukaan lukien mahdolliset yritys- ja liiketoimintakaupat. 

Listautumisantiin liittyvät intressit 

Järjestäjille maksettavat palkkiot on osittain sidottu Listautumisannista saatavien varojen määrään. 

Järjestäjät ja näiden kanssa samaan konserniin kuuluvat yhteisöt voivat ostaa ja myydä Osakkeita omaan tai 
asiakkaidensa lukuun ennen Listautumisantia, sen aikana sekä sen jälkeen soveltuvan lainsäädännön ja säännösten 
mukaisesti. 

Järjestäjät ja näiden kanssa samaan konserniin kuuluvat yhteisöt ovat tarjonneet ja voivat tulevaisuudessa tarjota 
Yhtiölle sijoitus- tai muita pankkipalveluita tavanomaisen liiketoimintansa mukaisesti. 

Myyjät myyvät Listautumisannissa Myyntiosakkeita. 
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 RISKITEKIJÄT 

Yhtiöön sijoittamiseen liittyy riskejä, jotka voivat olla merkittäviä. Alla kuvataan Listautumisantiin liittyviä riskejä 
sekä Nordic Lightsiin ja sen liiketoimintaan ja Yhtiön Osakkeisiin liittyviä riskejä. Monet Nordic Lightsiin ja sen 
liiketoimintaan liittyvistä riskeistä kuuluvat sen liiketoiminnan luonteeseen ja ovat tyypillisiä sen toimialalla. 
Sijoittamista harkitsevien tulee tutustua huolellisesti tämän Esitteen sisältämiin tietoihin ja erityisesti alla 
kuvattuihin riskitekijöihin.  

Jokaisella esitetyllä riskillä voi olla olennainen vaikutus Nordic Lightsin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen 
ja taloudelliseen asemaan, ja ne voivat yhdessä tai erikseen johtaa siihen, että Yhtiö ei pysty saavuttamaan 
taloudellisia tavoitteitaan. Jos nämä riskit johtavat Osakkeiden markkinahinnan laskuun, niihin sijoittaneet 
sijoittajat voivat menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. Alla esitetty riskitekijöiden kuvaus perustuu tämän 
Esitteen päivämääränä saatavilla olleisiin tietoihin ja arvioihin, eikä se siksi ole välttämättä tyhjentävä. Yhtiö on 
osana riskitekijöiden olennaisuuden arviointia huomioinut riskien mahdollisen toteutumisen todennäköisyyttä. 
Riskitekijöissä on esitetty potentiaalisia tapahtumia, jotka voivat joko toteutua tai olla toteutumatta. Tällaisille 
potentiaalisille tapahtumakuluille ominaisen epävarmuuden johdosta Yhtiö ei kaikkien riskien osalta pysty 
esittämään tarkkaa arviota tällaisten tapahtumien toteutumisen tai toteutumatta jäämisen todennäköisyydestä.  

Tässä esitetyt riskit on jaettu luonteensa mukaan yhdeksään ryhmään. Ryhmät ovat: 

 A. Toimintaympäristöön liittyviä riskejä; 

 B. Nordic Lightsin strategiaan liittyviä riskejä; 

 C. Nordic Lightsin liiketoimintaan liittyviä riskejä; 

 D. IT-järjestelmiin ja immateriaalioikeuksiin liittyviä riskejä; 

 E. Johtoon ja henkilöstöön liittyviä riskejä; 

 F. Oikeudellisia ja lainsäädäntöön liittyviä riskejä; 

 G. Taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen liittyviä riskejä; 

 H. Yhtiön Osakkeisiin liittyviä riskejä; 

 I. Yhtiön Listautumisantiin ja FN-listautumiseen liittyviä riskejä. 

Jokaisessa ryhmässä esitetään ensimmäisenä Esiteasetuksessa asetettuihin vaatimuksiin perustuvan 
kokonaisarvion mukaan olennaisimmaksi arvioitu riski. Ensimmäisen riskitekijän jälkeen kussakin ryhmässä 
kuvattujen riskien esitysjärjestyksen tarkoituksena ei ole kuvata niiden toteutumisen todennäköisyyttä tai 
mahdollista vaikutusta suhteessa toisiinsa. Ryhmien esitysjärjestys ei ole arvio kuhunkin ryhmään kuuluvien 
riskien merkityksestä verrattuna muihin ryhmiin kuuluviin riskeihin. 

Tässä kuvattujen riskien ja epävarmuustekijöiden lisäksi myös sellaisilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä, joita ei 
tällä hetkellä tunneta tai pidetä olennaisina, voi olla haitallinen vaikutus Nordic Lightsin liiketoimintaan tai 
Osakkeiden markkinahintaan.  

A. Toimintaympäristöön liittyviä riskejä 

1. Komponenttien hintavaihtelulla ja häiriöillä niiden saatavuudessa voi olla haitallinen vaikutus Nordic 
Lightsin kannattavuuteen.  

Nordic Lightsin tuotannossa käytettävien komponenttien hinnoilla ja saatavuudella on olennainen vaikutus Nordic 
Lightsin liiketoimintaan. Nordic Lights tarvitsee tuotannossaan esimerkiksi elektroniikkakomponentteja, 
koteloita, kiinnikkeitä ja optisia osia. Nordic Lightsin materiaali- ja palvelukulut, sisältäen varaston muutokset, 
olivat 60,5 prosenttia sen liikevaihdosta 31.3.2022 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla ja 60,9 prosenttia 
liikevaihdosta 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella. Komponenttien hintojen nousu voi johtaa 
tuotantokustannusten nousuun. Lisäksi komponenttien hinnat ja saatavuus riippuvat tekijöistä, joihin Nordic 
Lights ei voi vaikuttaa, kuten globaaleista toimitusketjuista, tuotantokapasiteetista, infrastruktuurin häiriöistä, 
sääntelystä, vientirajoituksista, poliittisesta vakaudesta, tuontitulleista, kysynnästä muiden käyttäjien keskuudessa 
ja valuuttakursseista.  
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Tämän Esitteen päivämääränä puolijohdekomponenteista on maailmanlaajuinen pula, jota ovat kärjistäneet 
COVID-19-pandemian aiheuttamat ongelmat toimitusketjuissa. Tämä voi aiheuttaa Nordic Lightsille ongelmia 
elektroniikkakomponenttien saatavuudessa. Lisäksi esimerkiksi alumiinista, lasista tai muovista valmistettavien 
komponenttien hinnat riippuvat niissä tarvittavien raaka-aineiden hinnasta ja saatavuudesta. Raaka-aineiden 
hintoihin vaikuttavat muun muassa toimittajien tuotantokapasiteetti ja varastotasot, vienti ja kysyntä muiden 
käyttäjien keskuudessa. Komponenttien hinnat nousivat erityisesti vuonna 2021 johtuen alumiinin hinnan 
noususta. Nordic Lightsin käyttämien komponenttien ja niiden raaka-aineiden, erityisesti alumiinin, saatavuuteen 
ja hintaan on vaikuttanut ja voi tulevaisuudessakin vaikuttaa Ukrainan sota, Venäjälle asetetut pakotteet ja Venäjän 
asettamat vastapakotteet. Ukrainan sodan myötä myös inflaatio on kasvanut, mikä kasvattaa Nordic Lightsin 
komponenttikustannuksia. Katso myös ”– Makrotalouden epäedullisella kehityksellä sekä epäsuotuisilla 
taloudellisilla ja poliittisilla olosuhteilla voi olla haitallinen vaikutus Nordic Lightsin toimintaympäristöön ja 
liiketoiminnan tulokseen”. 

Lisäksi pula puolijohdekomponenteista tai muista Nordic Lightsin asiakkaiden tuotannossaan tarvitsemista 
komponenteista tai raaka-aineista voi aiheuttaa häiriöitä Nordic Lightsin asiakkaiden tuotannossa, mikä voi lykätä 
tai vähentää Nordic Lightsin tuotteiden kysyntää. 

Lisäksi kuljetuskustannukset kasvoivat vuonna 2021, mikä lisäsi komponenttikustannuksia. Koska 
kuljetuskustannukset Aasiasta Eurooppaan ovat nousseet viime aikoina, kuljetuskustannuksilla oli vuonna 2021 
merkittävä vaikutus niiden komponenttien kustannusten kasvuun, jotka Nordic Lights hankki Aasiasta 
tuotantolaitokseensa Suomessa. Siten Nordic Lightsin kannattavuus altistuu komponenttien hintojen ja 
kuljetuskustannusten vaihtelulle. 

Nordic Lights ryhtyi vuonna 2021 varotoimiin varmistaakseen paljon käyttämiensä komponenttien saatavuuden 
kasvattamalla varastojaan. Tällaiset toimenpiteet voivat kuitenkin kasvattaa vaihto-omaisuutta ja kustannuksia. 
Vuonna 2021 Nordic Lights kasvatti varastopuskuriaan 3 miljoonalla eurolla1. Vaikka Nordic Lights onkin jo 
pienentänyt varastonsa kokoa vuoden 2022 aikana, poikkeuksellisen suuret varastot voivat sitoa Nordic Lightsin 
pääomaa. Vaikka Nordic Lightsin tuotteet eivät vanhene erityisen helposti tai kärsi pitkäaikaisesta varastoinnista, 
on myös mahdollista, että varastoituihin epäkurantteihin tuotteisiin pitäisi tehdä alaskirjauksia, mikäli 
asiakastilausten määrä laskisi. 

Joissakin tapauksissa Nordic Lights voi joutua hankkimaan korvaavia vaihtoehtoja komponenteille, joita ei ole 
saatavilla kohtuulliseen hintaan tai lainkaan. Epäonnistuminen tällaisten vaihtoehtojen löytämisessä voi aiheuttaa 
tuotantohäiriöitä ja viivästyttää Nordic Lightsin asiakastoimituksia. Katso myös ”– Nordic Lightsin liiketoimintaan 
liittyviä riskejä – Häiriöt tai keskeytykset Nordic Lightsin logistiikassa, tuotannossa tai toimituksissa tai Nordic 
Lightsin tuotantolaitosten tai varastojen vahingoittuminen tai sulkeminen voivat heikentää olennaisesti Nordic 
Lightsin kykyä toimittaa tuotteitaan”. 

Nordic Lightsin kyky siirtää komponenttien hintojen tai muiden kustannusten nousu myyntihintoihinsa riippuu 
muun muassa sen asiakassopimuksista ja yleisestä markkinatilanteesta. Nordic Lights ei välttämättä pysty 
nostamaan tuotteidensa hintoja riittävän nopeasti tai lainkaan komponenttien hintojen nousua täysimääräisesti 
vastaavalla tavalla. Erityisesti hinnankorotuksista neuvottelemisessa ja niiden toteuttamisessa voi kulua kuukausia. 
Siinä määrin kuin Nordic Lights ei pysty siirtämään kustannuksiensa nousua asiakkailleen tai mikäli se viivästyisi 
merkittävästi, tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Nordic Lightsin kannattavuuteen. Lisäksi 
hinnankorotukset voivat vahingoittaa Nordic Lightsin kilpailuasemaa. 

Millä tahansa näistä tekijöistä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Nordic Lightsin 
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. 

2. Makrotalouden epäedullisella kehityksellä sekä epäsuotuisilla taloudellisilla ja poliittisilla olosuhteilla voi 
olla haitallinen vaikutus Nordic Lightsin toimintaympäristöön ja liiketoiminnan tulokseen. 

Nordic Lightsilla on maailmanlaajuinen asiakaskunta ja sen kaksi tuotantolaitosta sijaitsevat Suomessa ja Kiinassa. 
Kiinan tuotantolaitos palvelee asiakkaita ja niiden lukuisia tuotantopaikkoja Aasian-Tyynenmeren (APAC) 
alueella ja Suomen tuotantolaitos kaikkia muita maantieteellisiä alueita. Epäedulliset muutokset 
makrotaloudellisissa ja poliittisissa olosuhteissa erityisesti Euroopassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa liittyen 
esimerkiksi kauppasuhteisiin, tulleihin, pakotteisiin tai muihin kaupan esteisiin voivat asettaa haasteita Nordic 

                                                           
1 Varastopuskuri vuonna 2021 on laskettu vuoden 2021 varastotason ja vuoden 2021 arvioidun varastotason erotuksena olettaen varastokierron 
(DIO) olevan vuoden 2020 tasolla. 
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Lightsin toimitusketjussa, rajoittaa sen kykyä toimittaa tuotteita, vahingoittaa sen kilpailuasemaa tai kasvattaa 
kustannuksia. Lisäksi populismin, patriotismin ja protektionismin lisääntyminen poliittisessa ympäristössä voi 
vaikeuttaa Nordic Lightsin pääsyä tarvittaville markkinoille, pienentää myyntiä ja aiheuttaa kustannuksia koskien 
liiketoiminnan sopeuttamista muuttuneisiin olosuhteisiin.  

Helmikuussa 2022 käynnistynyt Venäjän hyökkäys Ukrainaan voi vaikuttaa Nordic Lightsiin sekä suoraan että 
välillisesti. Vuonna 2021 Nordic Lightsin liikevaihdosta 3 prosenttia muodostui Venäjällä olevilta asiakkailta. 
Nordic Lights on päättänyt asteittain lopettaa liiketoimintansa Venäjällä, vaikka Yhtiön selvitysten mukaan sen 
venäläiset asiakkaat eivät ole olleet pakotteiden kohteena. Lisäksi osa Nordic Lightsin asiakkaista, jotka ovat 
toimittaneet työkoneita Venäjälle, ovat keskeyttäneet liiketoimintansa Venäjällä. Ukrainan sodan seurauksena 
Nordic Lightsin liikevaihto voi pienentyä joko sen omien asiakastoimitusten vähenemisen tai Nordic Lightsin 
asiakkaiden työkoneiden tuotannon vähenemisen johdosta. 

Nordic Lights tarjoaa valaisinratkaisuja työkoneisiin viidellä loppukäyttäjäsegmentillä: kaivosteollisuus, 
maanrakennus, metsäteollisuus, maatalous ja materiaalinkäsittely. Nordic Lights tarjoaa tuotteitaan 
alkuperäislaitteiden valmistajille (”OEM”) ja jälkimarkkinoille. OEM-asiakkailla oli 69 prosentin osuus Nordic 
Lightsin liikevaihdosta 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella.2 Nordic Lightsin tuotteiden kysyntä riippuu 
pääasiassa uusien työkoneiden kysynnästä sekä olemassa olevien työkoneiden valaisimien vaihtamisesta tai 
uusimisesta, jotka puolestaan riippuvat työkoneiden uudistusvälistä, käyttöasteesta ja käyttötuntien määrästä. 
Näihin tekijöihin vaikuttavat yleiset taloudelliset olosuhteet Nordic Lightsin asiakkaiden loppukäyttötoimialoilla 
ja maantieteellisillä toiminta-alueilla, ja yleisen taloustilanteen heikentyminen, kuten työttömyysasteen kasvu, 
inflaatio, bruttokansantuotteen kasvun hidastuminen sekä käytettävissä olevien tulojen ja kuluttajien luottamuksen 
heikentyminen voivat pienentää toimialakohtaista kysyntää ja investointivalmiuksia. Yksi esimerkki 
epäedullisesta makrotaloudellisesta kehityksestä on meneillään oleva Ukrainan sota, jonka on ennakoitu 
hidastavan talouskasvua ja lisäävän inflaatiota. Lisäksi COVID-19-pandemia vähensi Nordic Lightsin tuotteiden 
kysyntää väliaikaisesti vuonna 2020. Nordic Lightsin tuotteiden kysynnän heikentyminen pienentäisi sen 
liikevaihtoa, eikä Nordic Lights välttämättä pystyisi vastaamaan kysynnän heikentymiseen mukauttamalla 
kustannuksiaan riittävän nopeasti, jolloin sen kannattavuus heikentyisi. Lisäksi markkinaolosuhteiden nopeat 
muutokset voivat vaikeuttaa Nordic Lightsin toiminnan suunnittelua ja ennusteiden laatimista.  

Tämän Esitteen päivämääränä yleiset inflaatio-odotukset ovat nousseet maailmanlaajuisesti, mikä aiheuttaa 
globaalisti epävarmuutta talouskasvun kehitykselle. Kasvava inflaatio voi esimerkiksi nostaa raaka-aineiden ja 
energian, sekä Nordic Lightsin käyttämien komponenttien, hintoja sekä johtaa rahapolitiikan kiristymiseen ja 
korkeampiin korkoihin. Katso myös ”– Komponenttien hintavaihtelulla ja häiriöillä niiden saatavuudessa voi olla 
haitallinen vaikutus Nordic Lightsin kannattavuuteen”. 

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden lisäksi geopoliittiset jännitteet, kuten Ukrainan sota, Venäjälle 
asetetut pakotteet ja Venäjän asettamat vastapakotteet, pandemiat, kauppasotien ja terrorismin uhka sekä muut 
mahdolliset häiriötekijät voivat vaikuttaa merkittävästi Nordic Lightsin liiketoimintaan ja heikentää Nordic 
Lightsin mahdollisuuksia saada rahoitusta pankeista ja pääomamarkkinoilta. 

Millä tahansa näistä tekijöistä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Nordic Lightsin 
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. 

3. Kilpailun lisääntymisellä tai kyvyttömyydellä vastata kilpailuympäristön muutoksiin voi olla haitallinen 
vaikutus Nordic Lightsiin. 

Nordic Lightsin kilpailijoihin kuuluu suuri globaali valaisinvalmistaja sekä useita pienempiä ja keskikokoisia 
globaaleja ja paikallisia yrityksiä. Nordic Lights tarjoaa valaisintuotteita markkinoilla, joissa kilpailuetu perustuu 
lukuisiin tekijöihin, kuten tuotteen ominaisuuksiin ja laatuun, asiakastukeen ja -palveluun, hinnoitteluun, tuotteen 
muotoiluun, tuotevalikoimaan sekä toimitusaikaan ja luotettavuuteen. Jos Nordic Lights ei pysty vastaamaan 
asiakkaiden tai loppuasiakkaiden tarpeisiin, se voi menettää olemassa olevien tai potentiaalisten uusien 
asiakkaiden tilauksia. 

Lisäksi kilpailu voi kiristyä, jos markkinoille tulee uusia yrityksiä. Kilpailu voi lisääntyä myös siinä tapauksessa, 
että paikalliset kilpailijat lisäävät valmiuksiaan erityisesti Kiinassa. Nordic Lightsin toimialan viimeaikaiset trendit 
ovat liittyneet muun muassa volyymituotteiden myynnin kasvuun, mikä puolestaan korostaa 
kustannustehokkuuden merkitystä. Nordic Lights pyrkii varmistamaan tuotantonsa tehokkuuden esimerkiksi 

                                                           
2 Käsittäen OEM-liiketoiminnan, pois lukien jälkimarkkinat, eli OEM-valmistajille myydyt varaosat (OES). 
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lisäämällä automaatiota ja käyttämällä modulaarisia suunnittelukonsepteja. Nordic Lights voi kuitenkin kohdata 
voimakkaampaa kilpailua, jos sen kilpailijat ottavat käyttöön aggressiivisia hinnoitteluperiaatteita tai kykenevät 
valmistamaan korkealaatuisia tuotteita tehokkaammin kuin Nordic Lights. 

Säilyttääkseen kilpailukykynsä Nordic Lightsin pitää reagoida teknologisiin trendeihin ja vastata asiakkaiden 
tarpeisiin kehittämällä kestäviä ja innovatiivisia premium-tuotteita oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti. Jos 
Nordic Lightsin kilpailijat reagoivat markkinoiden muutokseen nopeammin tai tehokkaammin, tämä voi johtaa 
Nordic Lightsin tuotteiden kysynnän laskuun. 

Nordic Lights ei välttämättä onnistu kilpailemaan menestyksekkäästi johtuen monista tekijöistä, kuten 
epäonnistumisesta tuotteiden uudistamisessa ja uusien kehittämisessä, riittämättömästä laadusta tai 
luotettavuudesta, kyvyttömyydestä tehdä täsmällisiä tuotetoimituksia tai epäonnistumisesta tuotteiden oikeassa 
hinnoittelussa suhteessa kilpailijoiden tuotteisiin. 

Jos Nordic Lights ei pysty kilpailemaan menestyksekkäästi tulevaisuudessa, kilpailun lisääntyminen voi johtaa 
hintojen laskuun, liikevaihdon pienentymiseen, kannattavuuden heikentymiseen ja markkinaosuuden 
menettämiseen. Asiakkaiden menettämisellä ja epäonnistumisella tilausten saamisessa, myynnin pienentymisellä 
tai kannattavuuden heikentymisellä kilpailun lisääntymisen seurauksena voi olla olennaisen haitallinen vaikutus 
Nordic Lightsin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. 

B. Nordic Lightsin strategiaan liittyviä riskejä 

1. Jos Nordic Lights ei pysty vastaamaan asiakastarpeiden muutoksiin oikea-aikaisesti, tai lainkaan, tai 
pysymään työkoneiden valaisinmarkkinoiden teknologisen kehityksen mukana, tämä voi johtaa sen 
markkinaosuuden ja kilpailuaseman menettämiseen. 

Sekä työkoneiden että työvalojen markkinoille on ominaista teknologian jatkuva kehitys erityisesti LED-
teknologian osalta. Tätä kehitystä ohjaavia trendejä ovat muun muassa energiatehokas valaisinteknologia, 
polttoaineen kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen pienentäminen, automaatio ja älyvalot yhdistettyinä 
suorituskyvyn jatkuvaan parantamiseen. 

Nordic Lightsin tuotteille asetettavat vaatimukset ja niihin liittyvät tarpeet perustuvat erityisesti työkoneiden 
valmistajien sekä loppukäyttäjien tarpeisiin. Muutokset loppukäyttäjien tarpeissa voivat liittyä muun muassa 
parempaan toimivuuteen, korkeampaan laatuun, innovatiivisiin ratkaisuihin, uusiin teknologioihin, 
houkuttelevaan muotoiluun sekä uusiin ja edistyneempiin ominaisuuksiin. Pystyäkseen vastaamaan 
loppuasiakkaiden tarpeisiin ja pysyäkseen asiakkaidensa houkuttelevana kumppanina Nordic Lightsin on 
jatkuvasti seurattava loppukäyttäjämarkkinoita ja mukautettava tuotevalikoimaansa. Epäonnistuminen 
loppukäyttäjien trendien ja/tai asiakkaiden vaatimusten havaitsemisessa tai kyvyttömyys mukautua tällaisiin 
trendeihin ja vaatimuksiin oikea-aikaisesti, tai lainkaan, voi heikentää tuotteiden kysyntää, ja perustavaa laatua 
olevat tai toistuvat virhearviot voivat johtaa pitkällä aikavälillä maineen heikentymiseen ja asiakkaiden 
menettämiseen.  

Lisäksi Nordic Lights käyttää merkittävästi resursseja tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan ja on esitellyt useita 
uusia tai parannettuja tuotteita vuosittain. Nordic Lightsin tutkimus- ja tuotekehitysprosessit perustuvat 
tyypillisesti Nordic Lightsin ja sen avainasiakkaiden väliseen tiiviiseen vuorovaikutukseen, jossa Nordic Lights 
kehittää uusia tuotteita, jotka se voi lisätä tuotevalikoimaansa. Nordic Lightsin tutkimus- ja tuotekehitysmenot, 
sisältäen aktivoidu tuotekehitysmenot, olivat 3,5 prosenttia sen liikevaihdosta 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella. 
Jos Nordic Lights kohdistaa resursseja sellaisten uusien teknologioiden ja tuotteiden kehittämiseen, jotka eivät 
saavuta markkinoiden hyväksyntää, joiden immateriaalioikeuksia ei onnistuta suojaamaan tai jotka eivät ole 
kaupallistettavissa, tällaiset tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit voivat olla kokonaan tai osittain hyödyttömiä, ja 
tällä voi olla kielteinen vaikutus sen liiketoimintaan. Tällöin myös aktivoituja tutkimus- ja tuotekehitysmenoja 
voitaisiin joutua alaskirjaamaan. 

Kyvyttömyys tarjota asiakkaille uusia houkuttelevia tuotteita, jotka on räätälöity niiden tarpeiden mukaisesti, 
epäonnistuminen asiakastarpeiden muutoksiin vastaamisessa tai viivästykset tuotekehityksessä tai tuotteiden 
lanseerauksessa voivat vaikuttaa haitallisesti Nordic Lightsin liiketoiminnan tulokseen ja kilpailuasemaan. Millä 
tahansa näistä tekijöistä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Nordic Lightsin liiketoimintaan, 
taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. 
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2. Nordic Lights ei välttämättä onnistu toteuttamaan strategiaansa menestyksekkäästi tai sen strategia voi 
osoittautua virheellisesti suunnatuksi suhteessa vallitseviin markkinaolosuhteisiin tai toimialan 
muutoksiin. 

Nordic Lights johtaa liiketoimintaansa kohdassa ”Yhtiön liiketoiminta –Strategia” kuvatun strategiansa 
mukaisesti. Nordic Lightsin strategia perustuu sen aseman vaalimiseen työkoneiden valaisinmarkkinoiden 
premium-toimittajana kasvattamalla ydinliiketoimintaa, suurentamalla osuuttaan nykyisten OEM-asiakkaiden 
ostojen kokonaismäärästä ja tavoittelemalla uusia merkittäviä OEM-asiakkaita. Lisäksi Nordic Lights pyrkii 
vahvistamaan ajovalojen ja merkkivalojen asemaa tuotevalikoimassaan ja saavuttamaan vahvemman aseman 
jälkimarkkinoilla. Nordic Lightsin strategian onnistunut toteuttaminen riippuu monista tekijöistä, joista osaan 
Nordic Lights voi vaikuttaa vain osittain tai ei ollenkaan. Nordic Lights voi epäonnistua strategiansa 
toteuttamisessa tai strategisten riskien hallinnassa.  

Vaikka Nordic Lights onnistuisi toteuttamaan strategiaansa, ei voi olla varmuutta siitä, että valittu strategia on 
onnistunut tai osoittautuu sellaiseksi. Joissakin tapauksissa Nordic Lights voi joutua tekemään strategisia 
päätöksiä, jotka perustuvat puutteellisiin tietoihin muun muassa markkinaolosuhteista tai toimintaympäristön 
muutoksista johtuen. Tärkeiden strategisten päätösten tekemisessä tarvittavien tietojen tai muiden resurssien puute 
voi lisätä strategisissa aloitteissa ja projektien priorisoinnissa epäonnistumisen riskiä. 

Monet tekijät, mukaan lukien tässä Esitteessä kuvatut muut riskitekijät, voivat estää Nordic Lightsin strategian 
toteuttamisen täysimittaisesti tai oikea-aikaisesti sekä estää tai rajoittaa Nordic Lightsia tavoittelemasta uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia, saavuttamasta keskeisiä strategisia tavoitteita tai vastaamasta tuotteidensa 
kysyntään olemassa olevien tai tulevien asiakkaiden keskuudessa. Lisäksi, mikäli Nordic Lights ei pystyisi 
laajentamaan tuotantolaitoksiaan tai perustamaan uusia, tämä rajoittaisi Nordic Lightsin kapasiteetin kasvattamista 
ja voisi toimia esteenä kannattavuuden parantamiselle automaatiota lisäämällä. 

Minkä tahansa tällaisen tekijän toteutuminen voi johtaa resurssien virheelliseen kohdentamiseen suhteessa 
vallitseviin tai muuttuviin markkinaolosuhteisiin tai markkinaosuuden menettämiseen kilpailijoille ja siten 
liikevaihdon ja -tuoton menettämiseen. Millä tahansa näistä riskeistä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen 
vaikutus Nordic Lightsin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.  

C. Nordic Lightsin liiketoimintaan liittyviä riskejä 

1. Nordic Lights voi kohdata vaikeuksia luotettavien, kustannustehokkaiden ja pätevien toimittajien 
löytämisessä, ja toimittajien epäonnistuminen velvoitteidensa täyttämisessä tyydyttävällä tavalla tai 
toimittajien menettäminen voi johtaa toimintahäiriöihin, epäonnistumiseen täsmällisissä 
tuotetoimituksissa ja kustannusten nousuun. 

Nordic Lights hankkii komponentteja suurelta määrältä ulkopuolisia toimittajia, ja siksi se on riippuvainen 
toimitusketjun huolellisesta hallinnasta. Nordic Lights voi kohdata vaikeuksia luotettavien, kustannustehokkaiden 
ja pätevien toimittajien löytämisessä tuotteissaan käytettäviä komponentteja varten. Joissakin tapauksissa eräillä 
toimittajilla on ollut vaikeuksia valmistaa ja toimittaa komponentteja, jotka täyttävät Nordic Lightsin vaatimukset. 
Suurin osa Nordic Lightsin tuotannossa käytettävistä komponenteista on räätälöity erikseen Nordic Lightsin 
kutakin tuotetta varten ja ne vaativat Nordic Lightsin tuotekohtaisten työkalujen käyttöä. Tämän seurauksena 
toimittajien vaihtaminen voi aiheuttaa kustannuksia ja viivästyksiä Nordic Lightsille. 

Toimittajilla voi olla vaikeuksia tehdä ajallaan toimituksia, jotka ovat laadultaan ja määrältään riittäviä, johtuen 
esimerkiksi kuljetushäiriöistä, riittämättömästä kapasiteetista, taloudellisista vaikeuksista, lakoista, raaka-aineiden 
puutteesta, infrastruktuurin häiriöistä, luonnonkatastrofeista tai muista tapahtumista, joihin toimittaja ei voi 
vaikuttaa, kuten alueelliset ja globaalit epidemiat, geopoliittiset jännitteet, lisääntyvät kaupan rajoitteet, 
yhteiskunnalliset levottomuudet, poliittinen epävakaus, terrorismi tai sotatoimet. Esimerkiksi COVID-19-
pandemia johti alkuvuoden 2022 aikana yhden kiinalaisen komponenttitoimittajan toimitusten väliaikaiseen 
keskeytymiseen, ja vaikka komponenttitoimitusten keskeytyminen ei keskeyttänyt Nordic Lightsin tuotantoa, ei 
voi olla varmuutta siitä, etteikö pidempiaikaisia tai laajempia keskeytyksiä tapahtuisi tulevaisuudessa. 

Tarviketoimitusten viivästyminen voi heikentää Nordic Lightsin kykyä toimittaa tuotteitaan asiakkailleen. 
Useimmissa tapauksissa Nordic Lights käyttää tällä hetkellä vain yhtä toimittajaa tietyille komponenteille, jotka 
on räätälöity Nordic Lightsin yksittäisiä tuotteita varten, vaikkakin Nordic Lights pyrkii lisäämään kahden 
hankintalähteen käyttöä keskeisille komponenteilleen sekä komponenttien hankintaa Euroopasta. Jos jokin Nordic 
Lightsin toimittajista ei onnistu toimittamaan tuotteitaan tarvittavina määrinä tai niiden laatu on riittämätön, Nordic 
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Lights voi joutua vaihtamaan toimittajaa, eikä se välttämättä onnistu vaihtamaan toimittajaa riittävän nopeasti tai 
hyväksyttävin ehdoin ilman tuotannon keskeytymistä, merkittäviä lisäkustannuksia ja/tai viiveitä, jotka voivat 
heikentää Nordic Lightsin tuotantokapasiteettia ja tuotteiden laatua. Komponentin vaihtaminen voi esimerkiksi 
vaatia lisätestausta, tuotannon muutoksia ja uudelleensuunnittelua sekä tuotteiden hyväksyttämistä uudelleen 
asiakkailla. 

Toimittajien riittämätön suorituskyky tai toimittajien menettäminen sekä epäonnistuminen toimittajien 
vaihtamisessa voi aiheuttaa häiriöitä Nordic Lightsin tuotannossa, minkä seurauksena Nordic Lights ei välttämättä 
pysty valmistamaan ja toimittamaan tuotteitaan asiakkaille ajoissa tai riittävinä määrinä. Tämä voi pienentää 
rahavirtoja, liikevaihtoa ja tulosta, vahingoittaa Nordic Lightsin mainetta luotettavana kauppakumppanina tai 
johtaa asiakkaiden menettämiseen tai sopimusvastuisiin. Millä tahansa tällaisella tapahtumalla voi toteutuessaan 
olla olennaisen haitallinen vaikutus Nordic Lightsin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan 
tulokseen. 

2. Nordic Lightsin merkittävimpiin asiakkaisiin kuuluu suuria kone- ja laitevalmistajia, joilla on tyypillisesti 
suuri ostovoima ja korkeat vaatimukset, ja suurten asiakkaiden menettäminen voi pienentää Nordic 
Lightsin markkinaosuutta, liikevaihtoa, kasvumahdollisuuksia tai kannattavuutta. 

Nordic Lightsin keskeisiä asiakkaita ovat suuret OEM-valmistajat, joilla on merkittävää ostovoimaa, vaikka 
asiakassuhteet on usein muodostettu avainasiakkaan yksittäisten tytäryhtiöiden kanssa. Tytäryhtiöiden itsenäisyys 
ja oma päätöksenteko yksittäisissä projekteissa riippuvat asiakkaan omasta organisaatiosta ja ne vaihtelevat 
ajoittain. Nordic Lightsin liikevaihdosta 65 prosenttia oli peräisin sen kymmeneltä (10) suurimmalta asiakkaalta 
31.12.2021 päättyneellä tilikaudella. Vaikka Nordic Lightsilla on hyvät ja pitkäaikaiset suhteet useisiin 
avainasiakkaisiinsa, ei voi olla varmuutta siitä, että Nordic Lights voittaa jatkossakin tarjouskilpailuja uusista 
tuotteista tai saa tilauksia näiltä asiakkailta.  

Nordic Lights toimittaa tuotteitaan asiakkaille pääasiassa yksittäisten tilausten perusteella. Nämä tilaukset 
perustuvat tyypillisesti vuotuisiin puitesopimuksiin, jotka eivät kuitenkaan sisällä ostojen vähimmäismäärää 
koskevia velvoitteita. OEM-asiakkaat kuitenkin tyypillisesti tilaavat valaisimet kuhunkin työkonemalliin samalta 
toimittajalta kyseisen mallin elinajan, koska toimittajan vaihtaminen edellyttäisi asiakkaalta uusien komponenttien 
validoinnin. Asiakas tyypillisesti neuvottelee toimitussopimuksen uudestaan tai järjestää sitä koskevan 
tarjouskilpailun työkonemallin päivityksen tai uuden työkoneen tuotannon aloittamisen yhteydessä. Siksi Nordic 
Lightsin johdon käsityksen mukaan riski asiakkaan menettämisestä kilpailijalle on yleensä suurempi tällaisissa 
tilanteissa. 

Vaikeudet tuotteiden toimituksessa Nordic Lightsin asiakkaille, esimerkiksi riittämättömästä 
tuotantokapasiteetista, viiveistä tai laatuongelmista johtuen, tai Nordic Lightsin muu epäonnistuminen 
asiakassuhteiden riittävässä ylläpidossa ja edistämisessä voi aiheuttaa tyytymättömyyttä asiakkaiden keskuudessa 
ja johtaa siihen, että Nordic Lights menettää joitakin asiakkaitaan kilpailijoille. 

Nordic Lightsilla on useita suuria projekteja, joissa se toimittaa valaisimia avainasiakkaidensa tiettyyn 
työkonemalliin suurina vuosittaisina määrinä. Koska suuri osa Nordic Lightsin myynnistä on keskittynyt 
rajalliseen määrään avainasiakkaita, tällaisten asiakkaiden menettäminen tai niiden tilausmäärien pienentyminen 
voisi yksistään pienentää Nordic Lightsin liikevaihtoa merkittävästi. Katso myös ”– Toimintaympäristöön liittyviä 
riskejä – Makrotalouden epäedullisella kehityksellä sekä epäsuotuisilla taloudellisilla ja poliittisilla olosuhteilla 
voi olla haitallinen vaikutus Nordic Lightsin toimintaympäristöön ja liiketoiminnan tulokseen”. 

Olemassa olevien tai potentiaalisten asiakkaiden menettäminen voi pienentää Nordic Lightsin markkinaosuutta, 
liikevaihtoa, kasvumahdollisuuksia tai kannattavuutta ja siten vaikuttaa olennaisen haitallisesti Nordic Lightsin 
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. 

3. Häiriöt tai keskeytykset Nordic Lightsin logistiikassa, tuotannossa tai toimituksissa tai Nordic Lightsin 
tuotantolaitosten tai varastojen vahingoittuminen tai sulkeminen voivat heikentää olennaisesti Nordic 
Lightsin kykyä toimittaa tuotteitaan. 

Nordic Lightsin tuotanto perustuu sen omiin tuotantolaitoksiin Suomessa ja Kiinassa. Tapahtumat, jotka voivat 
aiheuttaa merkittäviä häiriöitä Nordic Lightsin tuotantolaitoksissa tai keskeyttää niiden toiminnan, vaikuttaisivat 
olennaisesti Nordic Lightsin kykyyn toimittaa tuotteitaan asiakkaille oikea-aikaisesti. Nordic Lightsin 
tuotantolaitokset voivat vahingoittua tai tuhoutua tai ne voidaan joutua sulkemaan tai niiden laitteet tai toimitilat 
voivat vahingoittua johtuen esimerkiksi tulipalosta, onnettomuudesta, luonnonkatastrofista, pandemiasta tai 
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muista vastaavista tapahtumista, joihin Nordic Lights ei voi vaikuttaa. Vastaavasti Nordic Lightsin varastoilla voi 
esiintyä samantapaisia tapahtumia, jotka voivat tuhota Nordic Lightsin varaston kokonaan tai osittain, ja lisäksi 
automatisoidussa varastossa voi esiintyä toimintahäiriöitä. Tällaiset tapahtumat tai tilanteet voivat aiheuttaa 
merkittäviä häiriöitä ja viiveitä Nordic Lightsin tuotannossa ja toimituksissa, ja tämän seurauksena Nordic Lights 
ei välttämättä pysty täyttämään velvoitteitaan suhteessa asiakkaisiinsa, mikä voi johtaa myös korvausvastuuseen. 
Jos Nordic Lights ei onnistu löytämään vaihtoehtoisia tuotantotiloja, korvaamaan tuotantokapasiteettiaan toisen 
tuotantolaitoksen tuotannolla tai korjaamaan vahingoittuneita toimitiloja tai laitteita riittävän nopeasti ja 
kustannustehokkaasti, tällaisilla tilanteilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Nordic Lightsin liiketoimintaan, 
taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Nordic Lights altistuu myös tuotantolaitoksillaan 
turvallisuuteen sekä työterveyteen ja turvallisuuteen liittyville riskeille. Epäonnistuminen korkeatasoisen 
turvallisuuden hallinnan ylläpidossa voi johtaa henkilövahinkoihin, sairaustapauksiin, Nordic Lightsin maineen 
heikentymiseen tai kyvyttömyyteen houkutella ja pitää palveluksessa osaavia työntekijöitä. Kasvavat 
sairauspoissaolot voivat johtaa haasteisiin riittävän tuotantokapasiteetin ylläpidossa. Esimerkiksi tammikuussa 
2021 Nordic Lightsin tuotantoon Suomessa vaikutti negatiivisesti se, että osa työntekijöistä määrättiin karanteeniin 
COVID-19-altistumisen seurauksena. 

Nordic Lightsin kehitys-, tuotanto- ja hankintaprosesseihin sisältyy monia erilaisia ja usein toisistaan erillisiä 
vaiheita, joista osan hallinta on monimutkaista. Vaikka tekniset ja turvallisuutta koskevat vaatimukset otetaan 
huomioon toimitilojen rakentamisessa, käytössä ja kunnossapidossa, toimintahäiriöitä ja viivästyksiä ei voi täysin 
estää ja niitä voi esiintyä sellaisista syistä johtuen, joihin Nordic Lights ei voi vaikuttaa. Erityisesti jos Nordic 
Lightsin automaattisilla tuotantolinjoilla Suomessa esiintyisi vakava häiriö, joka keskeyttäisi tuotannon, tästä 
aiheutuvia häiriöitä ja tuotannon keskeytystä ei pystyttäisi paikkaamaan lyhyellä aikavälillä. 

Nordic Lights on riippuvainen toimivasta tuotanto- ja logistiikkaketjusta sekä tuotevirtojensa ja varastojensa 
tehokkaasta hallinnasta pystyäkseen vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin, mikä on kriittistä sen menestyksen 
kannalta. Ongelmat Nordic Lightsin toimitus- tai logistiikkaketjussa, kuten esimerkiksi toimitusaikataulujen 
viivästykset tai kuljetusvauriot, voivat johtaa tuotannon viivästymiseen ja kustannusten kasvuun. Vuoden 2022 
aikana COVID-19-pandemiasta johtuvat liikkumisrajoitukset Shanghaissa, Kiinassa, vaikeuttivat Nordic Lightsin 
Kiinassa sijaitsevan tuotantolaitoksen tuotteiden toimituksia Kiinan ulkopuolelle muihin APAC-alueen maihin. 
Katso myös ”– Nordic Lights voi kohdata vaikeuksia luotettavien, kustannustehokkaiden ja pätevien toimittajien 
löytämisessä, ja toimittajien epäonnistuminen velvoitteidensa täyttämisessä tyydyttävällä tavalla tai toimittajien 
menettäminen voi johtaa toimintahäiriöihin, epäonnistumiseen täsmällisissä tuotetoimituksissa ja kustannusten 
nousuun” yllä. 

Häiriöt tai keskeytykset Nordic Lightsin logistiikassa, tuotannossa tai toimituksissa tai Nordic Lightsin 
tuotantolaitosten tai varastojen vauriot tai sulkeminen voivat johtaa esimerkiksi sopimussakkoihin, 
korvausvastuuseen välittömistä tai välillisistä vahingoista, merkittäviin kustannuksiin, maineen heikentymiseen 
tai liikevaihdon pienenemiseen ja täten vaikuttaa olennaisen haitallisesti Nordic Lightsin liiketoimintaan, 
taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. 

4. Nordic Lightsin tuotteiden mahdollisilla vioilla, tuotteiden takaisinvedolla tai tuotevastuu- tai 
takuuvaatimuksilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Nordic Lightsiin ja sen maineeseen. 

Nordic Lights käyttää merkittävästi resursseja laadunvalvontaan tuotantonsa kaikissa vaiheissa, mukaan lukien 
tutkimus- ja tuotekehitysprosessit, saapuvien komponenttien pistokokeet, kokoonpanosolujen valvonta, 
tuotantolinjalla tehtävät välitestit, kuormitustestit, kokoonpanon jälkeen tehtävät testit ja tarkastukset. Lisäksi 
Nordic Lights käyttää raportointijärjestelmää ja tuotteiden sarjanumerointia viallisten tuotteiden paikantamisessa 
ja eristämisessä. Nordic Lightsin asiakkailla on korkeat laatu- ja toimitustarkkuusvaatimukset, ja lisäksi asiakkaat 
myös auditoivat Nordic Lightsin toimintaa. Nämä toimenpiteet voivat osoittautua riittämättömiksi tuotteiden 
mahdollisten laatupuutteiden havaitsemiseksi tulevaisuudessa. Nordic Lightsin tulee korjata ja korvata vialliset 
tuotteet. Osa Nordic Lightsin suurimpien asiakkaiden kanssa tehdyistä sopimuksista ei rajoita tai rajaa Nordic 
Lightsin vastuuta, ja joidenkin asiakassopimusten mukaisesti Nordic Lights on myös vastuussa välillisistä 
vahingoista. Tuotteiden valmistajana Nordic Lights altistuu jatkuvasti viallisten tai vaatimusten tai määrittelyjen 
vastaisten tuotteiden myynnin ja toimittamisen riskille, ja tämä voi vahingoittaa sen asiakkaita ja/tai 
loppuasiakkaita esimerkiksi aiheuttamalla keskeytyksiä asiakkaiden tai loppukäyttäjien toimintaan. Lisäksi Nordic 
Lightsin asiakkaat tai Nordic Lights itse voivat joutua korjaamaan tuotteitaan ja/tai tekemään takaisinvetoja, mikä 
aiheuttaisi merkittäviä kustannuksia erityisesti vaihdettavien laitteiden kuljetuksesta.  

Tuotevikoja voi aiheutua lukuisista syistä, joista osaan Nordic Lights ei voi vaikuttaa. Nordic Lightsin tuotteiden 
suunnittelu-, kehitys-, valmistus- tai käsittelyvirheiden lisäksi vikoja voivat aiheuttaa myös Nordic Lightsin 
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toimittajilta saadut vialliset komponentit, jotka on integroitu sen tuotteisiin. Koska Nordic Lights ei voi suoraan 
hallita kolmansien osapuolten sille toimittamien komponenttien laatua, se altistuu tällaisten komponenttien laatuun 
liittyvälle riskille. Lisäksi Nordic Lights valmistaa monia tuotteita asiakkaidensa määrittelyjen ja laatuvaatimusten 
perusteella. Jos Nordic Lightsin valmistamat ja toimittamat tuotteet eivät täytä sen asiakkaiden asettamia 
vaatimuksia, kyseisten tuotteiden valmistus pitää mahdollisesti keskeyttää siihen asti, kunnes vian syy on 
tunnistettu ja korjattu.  

Merkittävä laatuongelma voi vaatia huomattavan määrän johdon resursseja. Havaittuun tai epäiltyyn 
laatuongelmaan vastaaminen esimerkiksi säätämällä tuotantoprosesseja tai vaihtamalla käytettyjä komponentteja 
ennakoivasti aiheuttaa yleensä kustannuksia, jotka voivat olla merkittäviä. Tällaiset tapahtumat voivat johtaa 
tuotteiden takaisinvetoon, tuotevastuu- tai takuuvaatimuksiin, sopimusvastuisiin suhteessa Nordic Lightsin 
asiakkaisiin ja/tai loppuaikaisiin tai kolmansien osapuolten esittämiin vaatimuksiin. Tuotteiden laatuongelmat tai 
takaisinvedot voivat myös vahingoittaa Nordic Lightsin mainetta ja johtaa asiakkaiden menettämiseen. 

Millä tahansa edellä mainituista riskeistä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Nordic Lightsin 
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. 

5. Nordic Lightsin vakuutusturva ei välttämättä riitä kattamaan kaikkia menetyksiä tai vastuita, joita Nordic 
Lightsille voi aiheutua sen liiketoiminnassa. 

Nordic Lightsin vakuutusturva kattaa muun muassa työtapaturmia, omaisuusvahinkoja, yleistä ja tuotevastuuta, 
ajoneuvoja, johtajien ja toimihenkilöiden vastuuta sekä henkilöstön ryhmähenkivakuutuksen toimialan 
käytäntöjen mukaisina pidettyinä vakuutusmäärinä. Tietyn tyyppiset vahingot eivät kuitenkaan kuulu vakuutusten 
piiriin, koska niille ei voi saada vakuutusta tai ne on suljettu sovellettavien vakuutussopimusten ulkopuolelle. 
Nordic Lightsin vakuutusturva ei esimerkiksi kata vahinkoja, jotka aiheutuvat liiketoiminnan keskeytymisestä 
tietyn tyyppisten kyberturvallisuusloukkauksien seurauksena. Lisäksi Nordic Lights altistuu välillisiin vahinkoihin 
koskeviin riskeihin, sillä välilliset vahingot on tyypillisesti suljettu pois sen vakuutusturvasta. Niinpä esimerkiksi 
asiakkaalle aiheutuvat vahingot, jotka johtuvat Nordic Lightsin tuotteista, kuten asiakkaan tuotannon 
keskeytyminen tai tuotteiden takaisinvedosta johtuvat kustannukset, eivät kaikissa tilanteissa ole Nordic Lightsin 
vakuutusturvan piirissä. 

Onnettomuudella, jonka aiheuttamat vahingot ylittävät vakuutussopimuksessa asetetun ylärajan tai johon 
sovelletaan merkittäviä omavastuita, tai vakuutusten piiriin kuulumattomista tapahtumista aiheutuvilla vahingoilla 
voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Nordic Lightsin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan 
tulokseen. 

6. Nordic Lights voi kohdata haasteita globaalin toimintansa hallinnassa ja integroimisessa. 

Nordic Lightsilla on maailmanlaajuinen asiakaskunta ja sen kaksi tuotantolaitosta sijaitsevat Suomessa ja Kiinassa. 
Tuotantolaitokset palvelevat asiakkaita ja niiden lukuisia tuotantopaikkoja Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-
Amerikassa sekä Aasian-Tyynenmeren alueella. Tämän vuoksi Nordic Lights altistuu erilaisille kansainväliseen 
toimintaan liittyville riskeille, kuten epäedullisille poliittisille tapahtumille, odottamattomille lainsäädännön 
muutoksille, voimassa olevien lakien ja määräysten epäyhtenäiselle soveltamiselle, epäselville sääntely- ja 
verojärjestelmille sekä erilaisille kulttuureille, menetelmille ja rutiineille liiketoiminnan kehittämisessä ja 
toimittaja- ja asiakasverkoissa. Lisäksi yhteiskunnalliset ja henkilöstöön, ihmisoikeuksiin sekä korruptioon ja 
lahjontaan liittyvät riskit ovat suurempia kehittyvissä talouksissa. Epäonnistuminen kansainvälisestä toiminnasta 
aiheutuvien riskien riittävässä tunnistamisessa ja hallinnassa voi aiheuttaa viiveitä ja asettaa haasteita Nordic 
Lightsin kyvylle harjoittaa liiketoimintaansa menestyksekkäästi sekä vaatia merkittävästi resursseja, kuten johdon 
aikaa.  

Myös geopoliittiset jännitteet, kuten talouspakotteet, tullien korotukset tai muut epäedulliset muutokset 
kauppasuhteissa erityisesti Euroopassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa, voivat haitata Nordic Lightsin liiketoimintaa, 
katso myös ”– Toimintaympäristöön liittyviä riskejä – Makrotalouden epäedullisella kehityksellä sekä 
epäsuotuisilla taloudellisilla ja poliittisilla olosuhteilla voi olla haitallinen vaikutus Nordic Lightsin 
toimintaympäristöön ja liiketoiminnan tulokseen”. 

Millä tahansa näistä tekijöistä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Nordic Lightsin 
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. 
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D. IT-järjestelmiin ja immateriaalioikeuksiin liittyviä riskejä 

1. Kriittisten IT-järjestelmien toimintahäiriöt tai kyberturvallisuusloukkaukset voivat johtaa merkittäviin 
häiriöihin Nordic Lightsin liiketoiminnassa. 

Nordic Lights käyttää tietoteknistä (”IT”) infrastruktuuria, sovelluksia ja ohjelmistotuotteita, jotka kattavat sen 
liiketoiminnan olennaiset osa-alueet, kuten tuotannon, varastohallinnan, logistiikan, henkilöstöhallinnon, 
taloushallinnon ja muut hallinnolliset järjestelmät. IT-järjestelmiä tarvitaan myös materiaalitilauksiin, tuotannon 
prosessien ohjaamiseen, tuotteiden asiakastoimituksiin, osto- ja myyntitapahtumien käsittelyyn, liiketoiminnan 
tuloksen koostamiseen ja raportointiin, hallinnollisten, lakisääteisten ja verotukseen liittyvien vaatimusten 
noudattamiseen ja muihin prosesseihin, joita tarvitaan Nordic Lightsin liiketoiminnan hallinnassa.  

Nordic Lightsin käyttämiä keskeisiä IT-järjestelmiä ovat sen toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) Lean, tuotteiden 
elinkaaren hallintajärjestelmä Windchill, varastohallintaohjelmisto AutoStore, kirjanpito-ohjelmisto CRM 
Wintime, johtamisjärjestelmä IMS- ja HR-järjestelmä Sympa. Nämä IT-järjestelmät on hankittu ulkopuolisilta 
palveluntarjoajilta. Jos IT-järjestelmät, erityisesti ERP- tai AutoStore-järjestelmä, eivät toimi tarkoitetulla tavalla, 
tämä voi häiritä Nordic Lightsin liiketoimintaa ja vaikuttaa olennaisen haitallisesti sen liikevaihtoon ja 
tuotantokapasiteettiin. Nordic Lightsin IT-järjestelmät voivat vahingoittua tai lakata toimimasta lukuisista syistä, 
kuten ulkopuolisen palveluntarjoajan toimintahäiriöt, katastrofit, sähkökatkot tai suuret onnettomuudet, kuten 
tulipalot ja luonnonkatastrofit, sekä Nordic Lightsin henkilöstön tekemät virheet. Lisäksi uusien IT-järjestelmien 
toteuttamisessa esiintyvät virheet tai viivästykset voivat vaikuttaa haitallisesti Nordic Lightsin IT-infrastruktuuriin 
tulevaisuudessa. 

Nordic Lightsin IT-järjestelmät ja infrastruktuuri ovat alttiita kyberturvallisuusriskeille, kuten suorille ja 
epäsuorille kyberhyökkäyksille, tietokoneviruksille ja -madoille, kalasteluyrityksille sekä turvajärjestelyjen 
läpäisemiselle tai ohittamiselle Nordic Lightsin tietoverkkoihin ja -järjestelmiin pääsemiseksi luvattomasti. Nordic 
Lightsin turvajärjestelyjen mahdollisten heikkouksien hyödyntäminen voi häiritä sen liiketoimintaa ja johtaa 
luottamuksellisten tietojen vuotamiseen, immateriaalioikeuksien varastamiseen ja maineen vahingoittumiseen. 

Millä tahansa näistä tekijöistä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Nordic Lightsin 
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. 

2. Nordic Lights ei välttämättä pysty suojaamaan liikesalaisuuksiaan tai immateriaalioikeuksiaan, ja sitä 
vastaan voidaan myös nostaa immateriaalioikeuksien loukkaamiseen perustuvia kanteita.  

Nordic Lightsin menestys riippuu myös sen immateriaalioikeuksista, erityisesti tuotekehitykseen liittyvästä 
osaamisesta, sekä mallioikeuksista, patenteista ja tavaramerkeistä.  

Nordic Lights on suojannut immateriaalioikeuksiaan muun muassa patenteilla, mallisuojilla ja tavaramerkeillä. 
Nämä toimenpiteet eivät välttämättä takaa riittävää suojaa Nordic Lightsin immateriaalioikeuksille. Jos Nordic 
Lights ei onnistu suojaamaan immateriaalioikeuksiaan tai niiden voimassaolo päättyy, Nordic Lightsin kilpailijat 
saattavat tämän seurauksena alkaa hyödyntää niitä. 

Nordic Lightsin immateriaalioikeuksien pätevyys voidaan haastaa, mikä voi johtaa niiden soveltamisalan 
kaventamiseen, mitätöintiin tai täytäntöönpanokelvottomuuteen. Nordic Lightsin voidaan myös väittää 
loukanneen kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia. Tämän vuoksi Nordic Lights saattaa joutua käyttämään 
merkittävästi resursseja omien immateriaalioikeuksiensa valvomiseen ja suojaamiseen tai puolustautumiseen 
immateriaalioikeuksien loukkaamista koskevilta väitteiltä. Nordic Lightsin oikeuksien täytäntöönpanoon tai 
immateriaalioikeuksien loukkaamista koskevilta väitteiltä puolustautumiseen liittyvät oikeudenkäynnit voivat olla 
kalliita, viedä paljon aikaa, kääntää johdon huomion pois muusta toiminnasta sekä johtaa immateriaalioikeuksien 
menettämiseen tai vahingonkorvausvastuuseen.  

Nordic Lights on myös riippuvainen kyvystään suojata tuotekehitykseen liittyvät liikesalaisuutensa, jotka eivät 
kuulu patenttien tai muiden rekisteröitävien immateriaalioikeuksien piiriin. Nordic Lights on rajoittanut pääsyn 
kilpailusyistä luottamuksellisiin tietoihin vain niitä tarvitseville, ja se on sisällyttänyt salassapito- ja 
kilpailukieltoehdot sekä työntekijöiden houkuttelun kiellon johtajien ja avainhenkilöiden työsopimuksiin. Nordic 
Lights saattaa kuitenkin epäonnistua liikesalaisuuksien ja niiden luottamuksellisten tietojen säilyttämisessä tai 
niiden suojaamisessa oikeudellisin keinoin, tai tällaiset tiedot voivat paljastua muulla tavalla Nordic Lightsin 
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista olosuhteista johtuen. Ei voi olla varmuutta siitä, että työntekijät, 
konsultit, neuvonantajat, liikekumppanit tai asiakkaat, joilla on pääsy liikesalaisuuksiin tai muihin 
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luottamuksellisiin tietoihin, eivät pyri levittämään tai käyttämään tällaisia tietoja muulla tavalla, joka voi 
vahingoittaa Nordic Lightsin kilpailuetua kilpailijoiden saadessa haltuunsa Nordic Lightsia koskevia 
luottamuksellisia tietoja. 

Millä tahansa näistä tekijöistä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Nordic Lightsin 
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. 

E. Johtoon ja henkilöstöön liittyviä riskejä 

1. Jos Nordic Lights ei onnistu rekrytoimaan ja pitämään palveluksessaan osaavia työntekijöitä ja 
avainhenkilöitä, tämä voi heikentää sen kilpailuasemaa ja kykyä kasvattaa kapasiteettia. 

Nordic Lightsin liiketoiminnan ja strategian menestys riippuu sen kyvystä houkutella ja pitää palveluksessaan 
keskeisiä johtohenkilöitä sekä tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan, myynnin, tuotannon ja hallinnon 
avainhenkilöitä. Johtajien tai muiden avainhenkilöiden menettäminen voi johtaa asiantuntemuksen menettämiseen 
tai joissakin tapauksissa osaamisen siirtymiseen Nordic Lightsin kilpailijoille. Lisäksi Nordic Lightsin 
tuotantoprosessit vaativat päteviä ja osaavia tuotantotyöntekijöitä. Mikäli Nordic Lightsin työntekijöiden 
hyvinvointi laskisi ja/tai sairauspoissaolot lisääntyisivät, tämä voi vähentää Nordic Lightsin toiminnan tuottavuutta 
ja johtaa työntekijöiden menettämiseen. 

Saavuttaakseen liiketoimintatavoitteensa Nordic Lightsin on pystyttävä rekrytoimaan ja pitämään palveluksessaan 
taidoiltaan erilaisia työntekijöitä, mukaan lukien riittävä määrä tuotantohenkilöstöä. Suomen teollisuussektorilla 
esiintyy ajoittain pulaa osaavasta työvoimasta johtuen esimeriksi yleisistä taloussuhdanteista. Lisäksi erityisesti 
Suomessa käydään kovaa kilpailua korkean osaamistason työntekijöistä eikä voi olla varmuutta siitä, että Nordic 
Lights onnistuu tulevaisuudessa rekrytoimaan ammattitaitoisia johtajia ja työntekijöitä. Jos Nordic Lights ei pysty 
täyttämään työvoimatarvettaan, tämä voi vaarantaa sen strategian toteuttamisen. 

Jos Nordic Lights ei onnistu pitämään palveluksessaan ja rekrytoimaan uusia osaavia työntekijöitä kohtuullisin 
ehdoin esimerkiksi palkkatason osalta, tämä voi kasvattaa Nordic Lightsin henkilöstökuluja ja vaikuttaa 
haitallisesti Nordic Lightsin kannattavuuteen. Lisäksi jos Nordic Lights ei onnistu rekrytoimaan ja pitämään 
palveluksessaan työntekijöitä, tämä voi johtaa tuotannon vajaamiehitykseen, Nordic Lightsin kyvyttömyyteen 
kasvattaa kapasiteettiaan ja/tai tuotteiden laadun heikentymiseen.  

Millä tahansa näistä tekijöistä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Nordic Lightsin 
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. 

2. Nordic Lights altistuu ammattiliittojen toimintaan, työsulkuihin ja henkilöstökulujen kasvuun liittyville 
riskeille.  

Useimmat työntekijät ovat Suomessa kemian- ja muoviteollisuuden työehtosopimusten piirissä, jotka ovat 
voimassa 31.12.2023 tai 31.1.2024 asti. Mikäli muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden 
työehtosopimuksen osapuolet eivät löydä ratkaisua toista sopimusvuotta koskevista palkankorotuksista, voi 
kyseinen työehtosopimus päättyä jo 31.12.2022. Työehtosopimusten uudelleenneuvottelut voivat johtaa 
palkkainflaatioon tai muutoin kasvattaa Nordic Lightsin henkilöstökustannuksia. Ammattiliitot ja 
työnantajajärjestöt eivät välttämättä aina pysty neuvottelemaan uusia sopimuksia ennen kuin edellisten sopimusten 
voimassaolo päättyy. Mikäli työehtosopimusneuvottelut pitkittyvät, tämä voi johtaa työriitoihin ja 
työtaistelutoimenpiteisiin, jotka voivat häiritä Nordic Lightsin liiketoimintaa tai keskeyttää sen. 

Nordic Lightsin liiketoimintaan voivat vaikuttaa haitallisesti myös sellaiset työriidat tai työtaistelutoimenpiteet, 
jotka koskevat Nordic Lightsin toimittajien tai asiakkaiden toimintaa tai logistiikkaa. Jos lakot tai 
työtaistelutoimenpiteet häiritsevät Nordic Lightsin asiakkaiden tuotantoa, tämä voi johtaa Nordic Lightsin 
tuotteiden kysynnän lykkääntymiseen tai laskuun. Lisäksi Nordic Lightsia koskevat nykyiset työehtosopimukset 
eivät välttämättä estä lakkoja tai työsulkuja, kuten poliittisia mielenosoituksia. Lakot tai työtaistelutoimenpiteet 
voivat häiritä Nordic Lightsin toimintaa ja aiheuttaa viiveitä sen tuotannossa ja toimituksissa.  

Millä tahansa näistä tekijöistä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Nordic Lightsin 
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. 
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F. Oikeudellisia ja lainsäädäntöön liittyviä riskejä 

1. Nordic Lightsiin sovelletaan monenlaisia lakeja ja säädöksiä, ja tällaisten lakien tai säädösten 
muuttuminen tai niiden mahdollinen rikkominen voi aiheuttaa Nordic Lightsille lisäkustannuksia tai 
taloudellisia menetyksiä, heikentää Nordic Lightsin liiketoimintamahdollisuuksia ja vahingoittaa Nordic 
Lightsin mainetta. 

Koska Nordic Lights toimii useissa maissa ja useilla lainkäyttöalueilla, sen on noudatettava sekä kansallisella että 
EU:n tasolla säädettyjä lakeja ja asetuksia, jotka koskevat sen liiketoimintaa liittyen esimerkiksi terveyteen, 
turvallisuuteen, markkinointiin, maakohtaisiin teknisiin määräyksiin tai sertifikaatteihin, ympäristöön, työvoiman 
käyttöön, kilpailuun, yhtiöoikeuteen, tietosuojaan, kansainväliseen kauppaan ja verotukseen kaikissa maissa, 
joissa Nordic Lights harjoittaa liiketoimintaa. Epäonnistuminen sovellettavien lakien ja määräysten 
noudattamisessa voi aiheuttaa Nordic Lightsille taloudellisia menetyksiä, heikentää Nordic Lightsin 
liiketoimintamahdollisuuksia ja vahingoittaa Nordic Lightsin mainetta.  

Nordic Lightsin molemmat tuotantolaitokset on sertifioitu standardien ISO 9001:2015 Laatujärjestelmät ja ISO 
14001:2015 Ympäristöjärjestelmät mukaisesti. Nordic Lightsin tuotteisiin ja toimintaan liittyvät lait, määräykset 
ja sertifiointivaatimukset voivat muuttua ja on mahdollista, että Nordic Lightsin pitää mukauttaa tuotteitaan 
muuttuneiden vaatimusten täyttämiseksi, mikä voi olla kallista ja viedä paljon aikaa. Esimerkiksi 
tuoteturvallisuutta tai energiatehokkuutta koskeva lainsäädäntö voi nostaa Nordic Lightsin tuotteisiin liittyviä 
kustannuksia tai vaatia kokonaan uusien tuotemallien suunnittelua. 

Epäonnistuminen tällaisten lakien ja määräysten noudattamisessa voi johtaa merkittäviin sakkoihin tai muihin 
rajoituksiin, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti Nordic Lightsin taloudelliseen asemaan tai liiketoiminnan 
tulokseen. Vaikka Nordic Lightsin tuotantolaitokselle, toimistoille tai varastoille ei Suomessa vaadita 
ympäristölupia ja Nordic Lightsilla on voimassaolevat luvat sen Kiinan tuotantolaitokselle, toimivaltaiset 
viranomaiset voivat asettaa ennallistamis- tai muita velvoitteita, jotka perustuvat sen tuotantolaitosten tai muiden 
kiinteistöjen ympäristöehtoihin ja voivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia. 

Millä tahansa näistä tekijöistä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Nordic Lightsin 
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. 

2. Nordic Lightsin riskienhallinta ja sisäinen valvonta eivät välttämättä onnistu estämään tai havaitsemaan 
laiminlyöntejä, virheitä tai Nordic Lightsin ohjeiden tai säädösten vastaista toimintaa.  

Nordic Lightsin prosessit, järjestelmät ja kontrollit sovellettavien lakien ja määräysten noudattamisen 
varmistamiseksi eivät välttämättä ole täysin riittäviä estämään tai havaitsemaan sen henkilöstön, edustajien, 
toimittajien tai asiakkaiden virheellisiä käytäntöjä, laiminlyöntejä, petoksia, virheitä tai Nordic Lightsin ohjeiden 
tai määräysten vastaista tai laitonta toimintaa.  

Vaikka Nordic Lightsin sisäisillä järjestelmillä ja kontrolleilla pyritään hallitsemaan tällaisia riskejä ja Nordic 
Lightsin toimittajia vaaditaan noudattamaan sen eettisiä ohjeita, nämä järjestelmät ja kontrollit eivät välttämättä 
riitä laiminlyöntien, virheiden tai Nordic Lightsin ohjeiden tai lainsäädännön vastaisen toiminnan estämiseen tai 
havaitsemiseen. Nordic Lightsin tai sen toimittajien tai asiakkaiden voidaan esimerkiksi väittää rikkoneen 
hyväksyttäviä työvoimaa koskevia käytäntöjä tai sovellettavia lakeja liittyen esimerkiksi petoksiin, lahjontaan tai 
korruptioon ulkomaisilta markkinoilta hankittujen tuotteiden seurauksena. Mitkä tahansa Nordic Lightsin tai sen 
työntekijöiden, edustajien, toimittajien tai asiakkaiden toimenpiteet, väärinkäytökset tai lakien, sääntöjen ja 
määräysten rikkominen voivat vahingoittaa Nordic Lightsin liiketoimintaa, mainetta ja brändiä, ja Nordic Lights 
voi joutua käyttämään merkittäviä resursseja niiden korjaamiseen. Lisäksi jos Nordic Lights ei onnistu asettamaan 
tai ylläpitämään tehokkaita sisäisiä kontrolleja tai ottamaan käyttöön tarvittavia uusia tai parempia 
valvontamenettelyjä tai se kohtaa ongelmia niiden käyttöönotossa, Nordic Lightsin raportointi voi osoittautua 
virheelliseksi tai se voi epäonnistua väärinkäytösten estämisessä.  

Millä tahansa näistä tekijöistä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Nordic Lightsin 
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. 
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3. Oikeudenkäynneillä tai muilla oikeudellisilla menettelyillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Nordic 
Lightsiin. 

Nordic Lights voi joutua tavanomaisen liiketoimintansa yhteydessä asiakkaiden, työntekijöiden tai kolmansien 
osapuolten valitusten tai kanteiden kohteeksi esimerkiksi tapaturmiin, terveyteen, ympäristöön, turvallisuuteen, 
liiketoimintaan, haittoihin, laiminlyönteihin tai sovellettavien lakien ja määräysten rikkomiseen perustuvien 
väitteiden perusteella. Jos Nordic Lightsin katsotaan olevan vastuussa tällaisista väitteistä tai valituksista 
esimerkiksi tiettyjen tuotepuutteiden tapauksessa, tämä voi johtaa odottamattomiin sakkoihin, maksuihin tai 
vahingonkorvauksiin. Vaikka tällaiset valitukset tai kanteet ratkaistaisiin suotuisesti ilman suoria taloudellisia 
vaikutuksia, niillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Nordic Lightsin maineeseen ja ne voivat kääntää 
taloudellisia ja johdon resursseja pois liiketoiminnan kehittämisestä ja muista tarkoituksista, joista olisi enemmän 
hyötyä Nordic Lightsin liiketoiminnalle.  

Tällaiset oikeudenkäynnit ja muut menettelyt voivat olla kalliita, viedä paljon aikaa ja aiheuttaa kielteistä 
julkisuutta Nordic Lightsille. Oikeudenkäyntien, viranomaismenettelyjen ja muiden menettelyjen tai kanteiden 
lopputulosta on väistämättä vaikea ennakoida, eikä oikeudenkäyntien ja muiden menettelyjen lopputuloksesta voi 
olla varmuutta. Millä tahansa Nordic Lightsia vastaan nostetulla oikeudenkäynnillä tai muulla 
viranomaismenettelyllä tai kanteella voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Nordic Lightsin liiketoimintaan, 
taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. 

G. Taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen liittyviä riskejä  

1. Valuuttakurssien tai korkojen vaihtelulla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Nordic Lightsin 
taloudelliseen asemaan.  

Nordic Lights altistuu liiketoimintansa kansainvälisen luonteen vuoksi transaktio- ja translaatioriskeille. 
Transaktioriski aiheutuu silloin, kun tuotteiden kaupankäyntivaluutta poikkeaa Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden 
kotivaluutasta. Translaatioriski aiheutuu, kun tytäryhtiöiden eri valuutoissa olevat omaisuuserät muunnetaan 
Yhtiön toimintavaluuttaan euroon. Nordic Lightsin transaktio- ja translaatioriskit liittyvät pääasiassa Kiinan 
juaniin, Yhdysvaltain dollariin ja Ruotsin kruunuun. Nordic Lightsin liikevaihdosta 31.12.2021 päättyneellä 
tilikaudella oli 85,0 prosenttia euroissa. Nordic Lightsin materiaali- ja palvelukuluista 31.12.2021 päättyneellä 
tilikaudella oli 45,7 prosenttia euroissa, 40,3 prosenttia Kiinan juanissa ja 7,7 prosenttia Yhdysvaltain dollarissa. 
Näin ollen Nordic Lights altistuu valuuttakurssien vaihtelulle suhteessa euroon ja valuuttakurssien vaihtelulla voi 
olla suora vaikutus Nordic Lightsin liikevoittoon, taseeseen ja rahavirtoihin. 

Tämän Esitteen päivämääränä Nordic Lightsin rahoitusjärjestelyt käsittävät vaihtuvakorkoisen lainan, jonka määrä 
taseessa oli 29 450 tuhatta euroa 31.3.2022. Lainan korko on sidottu EURIBORiin, joka on ollut nousussa viime 
aikoina. Korot voivat nousta johtuen lukuisista syistä, jotka ovat Nordic Lightsin vaikutusmahdollisuuksien 
ulkopuolella, kuten valtioiden ja keskuspankkien politiikat. Korkojen nousulla voi olla olennaisen haitallinen 
vaikutus Nordic Lightsin taloudelliseen asemaan, rahoituskustannuksiin, kykyyn saada pääomaa, 
maksuvalmiuteen ja tuleviin jälleenrahoituskuluihin. 

2. Nordic Lights ei välttämättä pysty perimään saataviaan oikea-aikaisesti tai lainkaan, mikä voi aiheuttaa 
luottotappioita Nordic Lightsille ja vaikuttaa haitallisesti Nordic Lightsin liiketoiminnan tulokseen.  

Nordic Lights altistuu liiketoiminnassaan luotto- ja vastapuoliriskeille esimerkiksi asiakas- ja 
toimittajasuhteissaan. Luotto- ja vastapuoliriski tarkoittaa riskiä siitä, että toimittaja ei pysty tai halua täyttää 
velvoitteitaan suhteessa Nordic Lightsiin tai asiakas ei toimi sovittujen maksuehtojen mukaisesti. Nordic Lightsin 
asiakkaisiin liittyvä luottoriski johtuu avoimista saamisista, pitkäaikaisista sopimuksista ja pitkistä maksuehdoista. 
Nordic Lightsin asiakkaat ovat yleensä suuria yhtiöitä ja muita toimijoita, joilla on tyypillisesti suuri 
neuvotteluvoima. Nordic Lightsin myyntisaamiset olivat 31.3.2022 yhteensä 15 872 tuhatta euroa. 
Myyntisaamisista yhteensä 928 tuhatta euroa oli erääntynyt yli 30 päivää aikaisemmin. Nordic Lightsille ei ole 
syntynyt merkittäviä luottotappioita vuosina 2019–2021 tai vuoden 2022 ensimmäisen kvartaalin aikana. Jos joku 
vastapuoli jättäisi täyttämättä velvoitteensa suhteessa Nordic Lightsiin, tästä voi aiheutua Nordic Lightsille 
merkittäviä luottotappioita. 

Lisäksi jos Nordic Lights ei pysty perimään saataviaan oikea-aikaisesti johtuen esimerkiksi vastapuolen 
maksuvaikeuksista tai konkurssista, Nordic Lightsin kannalta epäedullisista maksuehdoista tai viivästyksistä 
Nordic Lightsin omassa laskutusprosessissa, tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Nordic Lightsin 
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rahoitusasemaan ja maksuvalmiuteen, mikä voi vaikuttaa haitallisesti sen kykyyn jatkaa ja kehittää nykyisiä 
toimintoja sekä toteuttaa tarvittavia investointeja.  

Maksuvalmiuden heikentymisellä luottotappioiden ja maksuviivästysten seurauksena voi toteutuessaan olla 
olennaisen haitallinen vaikutus Nordic Lightsin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen 
ja tulevaisuudennäkymiin. 

3. Nordic Lightsin verokustannukset voivat kasvaa verolakien tai niiden soveltamisen tai tulkinnan 
muutosten tai verotarkastusten seurauksena. 

Nordic Lightsin verokustannukset riippuvat eri maiden verolaeista ja -säännöksistä sekä niiden soveltamisesta ja 
tulkitsemista, mukaan lukien siirtohinnoittelusäännöt. Verolakien sekä niiden tulkinnan tai soveltamisen 
muutokset voivat kasvattaa Nordic Lightsin verokustannuksia tulevaisuudessa. Lisäksi Nordic Lightsiin voidaan 
ajoittain kohdistaa kansallisten veroviranomaisten toteuttamia verotarkastuksia. Verotarkastukset tai vero- ja 
muiden viranomaisten, kuten tullin, toteuttamat verotarkastukset tai muut tarkastustoimenpiteet voivat johtaa 
lisäverojen (kuten tulo-, lähde-, pääoma-, varainsiirto- ja arvonlisäverojen) määräämiseen ja lisätä Nordic Lightsin 
verovastuuta. 

Jos sovellettavat lait, verosopimukset tai määräykset muuttuvat tai jos Nordic Lightsin tulkinnat verolaeista 
poikkeavat samoja verolakeja koskevista veroviranomaisten tulkinnoista, tämä voi kasvattaa sen verovastuuta tai 
jopa johtaa rangaistusluonteisiin veronkorotuksiin. Vaikka mahdolliset riidat veroviranomaisten kanssa johtaisivat 
Nordic Lightsin kannalta suotuisaan lopputulokseen, tällaiset menettelyt todennäköisesti aiheuttaisivat merkittäviä 
kustannuksia ja voisivat kääntää Nordic Lightsin johdon huomion pois liiketoiminnasta ja strategisista asioista. 
Mitkä tahansa merkittävät lisäverot tai viranomaismenettelyt voivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia ja siten 
pienentää Nordic Lightsin tulosta ja kannattavuutta, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Nordic Lightsin 
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. 

4. Nordic Lights ei välttämättä saa rahoitusta kilpailukyisin ehdoin tai ollenkaan.  

Nordic Lights rahoittaa liiketoimintansa ja investointinsa tällä hetkellä liiketoiminnan rahavirralla ja 
velkarahoituksella. Nordic Lightsin liiketoiminta ja velanhoitokyky edellyttävät riittävää rahavirtaa. Ei voi olla 
varmuutta siitä, että Nordic Lights pystyy saamaan riittävästi rahoitusta oikea-aikaisesti ja suotuisin ehdoin, tai 
lainkaan, voidakseen säilyttää maksuvalmiutensa sekä rahoittaakseen liiketoimintansa ja investointinsa. 
Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus, korkojen nousu tai pankkisääntelyn tiukentuminen voi johtaa siihen, että 
Nordic Lightsin liiketoiminnassa tarvittavan rahoituksen hinta nousee ja rahoituksen saatavuus heikkenee. Katso 
myös ”– Toimintaympäristöön liittyviä riskejä – Makrotalouden epäedullisella kehityksellä sekä epäsuotuisilla 
taloudellisilla ja poliittisilla olosuhteilla voi olla haitallinen vaikutus Nordic Lightsin toimintaympäristöön ja 
liiketoiminnan tulokseen”. Muutokset oman pääoman ehtoisen ja lainarahoituksen saatavuudessa sekä saatavilla 
olevan rahoituksen ehdoissa voivat vaikuttaa Nordic Lightsin kykyyn investoida liiketoimintansa kehittämiseen ja 
kasvattamiseen tulevuudessa. 

Ulkopuolinen rahoitus voi myös altistaa Nordic Lightsin velkaantumiseen liittyville riskeille. Jos rahoituskulut 
kasvavat suurempien velkojen myötä, tämä voisi pakottaa Nordic Lightsin käyttämään merkittävän osan 
liiketoiminnan rahavirrastaan velkapääoman ja kertyneiden korkojen maksamiseen sekä rajoittaa Nordic Lightsin 
liiketoimintaan ja sen kehittämiseen käytettävissä olevaa rahavirtaa ja varoja. Jos Nordic Lightsin liiketoiminnan 
rahavirta ei riitä kattamaan nykyisiä tai tulevia velanhoitovaatimuksia, Nordic Lights ei välttämättä pysty 
rahoittamaan uusien kasvualoitteiden toteuttamiseen liittyviä liiketoiminnan kuluja tai investointeja ja se voi 
joutua rajoittamaan liiketoimintaansa tai investointeja, järjestämään lainansa uudelleen tai hakemaan lisää 
pääomaa markkinoilta. Edellä kuvatut tekijät voivat heikentää Nordic Lightsin taloudellista asemaa, ja 
velkaantumisen kasvu voi myös heikentää Nordic Lightsin kykyä saada tulevaisuudessa lisärahoitusta nykyisiä 
ehtoja vastaavin tai suotuisammin ehdoin käyttöpääoman tarpeen, investointien ja liiketoiminnan muiden yleisten 
tarpeiden rahoittamiseksi. Nordic Lightsin velkaantumisaste voi myös heikentää sen joustavuutta vastattaessa 
talouden yleisiin ja toimialaan liittyviin olosuhteisiin. Lisäksi lainasopimukset voivat sisältää rajoittavia ehtoja tai 
taloudellisia kovenantteja, joiden rikkominen voi johtaa lainan ennenaikaiseen takaisinmaksuun lainasopimusten 
ehtojen mukaisesti.  

Muutoksilla oman pääoman ehtoisen ja lainarahoituksen saatavuudessa sekä saatavilla olevan rahoituksen 
ehdoissa tai velan määrän merkittävällä kasvulla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Nordic Lightsin 
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. 
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5. Liikearvon mahdollisilla tulevilla arvonalentumisilla voi olla olennainen haitallinen vaikutus Nordic 
Lightsin taloudelliseen asemaan ja tulokseen. 

Nordic Lightsin konsernitaseessa 31.3.2022 liikearvoa 22 354 tuhatta euroa. Konserniliikearvo poistetaan 
tasapoistoina 10 vuoden aikana. Konserniliikearvon arvonalentumista testataan tilinpäätöksen yhteydessä. 
Esimerkiksi Nordic Lightsin liikevaihdon merkittävät muutokset voisivat johtaa konserniliikearvon 
arvonalentumiseen, joka alentaisi Nordic Lightsin tulosta. 

Mikäli Nordic Lightsin on kirjattava merkittäviä liikearvoon liittyviä arvonalentumistappiota tulevaisuudessa, 
arvonalentumistappion suuruudesta riippuen tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Nordic Lightsin 
taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. 

6. Yhtiö on holdingyhtiönä riippuvainen tytäryhtiöidensä liiketoiminnan tuotoista ja rahavirroista.  

Yhtiö on holdingyhtiö, jolla ei ole muita merkittäviä omaisuuseriä kuin tytäryhtiöiden osakkeet. Tämän 
seurauksena Yhtiö on riippuvainen tytäryhtiöidensä liikevaihdosta ja liiketoiminnan rahavirroista. Näin ollen 
tytäryhtiöiden liiketoiminnan tuloksen ja taloudellisen aseman heikentymisellä voi olla olennaisen haitallinen 
vaikutus Yhtiön taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. 

H. Yhtiön Osakkeisiin liittyviä riskejä  

1. Yhtiön osakkeiden markkinahinta tai likviditeetti saattavat vaihdella huomattavasti. 

Osakkeet eivät ole ennen FN-listautumista olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai 
monenkeskisellä markkinapaikalla. Yhtiö aikoo jättää Nasdaq Helsingille hakemuksen Osakkeiden listaamiseksi 
Nasdaq Helsingin ylläpitämälle monenkeskiselle First North -markkinapaikalle, mutta ei ole takeita siitä, että 
Osakkeille syntyy FN-listautumisen jälkeen aktiiviset markkinat tai että sellaisia voidaan ylläpitää. Myös 
Osakkeiden tuleva likviditeetti on epävarma. First Northin luonteen takia First Northiin listatut osakkeet altistuvat 
yleisesti suuremmille riskeille kuin osakkeet, joilla käydään kauppaa Nasdaq Helsingin pörssilistalla, ja niillä on 
yleensä pienempi likviditeetti ja heikommat myyntimahdollisuudet. First Northiin listattujen osakkeiden hinta voi 
myös vaihdella enemmän kuin osakkeilla, joilla käydään kauppaa Nasdaq Helsingin pörssilistalla. 

Yhtiön Osakkeiden markkinahinta saattaa vaihdella huomattavasti FN-listautumisen jälkeen. Markkinahinta voi 
vaihdella johtuen markkinoiden suhtautumisesta Osakkeisiin tai vastauksena useisiin muihin tekijöihin ja 
tapahtumiin, kuten Nordic Lightsin toimialaa koskevaan julkisuudessa käytävään keskusteluun ja uutisiin, Yhtiön 
toimintaa koskevan lainsäädännön suunniteltuihin ja toteutuneisiin muutoksiin taikka vaihteluihin Yhtiön 
toiminnan tuloksessa tai liiketoiminnan kehityksessä. Osakkeiden hinnat ja vaihdettujen osakkeiden määrät voivat 
osakemarkkinoilla ajoittain vaihdella, mikä voi vaikuttaa arvopapereiden hintoihin eikä välttämättä liity Yhtiön 
liiketoiminnan menestyksellisyyteen tai tulevaisuudennäkymiin. Osakemarkkinoiden yleinen lasku tai osakkeisiin 
verrattavien arvopapereiden hintojen lasku saattaa vaikuttaa olennaisen epäedullisesti Yhtiön Osakkeiden 
kysyntään ja likviditeettiin. Lisäksi ensimmäistä kertaa kaupankäynnin kohteeksi tarjottujen osakkeiden hinnassa 
on yleisesti esiintynyt tietyllä aikavälillä huomattavia heilahteluja, jotka eivät välttämättä ole vastanneet kyseisiä 
osakkeita liikkeeseen laskeneen yhtiön liiketoimintaa tai taloudellista menestystä. Myös epätavalliset tapahtumat 
ja yleiset taloudelliset olosuhteet Euroopassa tai muilla maantieteellisillä alueilla voivat vaikuttaa 
osakemarkkinoihin yleisesti. Nämä tekijät ovat pääasiassa Yhtiön vaikutuspiirin ulkopuolella eikä se pysty 
ennustamaan tai arvioimaan hintojen mahdollista vaihtelua. 

On myös mahdollista, että Yhtiön kasvu, kannattavuus, tulos tai tulevaisuudennäkymät alittavat 
osakeanalyytikkojen ja sijoittajien odotukset. Mikä tahansa näistä tekijöistä sekä useat muut tekijät voivat johtaa 
siihen, että Osakkeiden markkinahinta laskee Merkintähinnan alapuolelle.  

FN-listautumisen toteutuessa Myyntiosakkeita ei välttämättä ole siirretty kaikilta osin sijoittajien arvo-
osuustileille, kun kaupankäynti alkaa First Northissa arviolta 6.7.2022. Koska omistusoikeus Tarjottaviin 
Osakkeisiin siirtyy vasta, kun Tarjottavat Osakkeet on maksettu, rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen 
ylläpitämään kaupparekisteriin (”Kaupparekisteri”) ja kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille, sijoittajien ei ole 
mahdollista käydä kauppaa Osakkeilla ennen kuin ne on siirretty arvo-osuustilille, mikä voi vaikuttaa haitallisesti 
Osakkeiden likviditeettiin ja sitä kautta Osakkeiden markkinahintaan.  
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2. Osakkeenomistajille tulevaisuudessa mahdollisesti jaettavasta osingosta tai maksettavasta 
pääomanpalautuksesta ei ole takeita. 

Yhtiö ei ole jakanut osinkoa perustamisestaan lähtien eli ensimmäiseltä 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta. Ei 
voi olla takeita siitä, että Yhtiö maksaa tulevaisuudessa osinkoa tai pääomanpalautusta Yhtiön liikkeeseen 
laskemille Osakkeille. Osingon tai pääomanpalautuksen maksu ja määrä riippuvat Yhtiön hallituksen harkinnasta 
ja viime kädessä Yhtiön yhtiökokouksen päätöksestä sekä kassavaroista, edellisten tilikausien voitoista, 
arvioiduista rahoitustarpeista, Yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, mahdollisista Yhtiötä sitovista 
lainasopimusten ehdoista, Suomen osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen, ”Osakeyhtiölaki”) määräyksistä 
sekä muista asiaan vaikuttavista seikoista. Katso ”Osingot ja osinkopolitiikka” sekä ”Osakkeet ja osakepääoma – 
Osakkeenomistajien oikeudet – Osingot ja muun vapaan pääoman jakaminen”. 

3. Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien etu ei välttämättä ole yhtenevä muiden osakkeenomistajien edun 
kanssa, ja merkittävä osakkeenomistaja saattaa myydä huomattavan osan omistusosuudestaan, millä voi 
olla negatiivinen vaikutus Yhtiön osakekurssiin. 

Esitteen päivämääränä Pääomistaja on Yhtiön suurin osakkeenomistaja noin 55,3 prosentin osuudella Yhtiön 
Osakkeista ja äänistä. Mikäli Listautumisanti toteutetaan suunnitellulla tavalla, Pääomistaja omistaa noin 38,4 
prosenttia (35,0 prosenttia olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti) Yhtiön kaikista Osakkeista ja 
äänistä välittömästi Listautumisannin jälkeen. Pääomistajalle jää siten Listautumisannin jälkeen merkittävä osuus 
Yhtiön osakkeista ja äänistä, minkä vuoksi on mahdollista, että Pääomistajalla olisi tosiasiallisesti määräysvalta 
muun muassa sellaisiin yhtiökokouksessa tehtäviin päätöksiin kuten tilinpäätöksen hyväksyminen, osingonjako, 
pääoman korottaminen sekä jäsenten valitseminen Yhtiön hallitukseen ja heidän erottamisensa hallituksesta. 
Suurimman osakkeenomistajan etu ei välttämättä aina ole yhtenevä muiden osakkeenomistajien edun kanssa. 

Pääomistaja on yritysten kasvuun keskittyvä suomalainen pääomasijoittaja, jonka tavoitteena on sijoituskohteiden 
strategisen aseman vahvistaminen ja liikevaihdon kasvattaminen. Pääomasijoitusyhtiöille tyypillisesti 
Pääomistajan toimintaan kuuluu yleensä myös portfolioyhtiöistä irtautuminen tietyn Pääomistajan strategiassaan 
määrittämän ajanjakson kuluessa. Pääomistajaa koskee Listautumisannin jälkeen luovutusrajoitus (katso 
”Listautumisannin ehdot – Listautumisannin yleiset ehdot – Luovutusrajoitukset (lock-up)” ja ”Listautumisannin 
järjestäminen – Luovutusrajoitukset (lock-up)”). Ei kuitenkaan ole poissuljettua, että luovutusrajoituksen päätyttyä 
Pääomistaja saattaa pyrkiä sijoitusstrategiansa mukaisesti irtautumaan Yhtiöstä. 

Mikäli Pääomistaja tai muu merkittävä osakkeenomistaja päättäisi tulevaisuudessa myydä huomattavia määriä 
omistamiaan Yhtiön Osakkeita tai jos markkinoille syntyisi sellainen käsitys, että Pääomistaja tai muu merkittävä 
osakkeenomistaja saattaa myydä huomattavia määriä Yhtiön Osakkeita, voisi tällaisella huomattavien 
omistusosuuksien myynnillä tai sellaista koskevilla käsityksillä olla olennainen haitallinen vaikutus Osakkeiden 
arvoon ja Yhtiön osakekurssiin. Merkittävän osakkeenomistajan suurien omistusosuuksien myynnillä voi olla 
myös muita epätoivottuja vaikutuksia, kuten Yhtiön rahoitus- tai muissa sopimuksissa olevia määräysvallan 
vaihtumista koskevien change of control -lausekkeiden laukaiseminen, joka puolestaan synnyttää tarpeen tällaisten 
sopimusten uudelleenneuvotteluun, millä voi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön rahoituskustannuksiin 
tai liiketoimintaedellytyksiin. 

4. Tietyt ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi käyttää merkintäoikeuksiaan. 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on heidän omistuksensa mukaisessa suhteessa tiettyjä 
merkintäetuoikeuksia Yhtiön laskiessa liikkeeseen uusia Osakkeita tai uusien Osakkeiden merkintään oikeuttavia 
arvopapereita. Tietyt Yhtiön osakkeenomistajat, jotka asuvat tai tulevat asumaan tai joiden rekisteröity osoite on 
tietyissä muissa valtioissa kuin Suomessa, kuten Yhdysvalloissa, eivät välttämättä voi käyttää 
merkintäoikeuksiaan mahdollisissa tulevissa osakeanneissa, ellei Osakkeita ole rekisteröity kyseisen maan 
arvopaperilainsäädännön mukaisesti tai muulla vastaavalla tavalla tai ellei saatavilla ole soveltuvan lainsäädännön 
tarjoamaa poikkeusta rekisteröinti- tai muista vastaavista vaatimuksista. Tämä voi laimentaa näiden 
osakkeenomistajien omistusosuutta Yhtiössä. Lisäksi jos sellaisten osakkeenomistajien, jotka eivät pysty 
käyttämään merkintäoikeuksiaan, määrä on suuri, ja jos tällaisten osakkeenomistajien merkintäoikeudet myydään 
markkinoilla, tämä voi vaikuttaa epäedullisesti merkintäoikeuksien hintaan. Ulkomaisen osakkeenomistajan 
oikeutta saada osakeanteja ja muita tärkeitä liiketoimia koskevia tietoja saatetaan myös rajoittaa kyseisen maan 
lainsäädännön perusteella. Katso lisätietoja osakkeenomistajien oikeuksista kohdasta ”Osakkeet ja osakepääoma 
– Osakkeenomistajien oikeudet”. 
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5. Sijoittajat, joiden viitevaluutta on muu kuin euro, altistuvat Osakkeisiin sijoittaessaan tietyille 
valuuttariskeille. 

First Northissa Osakkeet hinnoitellaan ja niillä käydään kauppaa euroissa. Myös Osakkeille mahdollisesti 
maksettavat osingot ovat euromääräisiä. Euron kurssivaihtelut vaikuttavat näin ollen mahdollisesti maksettavien 
osinkojen arvoon ja muun jaettavan vapaan oman pääoman, kuten pääoman palautuksen arvoon, jos sijoittajan 
pää- tai viitevaluutta ei ole euro. Lisäksi Osakkeiden muussa valuutassa esitetty markkinahinta vaihtelee osittain 
valuuttakurssien vaihtelusta johtuen. Tämä voi vaikuttaa Osakkeiden ja Osakkeille mahdollisesti maksettavien 
osinkojen arvoon, mikäli sijoittajan päävaluutta ei ole euro. Lisäksi tällaisille sijoittajille voi aiheutua ylimääräisiä 
transaktiokuluja euron muuntamisesta muuksi valuutaksi. 

I. Yhtiön Listautumisantiin ja FN-listautumiseen liittyviä riskejä 

1. FN-listautuminen aiheuttaa Yhtiölle lisäkustannuksia, eikä Yhtiö välttämättä pysty täyttämään 
listayhtiönä toimimiseen liittyviä velvoitteita. 

Yhtiö tulee jättämään listalleottohakemuksen Nasdaq Helsingille Osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin 
kohteeksi Nasdaq Helsingin ylläpitämällä monenkeskisellä First North -markkinapaikalla. Jos FN-listautuminen 
viivästyy esimerkiksi siksi, että Nasdaq Helsinki ei hyväksy Yhtiön listautumishakemusta, tämä voi aiheuttaa 
merkittäviä lisäkustannuksia ja kasvattaa Yhtiön hallinnollista taakkaa. FN-listautumisesta aiheutuu Yhtiölle 
kertaluonteisten kustannusten lisäksi hallinnollisia lisäkustannuksia. FN-listautumisen seurauksena Yhtiön tulee 
noudattaa lakisääteisiä vaatimuksia, joita sovelletaan sellaisiin yhtiöihin, joiden osakkeet on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi First Northissa. Listayhtiöltä vaadittavat johtamis-, suunnittelu-, raportointi-, tiedottamis- ja 
seurantajärjestelmät ovat yksityiseltä osakeyhtiöltä vaadittavia laajemmat. Yhtiön täytyy kohdentaa johdon ja 
henkilöstön resursseja näihin tehtäviin, sekä varmistaa sääntelyn ja ohjeistusten noudattamisen taloudelliset 
edellytykset. Tästä mahdollisesti seuraavilla kohonneilla kustannuksilla tai heikentyneellä kyvyllä panostaa 
riittävästi resursseja Yhtiön operatiiviseen toimintaan voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoiminnan 
johtamiseen ja kehittämiseen. 

Yhtiö on pyrkinyt valmistautumaan FN-listautumiseen ja listayhtiöltä vaadittavien velvoitteiden noudattamiseen. 
Tästä huolimatta on mahdollista, että Yhtiö ei pysty täyttämään kaikkia listayhtiöltä vaadittavia velvoitteitaan, 
minkä seurauksena Yhtiö voi FN-listautumisen jälkeen epäonnistua sitä koskevien nykyisten vaatimusten tai niitä 
koskevien tulevaisuudessa tapahtuvien muutosten noudattamisessa. Sääntelyn ja määräysten noudattamisesta 
johtuvilla kasvaneilla kustannuksilla sekä mahdollisista laiminlyönneistä määrättävillä sakoilla ja maksuilla voi 
olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. 

2. First Northiin listattuihin yhtiöihin ei sovelleta kaikkia samoja arvopaperimarkkinasäännöksiä kuin 
yhtiöihin, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla. 

First North on Nasdaq Helsingin ylläpitämä monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä. First North -yhtiöihin ei 
sovelleta kaikkia samoja sääntöjä kuin säännellyillä markkinoilla. First North -yhtiöihin sovelletaan lievempiä 
sääntöjä, jotka on sovitettu pienille kasvuyrityksille. Lisäksi kaikkia Arvopaperimarkkinalain säänneltyjä 
markkinoita koskevia vaatimuksia, kuten määräyksiä huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittamisesta ja 
pakollisesta ostotarjouksesta, ei sovelleta arvopapereihin, jotka ovat kaupankäynnin kohteena First Northissa. 
Yhtiö on kuitenkin sisällyttänyt yhtiöjärjestykseensä velvollisuuden ilmoittaa osuuksien muutoksista sekä 
velvollisuuden ostaa Osakkeita osuuksien saavuttaessa tietyt rajat. Katso ”– Yhtiön yhtiöjärjestykseen on 
sisällytetty sijoittajien suojaamiseksi määräykset osuuksien muutosten ilmoitusvelvollisuudesta ja 
ostotarjousvelvollisuudesta, ja kyseisten määräysten noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sijoittajien 
äänioikeuden käytön rajoittamiseen ja Osakkeiden lunastamatta jättämiseen” jäljempänä. Näiden tai muiden 
sääntelyerojen seurauksena First North -yhtiöiden ja niiden osakkeenomistajien oikeudet ja velvollisuudet 
poikkeavat säännellyille markkinoille listattujen yhtiöiden ja niiden osakkeenomistajien oikeuksista ja 
velvollisuuksista. Siksi First North -yhtiöihin sijoittamiseen voi liittyä suurempia riskejä kuin sijoittamiseen 
säänneltyjen markkinoiden yhtiöihin. 

3. Yhtiön yhtiöjärjestykseen on sisällytetty sijoittajien suojaamiseksi määräykset osuuksien muutosten 
ilmoitusvelvollisuudesta ja ostotarjousvelvollisuudesta, ja kyseisten määräysten noudattamatta jättäminen 
saattaa johtaa sijoittajien äänioikeuden käytön rajoittamiseen ja Osakkeiden lunastamatta jättämiseen. 

Pakollisia ostotarjouksia tai huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittamista koskevat 
Arvopaperimarkkinalain säännökset eivät sovellu Yhtiöön FN- listautumisen jälkeenkään. Tämän vuoksi Yhtiö on 
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sisällyttänyt yhtiöjärjestykseensä velvollisuuden ilmoittaa Yhtiölle osuuksien muutoksista ja Osakkeita koskevan 
ostotarjousvelvollisuuden, mikäli tietyt kriteerit täyttyvät. 

Kun osakkeenomistajan omistus- tai äänioikeus saavuttaa tai ylittää Yhtiön yhtiöjärjestyksessä määritellyt rajat tai 
laskee näiden rajojen ali, osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa osuuksiensa muutoksesta Yhtiölle. 
Osuuksien muutosta koskeva ilmoitusvelvollisuus koskee sekä Osakkeita että rahoitusvälineitä. Mikäli 
osakkeenomistaja ei ilmoita osuuksiensa muutoksesta Yhtiölle yhtiöjärjestyksen mukaisesti, osakkeenomistaja voi 
käyttää omistamiensa Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä vain sitä määrää, joka osakkeenomistajalla oli ennen 
osuuden muutosta, kunnes osakkeenomistaja on tehnyt vaaditun ilmoituksen. 

On mahdollista, että osakkeenomistaja saa määräysvallan Yhtiössä ilman, että muille osakkeenomistajille 
ilmoitetaan siitä. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistajan, jonka osuus kasvaa yli 50 prosentin 
kaikkien Yhtiön Kaupparekisteriin rekisteröityjen Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä (tarjousvelvollisuusraja) 
sen jälkeen, kun Osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi markkinapaikalla, mukaan lukien First 
North, on tehtävä ostotarjous kaikista muista Yhtiön liikkeeseen laskemista Osakkeista ja niihin oikeuttavista 
Yhtiön liikkeeseen laskemista arvopapereista muille osakkeenomistajille ja Osakkeisiin oikeuttavien Yhtiön 
liikkeeseen laskemien arvopapereiden haltijoille. Yhtiön yhtiöjärjestyksen sisältämän ostotarjousvelvollisuuden 
täytäntöönpano on ainoastaan Yhtiön hallituksen vastuulla, eikä sen täytäntöönpanoa valvo mikään 
arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen. Tämän vuoksi on mahdollista, ettei ostotarjouksen tekemiseen 
Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti velvoitettua ja tätä velvollisuutta laiminlyövää osakkeenomistajaa voida 
pakottaa noudattamaan määräyksiä yhtä tehokkaasti kuin tilanteessa, jossa tällainen velvollisuus perustuu lakiin 
tai viranomaismääräykseen. Mikäli osakkeenomistaja ei noudata Yhtiön yhtiöjärjestyksen määräyksiä tai Yhtiön 
yhtiöjärjestystä ei panna tehokkaasti täytäntöön Yhtiön hallituksen toimesta, tämä voi johtaa ostotarjouksen 
tekemiseen velvoitetun osakkeenomistajan äänivallan rajoittamiseen sekä muiden osakkeenomistajien Osakkeiden 
ja optionhaltijoiden optioiden ostamatta jättämiseen heikentäen siten Yhtiön osakkeenomistajien oikeuksia. 

Edellä mainittujen Yhtiön yhtiöjärjestykseen sisällytettyjen velvollisuuksien noudattamatta jättämisellä voisi olla 
olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön houkuttelevuuteen sijoituskohteena sekä Tarjottavien osakkeiden arvoon. 
Lisätietoa osuuksien muutoksen ilmoittamisesta ja Osakkeiden ostotarjousvelvollisuudesta on esitetty kohdissa 
”Osakkeet ja osakepääoma – Osakkeenomistajien oikeudet – Velvollisuus tehdä pakollinen ostotarjous sekä 
lunastusvelvollisuus ja -oikeus” ja ”Osakkeet ja osakepääoma – Osakkeenomistajien oikeudet – Ilmoitus omistus- 
ja ääniosuuksien muutoksista” sekä tämän Esitteen Liitteenä B olevassa Yhtiön yhtiöjärjestyksessä. 

4. Sijoittajat joutuvat tekemään sijoituspäätöksensä tilanteessa, jossa Listautumisannin lopullinen tulos ei ole 
vielä tiedossa. 

Listautumisannissa tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä tehtyjä merkintöjä voi peruuttaa tai muuttaa lukuun 
ottamatta Listautumisannin ehdoissa mainittua poikkeusta. Lisätietoja merkintöjen sitovuudesta ja 
merkintäsitoumuksen peruuttamisesta on esitetty kohdassa ”Listautumisannin ehdot – Listautumisannin yleiset 
ehdot – Sitoumuksen peruuttaminen”. Näin ollen sijoittajat joutuvat tekemään sijoituspäätöksensä tilanteessa, jossa 
Listautumisannin lopullinen tulos, mukaan lukien Tarjottavien Osakkeiden lopullinen määrä ja allokaatio, ei ole 
vielä tiedossa. Lisäksi Listautumisannin toteuttaminen on ehdollinen sille, että Listautumisanti merkitään 
täysimääräisesti. Jos Listautumisantia ei toteuteta, sijoittaja ei voi käyttää maksamaansa Merkintähintaa muuhun 
sijoitukseen ennen kuin maksettu Merkintähinta on palautettu sijoittajalle. Katso ”Listautumisannin ehdot – 
Listautumisannin yleiset ehdot – Oikeus peruuttaa Listautumisanti”. 
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TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 

28.6.2022 klo 10.00 Yleisöannin, Henkilöstöannin ja Instituutioannin 
merkintäaika alkaa 

30.6.2022 klo 16.00 Yleisöanti ja Henkilöstöanti voidaan keskeyttää 
aikaisintaan 

1.7.2022 klo 16.00  Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäaika päättyy 

1.7.2022 klo 16.00 Instituutioanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 

5.7.2022 klo 11.00  Instituutioannin merkintäaika päättyy 

5.7.2022 (arviolta) Listautumisannin lopputulos julkistetaan  

6.7.2022 (arviolta) Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa annetut Osakkeet 
kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille 

6.7.2022 (arviolta) Osakkeiden kaupankäynnin First 
North -markkinapaikalla odotetaan alkavan 

8.7.2022 (arviolta) Instituutioannissa annetut Osakkeet ovat valmiina 
toimitettaviksi maksua vastaan Euroclear Finland Oy:n 
kautta 
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LISTAUTUMISANNIN EHDOT 

Jäljempänä termillä ”merkintä” tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta merkitä tai ostaa 
Tarjottavia Osakkeita (kuten määritelty jäljempänä) Listautumisannissa (kuten määritelty jäljempänä), ja 
sijoittajille voidaan allokoida joko Uusia Osakkeita (kuten määritelty jäljempänä) tai Myyntiosakkeita (kuten 
määritelty jäljempänä). Vastaavasti termit ”merkitsijä”, ”merkintäaika”, ”merkintäpaikka”, ”merkintähinta”, 
”ostotarjous” ja ”sitoumus” (ja muut vastaavat termit) viittaavat sekä Osakeantiin (kuten määritelty jäljempänä) 
että Osakemyyntiin (kuten määritelty jäljempänä). 

Listautumisannin yleiset ehdot 

Listautumisanti 

Nordic Lights Group Oyj, Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (”Yhtiö”) pyrkii keräämään osakeannilla noin 
15 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla enintään 2 992 455 Yhtiön uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) 
merkittäväksi (”Osakeanti”) (olettaen, että Henkilöstöannissa (kuten määritelty jäljempänä) tarjotaan enintään 44 
248 Uutta Osaketta). Lisäksi Sponsor Fund IV Ky (”Pääomistaja”), Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 
(”Elo”) ja tämän Esitteen (kuten määritelty jäljempänä) liitteessä A luetellut muut osakkeenomistajat (”Muut 
Myyjät”, ja yhdessä Pääomistajan ja Elon kanssa, ”Myyjät”) tarjoavat ostettavaksi alustavasti enintään 2 988 
048 olemassa olevaa Yhtiön osaketta (”Myyntiosakkeet”) (”Osakemyynti”, ja yhdessä Osakeannin kanssa 
”Listautumisanti”). Ellei asiayhteydestä muuta johdu, Uusiin Osakkeisiin (mukaan lukien Henkilöstöosakkeet 
(kuten määritelty jäljempänä)), Myyntiosakkeisiin ja Lisäosakkeisiin viitataan yhteisesti termillä ”Tarjottavat 
Osakkeet”. Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Yleisö- ja Instituutioannissa (kuten määritelty jäljempänä) 5,02 euron 
merkintähintaan Tarjottavalta osakkeelta (”Merkintähinta”). Yhtiö tarjoaa Henkilöstöannissa (kuten määritelty 
jäljempänä) merkittäväksi alustavasti enintään 44 248 Uutta Osaketta ja mahdollisessa ylimerkintätilanteessa 
enintään 44 248 ylimääräistä Uutta Osaketta. Merkintähinta Henkilöstöannissa on 10 prosenttia alhaisempi kuin 
Merkintähinta. 

Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”), 
(ii) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti 
(”Instituutioanti”) sekä (iii) henkilöstöannista Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden Henkilöstölle (kuten määritelty 
jäljempänä) (”Henkilöstöanti”). Tarjottavat Osakkeet vastaavat alustavasti enintään noin 28,6 prosenttia Yhtiön 
kaikista osakkeista (”Osakkeet”) ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen olettaen, että 
Lisäosakeoptiota (kuten määritelty jäljempänä) ei käytetä (noin 32,9 prosenttia olettaen, että Lisäosakeoptio 
käytetään) ja olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 2 
992 455 Uutta Osaketta. 

Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Instituutioannissa Yhdysvaltojen ulkopuolella institutionaalisille sijoittajille siten, 
että se täyttää Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) nojalla 
annetun Regulation S -säännöksen (”Regulation S”) ”offshore transaction” -määritelmän, ja muutoin kyseisen 
säännöstön mukaisesti. Osakkeita (mukaan lukien Tarjottavat Osakkeet) ei ole rekisteröity eikä niitä tulla 
rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilain mukaisesti, eikä 
niitä siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (kuten 
Regulation S -säännöksessä on määritelty). 

Listautumisannin ehdot koostuvat Listautumisannin yleisten ehtojen lisäksi Yleisöantia, Instituutioantia ja 
Henkilöstöantia koskevista erityisistä ehdoista. 

Osakeanti 

Yhtiön osakkeenomistajat päättivät yksimielisesti 15.6.2022 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään enintään 5 
000 000 Uuden Osakkeen liikkeeseenlaskusta. Yhtiön hallituksen odotetaan päättävän arviolta 5.7.2022 tämän 
valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen Uusia Osakkeita. 

Osakeannin seurauksena Osakkeiden lukumäärä voi nousta alustavasti enintään 20 932 885 Osakkeeseen, jos 
kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjotut Uudet Osakkeet merkitään täysimääräisesti ja Henkilöstöannissa 
tarjotaan enintään 44 248 Henkilöstöosaketta. Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Uudet Osakkeet edustaisivat 
enintään noin 14,3 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen, jos kaikki 
Listautumisannissa alustavasti tarjotut Uudet Osakkeet merkitään täysimääräisesti. Uusien Osakkeiden 
enimmäismäärä edustaa noin 16,7 prosenttia Osakkeista ennen Listautumisantia. 
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Uudet Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Osakkeiden saattamiseksi 
kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) ylläpitämälle Nasdaq First North Growth 
Market Finland -markkinapaikalle (”First North”) (”FN-listautuminen”). Hyväksytystä Uuden Osakkeen 
merkinnästä Yhtiölle suoritettu maksu merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, 
minkä johdosta Yhtiön osakepääoma ei nouse Osakeannin yhteydessä. 

Osakemyynti 

Myyjät tarjoavat alustavasti enintään 2 988 048 Myyntiosaketta. Myyntiosakkeet vastaavat noin 14,3 prosenttia 
Osakkeista Osakeannin jälkeen olettaen, että Lisäosakeoptiota ei käytetä (noin 18,6 prosenttia olettaen, että 
Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan) ja olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita 
ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 2 992 455 Uutta Osaketta. 

Pääjärjestäjä, järjestäjä ja merkintäpaikka 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (”SEB”) toimii Listautumisannin 
pääjärjestäjänä (”Pääjärjestäjä”). Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori (”Carnegie”) toimii 
Listautumisannin järjestäjänä (yhdessä Pääjärjestäjän kanssa ”Järjestäjät”). Lisäksi Yhtiö on nimittänyt Nordnet 
Bank AB:n (”Nordnet”) merkintäpaikaksi Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa, minkä lisäksi Nordnet ottaa 
merkintöjä vastaan myös Instituutioannissa. 

Lisäosakeoptio 

Listautumisannin yhteydessä Pääomistajan ja Elon odotetaan antavan Järjestäjille lisäosakeoption, joka on SEB:n 
käytettävissä Järjestäjien puolesta, ostaa Merkintähinnalla enintään 897 075 lisäosaketta (”Lisäosakkeet”), jotka 
Pääomistaja ja Elo tarjoavat ostettavaksi pro rata -perusteisesti, yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi 
Listautumisannin yhteydessä (”Lisäosakeoptio”). Lisäosakeoptio on käytettävissä 30 päivän ajan Osakkeiden 
kaupankäynnin alkamisesta First Northissa (eli arviolta 6.7.–4.8.2022) (”Vakauttamisaika”). Lisäosakkeet 
vastaavat noin 5,0 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 
4,3 prosenttia Listautumisannin jälkeen olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että 
Yhtiö laskee liikkeeseen 2 992 455 Uutta Osaketta. Lisäosakkeet vastaavat kuitenkin aina enintään 15 prosenttia 
Uusien osakkeiden ja Myyntiosakkeiden kokonaismäärästä.  

Vakauttaminen 

Listautumisannin yhteydessä vakauttamisjärjestäjänä toimivalla SEB:llä (”Vakauttamisjärjestäjä”) on oikeus, 
muttei velvollisuutta toteuttaa Vakauttamisaikana toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten 
vaikuttavat Osakkeiden hintaan. Vakauttamisjärjestäjä voi allokoida Uusien Osakkeiden ja Myyntiosakkeiden 
kokonaismäärää suuremman määrän Osakkeita, jolloin syntyy lyhyt positio. Lyhyt positio on katettu, mikäli se ei 
ylitä Lisäosakkeiden määrää. Vakauttamisjärjestäjä voi sulkea katetun lyhyen position käyttämällä 
Lisäosakeoption ja/tai ostamalla Osakkeita markkinoilta. Määritettäessä Osakkeiden hankintatapaa lyhyen 
position kattamiseksi, Vakauttamisjärjestäjä voi ottaa huomioon muun muassa Osakkeiden markkinahinnan 
verrattuna Merkintähintaan. Listautumisannin yhteydessä Vakauttamisjärjestäjä voi myös ostaa Osakkeita 
markkinoilta tai tehdä niitä koskevia ostotarjouksia Osakkeiden markkinahinnan vakauttamiseksi. Nämä 
toimenpiteet saattavat nostaa tai ylläpitää Osakkeiden markkinahintaa markkinoilla itsenäisesti määräytyviin 
hintatasoihin nähden tai estää tai viivyttää Osakkeiden markkinahinnan laskua. Vakauttamistoimenpiteitä ei 
kuitenkaan saa toteuttaa Merkintähintaa korkeampaan hintaan. Vakauttamisjärjestäjällä ei ole velvollisuutta 
toteuttaa edellä kuvattuja toimenpiteitä, ja se voi keskeyttää toimenpiteiden toteuttamisen milloin tahansa. 
Vakauttamisajan päätyttyä Vakauttamisjärjestäjä tai Yhtiö Vakauttamisjärjestäjän puolesta julkistaa 
lainsäädännön tai muiden sovellettavien säännösten edellyttämät tiedot vakauttamisesta. Vakauttamistoimenpiteitä 
voidaan suorittaa First Northissa Vakauttamisaikana.  

Vakauttamistoimenpiteissä noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 596/2014 
markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta 
(”Markkinoiden väärinkäyttöasetus”) ja komission delegoitua asetusta (EU) 2016/1052 Markkinoiden 
väärinkäyttöasetuksen täydentämisestä takaisinosto-ohjelmiin ja vakauttamistoimenpiteisiin sovellettavia 
edellytyksiä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla. 
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Vakauttamisjärjestäjä, Pääomistaja ja Elo voivat solmia vakauttamiseen liittyvän Lisäosakeoptiota koskevan 
osakelainaussopimuksen FN-listautumisen yhteydessä. Osakelainaussopimuksen mukaan Vakauttamisjärjestäjä 
voi ottaa Lisäosakkeiden enimmäismäärää vastaavan määrän Osakkeita lainaksi kattaakseen mahdolliset 
ylikysyntätilanteet Listautumisannin yhteydessä. Mikäli Vakauttamisjärjestäjä lainaa Osakkeita 
osakelainaussopimuksen mukaisesti, sen on palautettava yhtä suuri määrä Osakkeita Pääomistajalle ja Elolle. 
Lisätietoja on esitetty kohdassa ”Listautumisannin järjestäminen”. 

Järjestämissopimus 

Yhtiön, Pääomistajan, Elon ja Järjestäjien odotetaan solmivan järjestämissopimuksen (”Järjestämissopimus”) 
arviolta 5.7.2022. Muut Myyjät eivät ole Järjestämissopimuksen osapuolia, mutta ovat kukin antaneet 
myyntisitoumuksen Järjestäjille Listautumisannin osalta. Lisätietoja on esitetty kohdassa ”Listautumisannin 
järjestäminen”. 

Merkintäaika 

Yleisöannin merkintäaika alkaa 28.6.2022 kello 10.00 ja päättyy arviolta 1.7.2022 kello 16.00. 

Instituutioannin merkintäaika alkaa 28.6.2022 kello 10.00 ja päättyy arviolta 5.7.2022 kello 11.00. 

Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 28.6.2022 kello 10.00 ja päättyy arviolta 1.7.2022 kello 16.00. 

Yhtiön hallituksella ja Pääomistajalla on oikeus pidentää Yleisö- ja Instituutioantien merkintäaikoja. Yhtiön 
hallituksella on oikeus pidentää Henkilöstöannin merkintäaikaa. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan 
yhtiötiedotteella, josta ilmenee merkintäajan uusi päättymisajankohta. Yleisö-, Instituutio- ja Henkilöstöantien 
merkintäajat päättyvät kuitenkin viimeistään 6.7.2022 kello 16.00. Yleisö-, Instituutio- tai Henkilöstöantien 
merkintäaikoja voidaan pidentää toisistaan riippumatta. Merkintäajan pidentämistä koskeva yhtiötiedote on 
julkistettava viimeistään Yleisö- Instituutio- ja Henkilöstöantien merkintäaikojen yllä esitettyinä arvioituina 
päättymispäivinä. 

Yhtiön hallituksella ja Pääomistajalla on ylikysyntätilanteessa oikeus Yleisöannin keskeyttämiseen yhteisellä 
päätöksellä aikaisintaan 30.6.2022 kello 16.00 ja Instituutioannin keskeyttämiseen yhteisellä päätöksellä 
aikaisintaan 1.7.2022 kello 16.00. Lisäksi Yhtiön hallitus voi harkintansa mukaan päättää Henkilöstöannin 
keskeyttämisestä aikaisintaan 30.6.2022 kello 16.00. Yleisö-, Instituutio- ja Henkilöstöannit voidaan keskeyttää 
tai olla keskeyttämättä toisistaan riippumatta. Keskeyttämisestä julkistetaan viipymättä yhtiötiedote. 

Merkintähinta 

Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Yleisö- ja Instituutioannissa 5,02 euron Merkintähintaan Tarjottavalta Osakkeelta. 

Henkilöstöannin osakekohtainen merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin Merkintähinta eli Merkintähinta 
Henkilöstöannissa on 4,52 euroa Tarjottavalta Osakkeelta. 

Merkintähintaa voidaan muuttaa merkintäajan kuluessa kuitenkin siten, että Yleisöannissa Merkintähinta on 
enintään alkuperäinen Merkintähinta 5,02 euroa Tarjottavalta Osakkeelta ja Henkilöstöannissa Merkintähinta on 
enintään alkuperäinen Henkilöstöannin merkintähinta (kuten määritelty jäljempänä). Mikäli Merkintähintaa 
muutetaan, Yhtiön Listautumisannin yhteydessä julkaisemaa suomenkielistä esitettä (”Esite”) täydennetään ja 
täydennys julkistetaan yhtiötiedotteella. Jos Merkintähintaa muutetaan ja Esitettä täydennetään, Sitoumuksen 
(kuten määritelty jäljempänä) ennen Esitteen täydentämistä tai oikaisua antaneilla sijoittajilla on oikeus peruuttaa 
Sitoumuksensa kuten jäljempänä kohdassa ”– Sitoumuksen peruuttaminen” on kuvattu. 

Listautumisannin ehdollisuus, toteuttaminen ja julkistaminen 

Yhtiön hallitus ja Pääomistaja päättävät yhdessä Listautumisannin toteuttamisesta, Tarjottavien Osakkeiden 
lopullisista määristä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta arviolta 5.7.2022 (”Toteuttamispäätös”). Edellä 
mainitut tiedot julkistetaan yhtiötiedotteella Toteuttamispäätöksen jälkeen, ja ne ovat saatavilla Yhtiön 
verkkosivustolla osoitteessa https://investors.nordiclights.com/listautuminen, ja Yleisö- ja Henkilöstöannin 
merkintäpaikan verkkosivustolla osoitteessa www.nordnet.fi viimeistään Toteuttamispäätöstä seuraavana 
pankkipäivänä, eli arviolta 6.7.2022. Listautumisannin toteuttaminen on ehdollinen sille, että Listautumisanti 

https://investors.nordiclights.com/listautuminen
http://www.nordnet.fi/
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merkitään täysimääräisesti (merkintöjen määrä vastaa Tarjottavia Osakkeita). Listautumisannin toteuttaminen on 
myös ehdollinen Järjestämissopimuksen allekirjoittamiselle. 

Sitoumuksen peruuttaminen 

Yleisöannissa annettua sitoumusta merkitä tai ostaa Tarjottavia Osakkeita tai Henkilöstöannissa annettua 
sitoumusta merkitä Henkilöstöosakkeita (”Sitoumus”) ei voi muuttaa. Sitoumus voidaan peruuttaa ainoastaan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 14.6.2017 antaman asetuksen (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) edellyttämissä 
tilanteissa.  

Esiteasetuksen edellyttämä peruuttamisoikeus 

Mikäli Esitettä täydennetään Esiteasetuksen mukaisesti merkittävän uuden seikan, olennaisen virheen tai 
olennaisen epätarkkuuden johdosta, joka voi vaikuttaa Tarjottavien Osakkeiden arviointiin 
(”Täydennysperuste”), on sijoittajalla, joka on merkinnyt Tarjottavia Osakkeita ennen täydennyksen 
julkistamista, Esiteasetuksen mukaisesti oikeus peruuttaa Sitoumuksensa kolmen (3) työpäivän kuluessa siitä, kun 
Esitteen täydennys on julkaistu. Peruutusoikeuden ehtona on lisäksi, että Täydennysperuste on käynyt ilmi ennen 
merkintäajan päättymistä. 

Yhtiö ilmoittaa peruuttamisohjeet yhtiötiedotteella. Yhtiötiedotteessa ilmoitetaan myös sijoittajien oikeudesta 
peruuttaa merkinnät, ajanjakso, jonka kuluessa merkinnät voidaan peruuttaa, ja yksityiskohtaisemmat ohjeet 
peruuttamisesta. Peruutusoikeus raukeaa peruutusajan päättymisen jälkeen. 

Menettely Sitoumusta peruutettaessa 

Sitoumuksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa peruuttamiselle asetetun määräajan kuluessa sille merkintäpaikalle, 
jossa alkuperäinen Sitoumus on annettu. Yleisö- ja Henkilöstöannissa Nordnetin kautta merkinneiden sijoittajien 
tulee lähettää kirjallinen peruutuspyyntö sähköpostilla asetetun määräajan kuluessa osoitteeseen 
iaservices.fi@nordnet.fi tai toimittamalla peruutuksen toimipaikalle seuraavin poikkeuksin: Nordnetin omien 
asiakkaiden Nordnetin verkkopalvelun kautta annetun Sitoumuksen voi peruttaa Nordnetin verkkopalvelun kautta 
hyväksymällä erillisen Sitoumuksen peruutuksen käyttäen Nordnetin pankkitunnuksia. 

Mahdollinen Sitoumuksen peruuttaminen koskee Sitoumusta kokonaisuudessaan. Peruuttamiseen oikeuttavan 
ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Jos Sitoumus peruutetaan, merkintäpaikka palauttaa 
Tarjottavista Osakkeista maksetun määrän Sitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Maksu palautetaan 
mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa merkintäpaikalle annetusta 
peruuttamisilmoituksesta. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat 
varat maksetaan sijoittajan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti 
arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Nordnetin merkintäpaikan kautta Sitoumuksensa 
antaneiden Nordnetin omien asiakkaiden osalta palautus tehdään Nordnetin käteistilille. Palautettaville varoille ei 
makseta korkoa. 

Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille 

Sitoumuksen antaneilla sijoittajilla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa, 
ja sijoittajien on ilmoitettava arvo-osuustilinsä tiedot Sitoumuksessaan. Merkintöjen tekeminen osakesäästötileille 
onnistuu Nordnetin kautta vain Nordnetissä olevalle osakesäästötilille tehtynä. Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa 
allokoidut Tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyn Sitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 
ensimmäisenä pankkipäivänä Toteuttamispäätöksen jälkeen, arviolta 6.7.2022. Instituutioannissa sijoittajien tulee 
olla yhteydessä Listautumisannin Järjestäjiin arvo-osuustilien osalta. Instituutioannissa allokoidut Tarjottavat 
Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 8.7.2022 Euroclear Finland Oy:n kautta.  

Omistus- ja osakasoikeudet 

Omistusoikeus Tarjottaviin Osakkeisiin siirtyy, kun Tarjottavat Osakkeet on maksettu, Uudet Osakkeet on 
rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja Tarjottavat Osakkeet on kirjattu 
sijoittajan arvo-osuustilille. Tarjottavat Osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Osakkeet ja ne tuottavat 
oikeuden osinkoon ja muuhun varojenjakoon (sisältäen varojenjaon Yhtiön maksukyvyttömyystilanteessa) sekä 
muihin Osakkeisiin liittyviin oikeuksiin ja kuuluvat sijoittajalle omistusoikeuden siirtymisestä lukien. 
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Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut 

Uusien Osakkeiden liikkeeseen laskemisen tai merkinnän yhteydessä ei tulla perimään varainsiirtoveroa 
Suomessa. Tilinhoitajat perivät hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden 
säilyttämisestä. Myyntiosakkeet myydään, kun kaupankäynti Osakkeilla alkaa First Northissa, eikä näistä 
kaupoista odoteta maksettavan varainsiirtoveroa Suomessa. Mikäli varainsiirtovero tulisi perittäväksi, Myyjät 
maksavat Myyntiosakkeidensa kaupoista perittävän varainsiirtoveron. 

Kaupankäynti Osakkeilla 

Osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla 
ennen Listautumisantia. Yhtiö jättää listalleottohakemuksen Nasdaq Helsingille Osakkeiden listaamiseksi First 
Northissa. Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan First Northissa arviolta 6.7.2022. Osakkeiden 
kaupankäyntitunnus on NORDLIG ja ISIN-tunnus on FI4000518345. 

Kaupankäynnin alkaessa First Northissa arviolta 6.7.2022, kaikkia Tarjottavia Osakkeita ei välttämättä ole kaikilta 
osin vielä siirretty sijoittajien arvo-osuustileille. Mikäli sijoittaja haluaa myydä Listautumisannissa merkitsemiään 
Tarjottavia Osakkeita First Northissa, tulee sijoittajan varmistua ennen toimeksiannon antamista siitä, että 
sijoittajan arvo-osuustilillä on toimeksiannon toteutumisen hetkellä myynnin tarkoittama määrä Osakkeita. 

Oikeus peruuttaa Listautumisanti 

Yhtiön hallituksella ja Pääomistajalla on oikeus peruuttaa Listautumisanti milloin tahansa ennen 
Toteuttamispäätöstä esimerkiksi markkinatilanteen, Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan 
olennaisen muutoksen johdosta. Jos Listautumisanti päätetään peruuttaa, maksetut merkintähinnat palautetaan 
sijoittajille arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa peruuttamispäätöksestä. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri 
rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten 
välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. 
Nordnetin merkintäpaikan kautta Sitoumuksensa antaneiden Nordnetin omien asiakkaiden osalta palautus tehdään 
Nordnetin käteistilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 

Luovutusrajoitukset (lock-up)  

Yhtiön ja Myyjien odotetaan sitoutuvan siihen, että ne eivät ilman Järjestäjien antamaa etukäteistä kirjallista 
suostumusta ajanjaksolla, joka päättyy 180 päivän kuluttua FN-listautumisesta, laske liikkeeseen, tarjoa, panttaa, 
myy, sitoudu myymään, myy optio-oikeutta Osakkeisiin tai oikeutta ostaa, osta mitään optio-oikeutta tai oikeutta 
myydä, luovuta optio-oikeutta tai warranttia ostaa, lainaa tai muutoin siirrä tai luovuta suoraan tai välillisesti 
omistamiaan Osakkeita tai arvopapereita, jotka oikeuttavat Osakkeisiin tai ovat vaihdettavissa tai muutettavissa 
Osakkeiksi, tai tee mitään vaihtosopimusta tai muuta sopimusta, jolla Osakkeen omistuksen taloudelliset 
vaikutukset siirtyvät kokonaan tai osittain riippumatta siitä, toteutetaanko tällainen toimenpide Osakkeiden tai 
muiden arvopaperien toimituksella, käteisellä tai muutoin. Luovutusrajoitus ei koske Listautumisannin 
toteuttamiseen liittyviä toimenpiteitä. 

Yhtiön hallituksen ja Yhtiön johtoryhmän jäsenten odotetaan solmivan Yhtiön ja Myyjien 
luovutusrajoitussopimusta vastaavan luovutusrajoitussopimuksen, joka päättyy 360 päivän kuluttua 
FN-listautumisesta. 

Henkilöstöantiin osallistuvan henkilöstön on Henkilöstöannin ehtojen mukaisesti sitouduttava Yhtiön ja Myyjien 
luovutusrajoitussopimusta vastaavaan luovutusrajoitukseen, joka päättyy 360 päivän kuluttua FN-listautumisesta. 

Luovutusrajoitussopimusten ehdot koskevat yhteensä noin 70,7 prosenttia Osakkeista Listautumisannin jälkeen 
ilman Lisäosakeoptiota ja Henkilöstön (kuten määritelty jäljempänä) Yleisöannissa mahdollisesti merkitsemiä 
Tarjottavia Osakkeita (Lisäosakeoptio huomioon ottaen noin 67,4 prosenttia) olettaen, että Myyjät myyvät 
enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 2 992 455 Uutta Osaketta. 

Muut seikat 

Osakeannista ja siihen liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus. 
Osakemyyntiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiö ja Pääomistaja yhdessä 
Järjestäjien kanssa. 
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Saatavilla olevat asiakirjat 

Yhtiön viimeisin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä muut Suomen osakeyhtiölain 
(624/2006, muutoksineen) 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat merkintäajan saatavilla Yhtiön toimipisteessä 
osoitteessa Pännäistentie 155, 68600 Pietarsaari.  

Sovellettava laki 

Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Listautumisannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet 
ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 

Yleisöantia koskevat erityiset ehdot 

Yleistä 

Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 498 008 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille 
Suomessa. Yhtiö ja Pääomistaja voivat kysynnästä riippuen rajoituksetta siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta 
osakemäärästä poiketen Yleisö-, Instituutio- ja Henkilöstöannin välillä. Yleisöannin Tarjottavien Osakkeiden 
vähimmäismäärä on kuitenkin 199 204 Tarjottavaa Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama 
Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama 
Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä.  

Merkintäpaikalla on oikeus hylätä Sitoumus kokonaan tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai se on 
muuten puutteellinen. 

Osallistumisoikeus sekä Sitoumusten vähimmäis- ja enimmäismäärä 

Sijoittajat, joiden kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat Sitoumuksensa Suomessa voivat osallistua Yleisöantiin. 
Sitoumuksen antavalla yhteisöllä tulee olla voimassa oleva oikeushenkilötunnus (”LEI-tunnus”). Yleisöannin 
Sitoumuksen tulee olla vähintään 150 ja enintään 20 000 Tarjottavaa Osaketta. Mikäli sijoittaja antaa 
Yleisöannissa useamman Sitoumuksen, yhdistetään Sitoumukset yhdeksi Sitoumukseksi, johon sovelletaan edellä 
mainittua enimmäismäärää. Saman sijoittajan sekä Yleisöannissa että Henkilöstöannissa antamia Sitoumuksia ei 
kuitenkaan yhdistetä. 

Merkintäpaikat ja Sitoumuksen antaminen 

Yleisöannin merkintäpaikkana Nordnetin arvo-osuustili- tai osakesäästötiliasiakkaille ja myös muiden pankkien 
arvo-osuustiliasiakkaille toimii: 

 Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa www.nordnet.fi/fi/nordiclights. Merkinnän antaminen 
verkkopalvelussa edellyttää, että sijoittajalla on joko Nordnetin tai Aktian, Danske Bankin, 
Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin tai 
Ålandsbankenin verkkopankkitunnukset. Nordnetin verkkopalvelun kautta voi antaa Sitoumuksen myös 
yhteisön puolesta. 

 Erikseen sovittaessa Yleisöannissa merkintäsitoumus voidaan antaa myös Nordnet Bank AB Suomen 
sivuliikkeen toimipisteessä osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki. Kuolinpesät tai 
edunvalvonnassa olevat, jotka eivät ole Nordnetin omia asiakkaita, eivät voi antaa merkintäsitoumusta 
Nordnetin verkkopalvelun kautta, vaan niiden tulee antaa Sitoumus edellä mainitussa toimipisteessä. 

Verkkopalvelussa annettu Sitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on tehnyt Sitoumuksen verkkomerkinnän 
ehtojen mukaisesti tai vahvistanut Sitoumuksen pankkitunnuksillaan ja maksanut kyseisen Sitoumuksen mukaisen 
merkinnän. Toimipisteessä annettu Sitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt Nordnetille 
allekirjoitetun sitoumuslomakkeen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti ja maksanut kyseisen Sitoumuksen 
mukaisen merkinnän.  

Alle 18-vuotiaiden tai muutoin edunvalvonnan alaisten henkilöiden tekemät tai heidän puolestaan tehdyt 
Sitoumukset on tehtävä heidän laillisten edunvalvojiensa toimesta. Edunvalvoja ei voi merkitä Tarjottavia 
Osakkeita ilman paikallisen holhousviranomaisen hyväksyntää, koska Tarjottavat Osakkeet eivät Sitoumusta 
annettaessa ole vielä kaupankäynnin kohteena. 

http://www.nordnet.fi/fi/nordiclights
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Sitoumuksen peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa ”– Listautumisannin yleiset ehdot – Sitoumuksen 
peruuttaminen” yksilöidyllä tavalla ja mainituissa tilanteissa. 

Tarjottavien Osakkeiden maksaminen 

Tarjottavista Osakkeista maksetaan Sitoumusta annettaessa Merkintähinta (eli 5,02 euroa Tarjottavalta 
Osakkeelta) kerrottuna Sitoumuksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden lukumäärällä. Mikäli Merkintähintaa 
alennetaan, sovelletaan tämän jälkeen tehtyihin Sitoumuksiin uutta Merkintähintaa. 

Nordnetin verkkopalvelun kautta tehtyä Sitoumusta vastaava tiliveloitus veloitetaan omilta säilytysasiakkailta 
Nordnetissä olevalta käteistililtä ja muiden sijoittajien osalta toisessa pankissa olevalta pankkitililtä, kun sijoittaja 
vahvistaa Sitoumuksen pankkitunnuksillaan. 

Sitoumusten hyväksyminen ja allokaatio 

Yhtiö ja Pääomistaja päättävät Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta sijoittajille 
Toteuttamispäätöksen jälkeen. Yhtiö ja Pääomistaja päättävät menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. 
Sitoumukset voidaan hyväksyä tai hylätä kokonaan tai osittain. Ylimerkintätilanteessa Yhtiö ja Pääomistaja 
pyrkivät hyväksymään Sitoumukset kokonaan myöhemmin päätettävään rajaan asti, ja tämän määrän ylittävältä 
osalta Tarjottavia Osakkeita pyritään allokoimaan Sitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä 
suhteessa. Kaikille Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistukset Sitoumusten hyväksymisestä ja 
Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista ja arviolta viimeistään 8.7.2022. Nordnetin kautta 
Sitoumuksen antaneet Nordnetin omat asiakkaat näkevät Sitoumuksensa ja heille allokoidut Tarjottavat Osakkeet 
Nordnetin verkkopalvelussa tapahtumasivulla. 

Maksetun määrän palauttaminen 

Mikäli Sitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain ja/tai mikäli Merkintähintaa muutetaan ja uusi 
Merkintähinta on alempi kuin Sitoumuksen tekemisen yhteydessä maksettu hinta, ylimääräinen maksettu määrä 
palautetaan Sitoumuksen antajalle hänen Sitoumuksessaan ilmoittamalle pankkitilille arviolta viidentenä (5.) 
pankkipäivänä Toteuttamispäätöksen jälkeen eli arviolta 12.7.2022. Nordnetin merkintäpaikan kautta 
Sitoumuksensa antaneiden Nordnetin omien asiakkaiden osalta palautus maksetaan Nordnetin käteistilille. Mikäli 
sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan pankkitilille 
rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää 
myöhemmin. Mikäli saman sijoittajan antamia Sitoumuksia on yhdistelty, mahdollinen maksun palautus 
suoritetaan sille pankkitilille, josta merkintämaksu on maksettu. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Katso 
myös ”– Listautumisannin yleiset ehdot – Sitoumuksen peruuttaminen – Menettely Sitoumusta peruutettaessa” 
edellä. 

Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille 

Yleisöannissa Sitoumuksen antavalla sijoittajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa 
tilinhoitajassa, ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä tiedot Sitoumuksessaan. Merkintöjen tekeminen 
osakesäästötileille onnistuu Nordnetin kautta vain Nordnetissä olevalle osakesäästötilille tehtynä. Yleisöannissa 
allokoidut Tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyn Sitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 
ensimmäisenä pankkipäivänä Toteuttamispäätöksen jälkeen eli arviolta 6.7.2022. 

Instituutioantia koskevat erityiset ehdot 

Yleistä 

Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 6 335 322 Tarjottavaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille 
private placement -järjestelyissä Suomessa ja, soveltuvien lakien mukaisesti, kansainvälisesti näiden ehtojen 
mukaisesti. Yhtiö ja Pääomistaja voivat kysynnästä riippuen rajoituksetta siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta 
osakemäärästä poiketen Yleisö-, Instituutio- ja Henkilöstöannin välillä. Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden 
vähimmäismäärä on kuitenkin 199 204 Tarjottavaa Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama 
Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama 
Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä. 
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Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Instituutioannissa Yhdysvaltojen ulkopuolella institutionaalisille sijoittajille siten, 
että se täyttää Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetun Regulation S -säännöksen ”offshore 
transaction” -määritelmän, ja muutoin kyseisen säännöstön mukaisesti. Osakkeita (mukaan lukien Tarjottavat 
Osakkeet) ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltain 
osavaltion arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai 
Yhdysvaltoihin (kuten Regulation S -säännöksessä on määritelty). Lisätietoja Tarjottavien Osakkeiden tarjoamista 
koskevista rajoituksista on esitetty kohdassa ”Tärkeää tietoa”. 

Järjestäjillä on oikeus hylätä institutionaalisen sijoittajan Instituutioannissa antama ostotarjous (”Ostotarjous”) 
kokonaan tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai se on muuten puutteellinen. 

Osallistumisoikeus ja merkintäpaikka 

Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden Ostotarjous on vähintään 20 001 Tarjottavaa Osaketta. 
Ostotarjouksen antavalla yhteisöllä tulee olla voimassa oleva LEI-tunnus. 

Institutionaalisten sijoittajien Ostotarjouksia ottavat vastaan Listautumisannin Järjestäjät. 

Ostotarjousten hyväksyminen ja allokaatio 

Yhtiö ja Pääomistaja päättävät Instituutioannissa tehtyjen Ostotarjousten hyväksymisestä Toteuttamispäätöksen 
yhteydessä. Yhtiö ja Pääomistaja päättävät menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Ostotarjoukset 
voidaan hyväksyä tai hylätä kokonaan tai osittain. Instituutioannissa hyväksytyistä Ostotarjouksista toimitetaan 
vahvistusilmoitus allokaation jälkeen niin pian kuin on käytännöllistä. 

Tarjottavien Osakkeiden maksaminen 

Institutionaalisten sijoittajien tulee maksaa hyväksytyn Ostotarjouksensa mukaiset Tarjottavat Osakkeet 
Järjestäjien antamien ohjeiden mukaisesti arviolta 8.7.2022. Järjestäjillä on arvopaperinvälittäjän 
huolellisuusvelvollisuuden mukainen oikeus tarvittaessa vaatia Ostotarjouksen vastaanottamisen yhteydessä tai 
ennen Ostotarjouksen hyväksymistä sijoittajalta selvitystä sen kyvystä maksaa Ostotarjousta vastaavat Tarjottavat 
Osakkeet tai vaatia Ostotarjouksen tarkoittamien Tarjottavien Osakkeiden maksua suoritettavaksi etukäteen. 
Maksettava määrä on tällöin Merkintähinta (eli 5,02 euroa Tarjottavalta Osakkeelta) kerrottuna Ostotarjouksen 
mukaisella Tarjottavien Osakkeiden lukumäärällä. Mikäli Merkintähintaa muutetaan, sovelletaan tämän jälkeen 
annettuihin tarjouksiin uutta Merkintähintaa. Mahdolliset maksujen palautukset tapahtuvat arviolta viidentenä (5.) 
pankkipäivänä Toteuttamispäätöksen jälkeen eli arviolta 12.7.2022. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 

Merkintäsitoumukset 

Swedbank Robur Fonder, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Thomasset Oy, S-Pankki Fenno Osake, Oy 
Julius Tallberg Ab, Danske Invest Suomi Osake -rahasto ja tietyt SP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot 
(kukin erikseen ”Ankkurisijoittaja” ja yhdessä ”Ankkurisijoittajat”) ovat Listautumisantiin liittyen antaneet 
merkintäsitoumukset, joilla nämä ovat sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita Merkintähintaan tietyin 
edellytyksin ja ehdolla, että Yhtiön koko osakekannan arvostus on (ennen Listautumisannista saatavia varoja) 90 
miljoonaa euroa. Merkintäsitoumusten ehtojen mukaan Ankkurisijoittajille taataan sitoumusten kattama määrä 
Tarjottavia Osakkeita. Ankkurisijoittajat ovat sitoutuneet merkitsemään Yhtiön osakkeita määrät, jotka 
Merkintähinnalla vastaavat yhteensä seuraavia summia:  

 Swedbank Robur Fonder 5,5 miljoonaa euroa; 

 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4,7 miljoonaa euroa; 

 Thomasset Oy 2,5 miljoonaa euroa; 

 S-Pankki Fenno Osake 1,8 miljoonaa euroa;  

 Oy Julius Tallberg Ab 0,5 miljoonaa euroa; 

 Danske Invest Suomi Osake -rahasto 3,0 miljoonaa euroa; ja 

 tietyt SP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot 2,0 miljoonaa euroa. 
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Henkilöstöantia koskevat erityiset ehdot 

Yleistä 

Henkilöstöannissa tarjotaan alustavasti enintään 44 248 henkilöstöosaketta ja mahdollisessa ylimerkintätilanteessa 
enintään 44 248 ylimääräistä henkilöstöosaketta (”Henkilöstöosake”) merkittäväksi Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden 
kaikille koko- ja osa-aikaisille työntekijöille Suomessa, jotka ovat vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa 
merkintäajan alkaessa, sekä Yhtiön hallituksen ja Yhtiön johtoryhmän jäsenille (”Henkilöstö”). Yhtiö voi 
kysynnästä riippuen rajoituksetta siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Yleisö-, 
Instituutio- ja Henkilöstöannin välillä. Edellä esitetystä huolimatta Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden 
vähimmäismäärä on kuitenkin 199 204 Tarjottavaa Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama 
Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama 
Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä. 

Osallistumisoikeus Henkilöstöantiin 

Oikeus Henkilöstöosakkeiden merkintään on Henkilöstöllä. Myyjät ovat kuitenkin luopuneet oikeudesta osallistua 
Henkilöstöantiin, vaikka he kuuluisivat Henkilöstöön. Oikeus osallistua Henkilöstöantiin on henkilökohtainen 
eikä se ole siirrettävissä. Merkintään oikeutettu voi kuitenkin tehdä merkinnän valtuutetun välityksellä. 
Henkilöstöantiin osallistuva voi halutessaan osallistua myös Yleisöantiin siihen soveltuvien ehtojen mukaisesti.  

Henkilöstöannissa annettavan Sitoumuksen tulee käsittää vähintään 150 Henkilöstöosaketta ja enintään 40 
000 Henkilöstöosaketta.  

Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on sitoutuminen luovutusrajoituksen noudattamiseen. 
Luovutusrajoituksen mukaisesti Henkilöstöantiin osallistuvat eivät ilman Järjestäjien kirjallista suostumusta (jota 
Järjestäjät eivät saa kohtuuttomasti evätä) ajanjaksolla, joka päättyy 360 päivää FN-listautumisen jälkeen (eli 
arviolta 1.7.2023), myy, myy lyhyeksi, tai muutoin luovuta suoraan tai välillisesti Henkilöstöosakkeita tai 
Henkilöstöosakkeiden omistamiseen oikeuttavia optio-oikeuksia tai warrantteja tai muita Henkilöstöosakkeiksi 
muutettavia tai vaihdettavia arvopapereita, jotka he omistavat tai ovat hankkineet Henkilöstöannissa tai joiden 
luovuttamiseen heillä on valtuudet. Henkilöstöantiin osallistuvat henkilöt hyväksyvät merkinnän tehdessään sen, 
että heitä sitoo ilman erillisiä toimenpiteitä edellä mainittu luovutusrajoitus, ja että se kirjataan Yhtiön 
toimeksiannosta merkitsijän arvo-osuustilille. 

Henkilöstöannin merkintähinta ja Henkilöstöosakkeiden allokaatio 

Merkintähinta Henkilöstöannissa on 10 prosenttia alhaisempi kuin Merkintähinta (eli 4,52 euroa) 
(”Henkilöstöannin merkintähinta”). Sitoumusta annettaessa Henkilöstöannin merkintähinta on 10 prosenttia 
alhaisempi kuin Merkintähinta kerrottuna Sitoumuksen mukaisella Osakkeiden määrällä. 

Yhtiö päättää allokaatiosta Henkilöstöannissa Toteuttamispäätöksen yhteydessä. Yhtiö päättää menettelystä 
mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Sitoumukset voidaan hyväksyä tai hylätä kokonaan tai osittain. 
Ylimerkintätilanteessa Yhtiö pyrkii hyväksymään Sitoumukset kokonaan myöhemmin päätettävään rajaan asti, ja 
tämän määrän ylittävältä osalta Tarjottavia Osakkeita pyritään allokoimaan Sitoumusten täyttämättä olevien 
määrien keskinäisessä suhteessa. 

Merkintäpaikat ja Sitoumuksen antaminen 

Henkilöstöannissa merkintäpaikka on Nordnet. Henkilöstöannissa Sitoumukset annetaan ja maksut suoritetaan 
osallistumiseen oikeutetuille henkilöille annetun erillisen ohjeistuksen mukaisesti. 

Sitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt merkintäpaikkaan allekirjoitetun sitoumuslomakkeen 
merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti tai vahvistanut Sitoumuksensa pankkitunnuksillaan ja maksanut kyseisen 
Sitoumuksen mukaisen Osakkeiden merkintämaksun sekä sitoutunut näiden ehtojen mukaiseen 
luovutusrajoitukseen. Sitoumusta annettaessa on noudatettava mahdollisia merkintäpaikan antamia tarkempia 
ohjeita. Henkilöstöannissa annettu Sitoumus on sitova eikä sitä voi muuttaa, ja sen peruuttaminen on mahdollista 
vain edellä kohdassa ”– Listautumisannin yleiset ehdot – Sitoumuksen peruuttaminen” mainituissa tilanteissa ja 
yksilöidyllä tavalla.  
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Yhtiöllä, Järjestäjillä tai Nordnetillä on oikeus hylätä Sitoumus osittain tai kokonaan, jos se ei ole näiden ehtojen 
mukainen tai se on muuten puutteellinen.  

Maksetun määrän palauttaminen 

Mikäli Sitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain ja/tai mikäli Merkintähintaa muutetaan ja uusi 
Merkintähinta on alempi kuin Sitoumuksen tekemisen yhteydessä maksettu hinta, maksettu määrä tai sen osa 
palautetaan Sitoumuksen antajalle Sitoumuksessa ilmoitetulle suomalaiselle pankkitilille arviolta viidentenä (5.) 
pankkipäivänä Toteuttamispäätöksen jälkeen arviolta 12.7.2022. Nordnetin merkintäpaikan kautta Sitoumuksensa 
antaneiden Nordnetin omien asiakkaiden osalta palautus maksetaan Nordnetin käteistilille. Mikäli sijoittajan 
pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan sijoittajan pankkitilille 
rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää 
myöhemmin. Mikäli saman oikeutetun henkilön antamia Sitoumuksia on yhdistelty, mahdollinen maksun palautus 
suoritetaan sille pankkitilille, josta merkintämaksu on maksettu. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Katso 
myös ”– Listautumisannin yleiset ehdot – Sitoumuksen peruuttaminen – Menettely Sitoumusta peruutettaessa” 
edellä.  

Henkilöstöosakkeiden kirjaaminen arvo-osuustilille 

Henkilöstöannissa Suomessa Sitoumuksen antavalla sijoittajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai 
Suomessa toimivassa tilinhoitajassa, ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä tiedot Sitoumuksessaan. 
Merkintöjen tekeminen osakesäästötileille onnistuu Nordnetin kautta vain Nordnetissä olevalle osakesäästötilille 
tehtynä. Henkilöstöannissa allokoidut ja maksetut Henkilöstöosakkeet kirjataan sijoittajien 
arvo-osuustileille/säilytystileille arviolta 6.7.2022. 
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ESITTEESTÄ VASTUUSSA OLEVAT TAHOT 

Yhtiö 
Nordic Lights Group Oyj 
Yritys- ja yhteisötunnus: 3209111-1 
Kotipaikka: Pedersören kunta 
Osoite: Pännäistentie 155, 68600, Pietarsaari 

Myyjät 
Katso tämän Esitteen Liite A. 

ESITETTÄ KOSKEVA VAKUUTUS 

Yhtiö vastaa tähän Esitteeseen sisältyvistä tiedoista. Yhtiö vakuuttaa, että sen parhaan ymmärryksen mukaan 
Esitteen tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä siitä ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Myyjät 
vastaavat niistä ja niiden osakeomistuksesta Yhtiössä esitetyistä tiedoista, jotka sisältyvät tähän Esitteeseen. 
Myyjät vakuuttavat, että heidän vastuullaan oleviin tämän Esitteen osiin sisältyvät tiedot vastaavat heidän parhaan 
ymmärryksen mukaan tosiseikkoja eikä Esitteen kyseisistä osista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti 
vaikuttavaa. 

ULKOPUOLISISTA LÄHTEISTÄ OLEVAT TIEDOT 

Tämä Esite sisältää tilastoja ja muita tietoja markkinoista, markkinoiden koosta, markkinaosuuksista, markkina-
asemista sekä muita Nordic Lightsin liiketoimintaan, markkinoihin, toimialaan ja talouteen liittyviä tietoja. Tiedot 
perustuvat Nordic Lightsin arvioihin ja analyyseihin perustuen useisiin lähteisiin, mukaan lukien McKinsey & 
Companyn Nordic Lightsin tilauksesta keväällä 2021 tekemä markkinatutkimus sekä Power Systems Research -
tietokanta. 

Mikäli Esitteen sisältämä tieto on peräisin ulkopuolisesta lähteestä, kyseinen lähde on yksilöity. Yhtiö vahvistaa, 
että Esitteeseen sisältyvät ulkopuolisista lähteistä tuotetut tiedot on toistettu Esitteessä asianmukaisesti, ja että siltä 
osin kuin Yhtiö tietää ja on pystynyt kyseisten kolmansien julkistamien tietojen perusteella varmistamaan, tiedoista 
ei ole jätetty pois seikkoja, jotka tekisivät toistetuista tiedoista harhaanjohtavia tai epätarkkoja. 

Koska Nordic Lightsilla ei ole pääsyä kaikkiin markkina-analyysien taustalla oleviin tietoihin, olettamiin ja 
oletuksiin, eikä kolmansien osapuolten tuottamiin tietolähteisiin sisältyviin tilastotietoihin ja taloudellisiin 
indikaattoreihin, Nordic Lights ei pysty vahvistamaan tietojen paikkansapitävyyttä. Lisäksi kolmansien osapuolien 
laatimat tutkimukset perustuvat usein tietoihin ja olettamuksiin, jotka saattavat olla epätarkkoja tai 
epäasianmukaisia, ja niiden metodologia on luonteeltaan tulevaisuutta kuvaavaa ja spekulatiivista. Siksi 
markkinatutkimusten perustana olevien oletusten ja lähtökohtien muutoksilla voi olla merkittävä vaikutus 
analyyseihin ja tehtyihin johtopäätöksiin. Tässä Esitteessä esitetyt Nordic Lightsin markkina-asemaa koskevat 
lausumat perustuvat Nordic Lightsin käsityksiin, sisäisiin selvityksiin ja arvioihin sekä sen tilaamiin raportteihin 
ja tutkimuksiin, joiden Yhtiö katsoo olevan luotettavia. Yhtiö ei voi kuitenkaan taata, että mikään näistä lausumista 
on täsmällinen kuvaus Nordic Lightsin markkina-asemasta, eikä Nordic Lightsin sisäisiä selvityksiä tai tietoja ole 
vahvistettu sellaisten ulkopuolisten lähteiden avulla, jotka ovat riippumattomia Nordic Lightsin tilaamista 
lähteistä. 

ESITTEEN JA ENGLANNINKIELISEN ASIAKIRJAN SAATAVILLA OLO 

Tämä Esite on saatavilla arviolta 28.6.2022 lähtien Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa 
https://investors.nordiclights.com/listautuminen ja Yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa Pännäistentie 
155, 68600, Pietarsaari. Lisäksi Esite on saatavilla arviolta 28.6.2022 lähtien SEBin verkkosivustolla osoitteessa 
www.seb.fi. 

Englanninkielinen asiakirja on saatavilla arviolta 28.6.2022 Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa 
https://investors.nordiclights.com/en/ipo ja SEBin verkkosivustolla osoitteessa www.seb.fi/en. 

VERKKOSIVUSTON TIEDOT EIVÄT KUULU ESITTEESEEN 

Tämä Esite tullaan julkaisemaan Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa 
https://investors.nordiclights.com/listautuminen. Yhtiön verkkosivustolla tai millä tahansa muulla 

https://investors.nordiclights.com/listautuminen
https://investors.nordiclights.com/en/ipo
https://investors.nordiclights.com/listautuminen
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verkkosivustolla esitetyt tiedot eivät ole osa tätä Esitettä, eikä mahdollisten sijoittajien tule luottaa sellaiseen 
tietoon tehdessään päätöstä arvopapereihin sijoittamisesta. Esitteen mahdolliset täydennykset ovat edellä 
mainitusta poiketen kuitenkin osa Esitettä. 

TULEVAISUUDESSA SAATAVILLA OLEVIA TIETOJA 

Yhtiö aikoo julkistaa hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastetun konsernitilinpäätöksen ja 
tilinpäätöstiedotteen 31.12.2022 päättyvältä tilikaudelta alkaen, sekä tilintarkastamattomia taloudellisia tietoja 
sisältävät puolivuosikatsaukset 30.6.2022 päättyvältä kuuden kuukauden jaksolta alkaen. Yhtiön tarkoituksena on 
vuosittain julkistaa puolivuotiskatsaus, joka sisältää tilintarkastamattomia taloudellisia tietoja vuoden 
ensimmäisen puolen vuoden jaksolta sekä tilinpäätöstiedote, joka sisältää tietoja koko tilikaudesta sekä toiselta 
puolen vuoden jaksolta. Kaikki hallituksen toimintakertomukset, tilinpäätökset, puolivuosikatsaukset ja 
yhtiötiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi. 

TILINPÄÄTÖKSEEN LIITTYVIÄ JA ERÄITÄ MUITA TIETOJA 

Tilinpäätökset ja osavuositiedot 

Tietyt tähän Esitteeseen sisällytetyistä tiedoista ovat peräisin Konsernin tilintarkastetuista carve-out 
tilinpäätöksistä 31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta (”Carve-out Tilinpäätökset”) sekä 
Konsernin tilintarkastamattomista taloudellisista osavuositiedoista 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden 
jaksolta, sisältäen tilintarkastamattomat carve-out vertailutiedot 31.3.2021 päättyneeltä kolmen kuukauden 
jaksolta (”Osavuositiedot”). Carve-out Tilinpäätökset ja Osavuositiedot ovat tämän Esitteen liitteenä. 

Nordic Lights ei ole aikaisemmin muodostanut erillistä juridista konsernia. Yhtiö syntyi Sponfyr Oy:n 
jakautumisella syyskuussa 2021. Sponfyr Oy oli aikaisemmin emoyhtiö konsernissa, johon kuului Nordic Lightsin 
liiketoiminta ja Herrmans Bike Componentsin liiketoiminta. 

Carve-out Tilinpäätökset perustuvat Sponfyr Oy:n 31.12.2019 ja 31.12.2020 sekä Yhtiön 31.12.2021 päättyneiltä 
tilikausilta laadittuihin tilintarkastettuihin konsernitilinpäätöksiin ja ne on laadittu erottamalla pois Herrmans Bike 
Components -liiketoimintaan kuuluneet historialliset tuotot ja kulut, varat ja velat sekä rahavirrat. Osavuositiedot 
perustuvat Yhtiön 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta laadittuihin taloudellisiin osavuositietoihin 
sekä Sponfyr Oy:stä laadittuihin carve-out vertailutietoihin 31.3.2021 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta, 
jossa on eroteltu Herrmans Bike Components -liiketoimintaan kuuluneet historialliset tuotot ja kulut, varat ja velat 
sekä rahavirrat samoilla periaatteilla kuin ne on esitetty Carve-out Tilinpäätöksissä. Carve-out Tilinpäätökset ja 
Osavuositiedot on laadittu perustuen toiminnan jatkuvuuteen ja alkuperäisiin hankintamenoihin.  

Carve-out Tilinpäätökset ja Osavuositiedot eivät välttämättä kuvaa sitä, millainen liiketoimintojen yhdistelty tulos 
ja taloudellinen asema olisivat olleet, jos Konserni olisi ollut itsenäinen juridinen konserni 1.1.2019 alkaen ja olisi 
siten esittänyt erillisen konsernitilinpäätöksen vuosilta 2019, 2020 ja 2021. Ne eivät välttämättä myöskään osoita, 
millaiset Konsernin tulos, taloudellinen asema tai rahavirrat olisivat tulevaisuudessa. 

Herrmans Bike Components -liiketoiminta yhtiöitettiin liiketoimintasiirrolla omaksi yhtiöksi 1.1.2020. 
Muodostettaessa Carve-out Tilinpäätöksen avaavaa tasetta 2019 sekä tasetta 31.12.2019, erotettiin Herrmans Bike 
Components -liiketoiminnan luvut soveltaen edellä mainitussa liiketoimintasiirrossa käytettyjä periaatteita. 
Vuoden 2020 ja 2021 osalta on erottamiseen käytetty Herrmans Bike Components Oy:n virallisten tilinpäätösten 
taseen lukuja sekä vuoden 2021 osavuositietojen osalta on käytetty Herrmans Bike Components Oy:n 
osavuositietojen taseen lukuja 31.3.2021. 

Herrmans Bike Components -liiketoiminnan tuloslaskelman erät on erotettu vuoden 2019 aiheuttamisperiaatteen 
mukaan soveltaen operatiivisen laskennan tietoja. Vuosien 2020 ja 2021 osalta on käytetty Herrmans Bike 
Components Oy:n virallisia tilinpäätöksen tuloslaskelman lukuja sekä vuoden 2021 osavuositietojen osalta on 
käytetty Herrmans Bike Components Oy:n osavuositietojen tuloslaskelman lukuja 31.3.2021 päättyneeltä kolmen 
kuukauden jaksolta. 

Sponfyr Oy ja Sponlight Oy jakaantuivat 30.9.2021, jolloin taseen varat ja velat jaettiin pääsääntönä 70 % Nordic 
Lights ja 30 % Herrmans Bike Components -liiketoiminnalle. Edellä mainittu jakosuhde perustuu liiketoiminta-
alueiden liikevaihdon, käyttökatteen sekä vapaan kassavirran suhteeseen. Edellä mainittua periaatetta on sovellettu 
eroteltaessa Herrmans Bike Components -liiketoimintaan liittyvät tase-erät Sponfyr Oy:n ja Sponlight Oy:n 
taseesta, kuten esimerkiksi konsernin liikearvo, vaihtovelkakirjalainat sekä lainat rahoituslaitoksilta. Poikkeuksena 
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ne erät, jotka voitiin jakaa aiheuttamisperiaatteen mukaan, kuten esimerkiksi myyntisaamiset ja siirtovelat. 
Tuloslaskelmien erät on pääsääntöisesti jaettu aiheuttamisperiaatteen mukaan. Ellei tätä ole voitu soveltaa, on 
käytetty 70/30 -periaatetta, kuten esimerkiksi edellä mainittujen rahoituserien osalta. 

Sponfyr-konserni on historiallisesti tuottanut hallintopalveluja, kuten esimerkiksi johtaminen, hallinto, rahoitus ja 
laskentatoimi. Keskitetyistä tuotetuista palveluista on historiallisesti veloitettu konserniyrityksiltä ne kustannukset, 
jotka ovat syntyneet tuotetuista palveluista. Herrmans Bike Components -liiketoimintaan kohdistetut historialliset 
kustannukset on eriytetty Carve-out Tilinpäätöksestä. 

Carve-out Tilinpäätökset on laadittu soveltaen Suomen kirjanpitosäännöksiä (”FAS”) ottaen huomioon Carve-out 
Tilinpäätösten liitetiedoissa kuvatut periaatteet, joiden mukaisesti Nordic Lightsille kuuluvat varat ja velat, tuotot 
ja kulut sekä rahavirrat on määritelty. Osavuositiedot on laadittu FAS:n mukaisesti ja vertailutiedot on laadittu 
perustuen carve-out-lukuihin samoilla periaatteilla kuin ne on esitetty Carve-out Tilinpäätöksissä. 

Vaihtoehtoiset tunnusluvut 

Nordic Lights esittää tässä Esitteessä tiettyjä tunnuslukuja, jotka eivät ole Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ”ESMA”) antaman ohjeen 
”Vaihtoehtoiset tunnusluvut” mukaan FAS:ssa 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. 

Näitä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ovat: 

 Liikevaihdon kasvu (%)  Oikaistu liikevoittomarginaali (%) 

 Bruttokate  Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) (%) 

 Bruttokatemarginaali (%)  Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 
(%) 

 Käyttökate (EBITDA)  Tutkimus- ja tuotekehitysmenot 

 Käyttökatemarginaali (%)  Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % 
liikevaihdosta (%) 

 Oikaistu käyttökate  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin, % liikevaihdosta (%) 

 Oikaistu käyttökatemarginaali (%)  Sijoitettu pääoma 

 EBITA  Oikaistu sijoitettu pääoma 

 EBITA-marginaali (%)  Nettovelka 

 Oikaistu EBITA  Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 
(suhdeluku) 

 Oikaistu EBITA-marginaali (%)  Omavaraisuusaste (%) 

 Liikevoittomarginaali (%)  Velkaantumisaste (%) 

 Oikaistu liikevoitto  
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Näiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen kuvaukset ja käyttötarkoitus on kuvattu kohdassa ”Eräitä taloudellisia 
tietoja – Eräiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen ja muiden tunnuslukujen laskentakaavat”. 

Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillään FAS:n mukaisista tunnusluvuista tai FAS:n mukaisesti 
määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina tunnuslukuina. Kaikki yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja 
yhdenmukaisella tavalla, ja siksi tässä Esitteessä olevat vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole 
vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien samannimisten tunnuslukujen kanssa. 

Tilintarkastajat 

Yhtiön Carve-out Tilinpäätökset 31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta on tilintarkastanut 
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, Hans Bertell päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajaksi 31.12.2022 
päättyvälle tilikaudelle on valittu tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, KHT Hans Bertellin toimiessa 
päävastuullisena tilintarkastajana. Yhtiön päävastuullisen tilintarkastajan ja KPMG Oy Ab:n osoite on 
Töölönlahdenkatu 3 A, 00100 Helsinki. Hans Bertell on rekisteröity tilintarkastuslain (1141/2015, muutoksineen) 
6 luvun 9 pykälän mukaiseen tilintarkastajarekisteriin. 

Muu informaatio 

Tämän Esitteen taulukoissa esitetyt taloudelliset ja muut tiedot on pyöristetty. Siten tietyissä tapauksissa sarakkeen 
tai rivin lukujen summa ei aina vastaa tarkalleen sarakkeen tai rivin loppusummana esitettyä lukua. Lisäksi tietyt 
prosenttiluvut on laskettu tarkoilla luvuilla ennen pyöristystä, eivätkä ne siten välttämättä vastaa prosenttilukuja, 
joihin olisi päästy, mikäli lukujen laskenta olisi perustunut pyöristettyihin lukuihin. 

Tässä Esitteessä ”euro” tai ”EUR” ovat viittauksia Euroopan talous- ja rahaliittoon osallistuvien EU:n 
jäsenvaltioiden käyttämään rahayksikköön, ”Kiinan juan” tai ”CNY” ovat viittauksia Kiinan rahayksikköön, 
”Yhdysvaltain dollari” tai ”USD” ovat viittauksia Yhdysvaltojen rahayksikköön ja ”Ruotsin kruunu” tai ”SEK” 
ovat viittauksia Ruotsin rahayksikköön. 

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT 

Eräät tässä Esitteessä esitetyt lausumat, kuten kohdissa ”Tiivistelmä”, ”Riskitekijät”, ”Listautumisannin tausta ja 
syyt sekä varojen käyttö” ja ”Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät – 
Tulevaisuudennäkymät” esitetyt lausumat, perustuvat Yhtiön johdon näkemyksiin ja oletuksiin sekä Yhtiön johdon 
tiedossa tällä hetkellä oleviin seikkoihin, ja näitä lausumia voidaan siten pitää tulevaisuutta koskevina lausumina. 
Muun muassa lausumia, jotka sisältävät verbin ”uskoa”, ”odottaa”, ”ennakoida”, ”aikoa”, ”suunnitella” tai näitä 
vastaavan verbin tai ilmaisun, voidaan pitää tulevaisuutta koskevina lausumina. 

Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä sekä 
muita tärkeitä tekijöitä, joiden seurauksena tulevaisuutta koskevissa lausumissa mainitut tapahtumat eivät 
välttämättä toteudu. Lausumiin voi kohdistua kohdassa ”Riskitekijät” kuvattuja riskejä ja muita 
epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Jos yksi tai useampi näistä tai muista riskeistä tai epävarmuustekijöistä toteutuisi 
tai jos taustaolettamukset osoittautuisivat vääriksi, Nordic Lightsin liiketoiminnan todellinen tulos tai sen 
taloudellinen asema saattaa erota huomattavasti siitä, mitä tässä Esitteessä kuvataan odotetuksi, uskotuksi, 
arvioiduksi tai ennakoiduksi. 
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LISTAUTUMISANNIN TAUSTA JA SYYT SEKÄ VAROJEN KÄYTTÖ 

Listautumisannin syyt 

Listautumisannin ja FN-listautumisen tavoitteena on edistää Nordic Lightsin kasvustrategian toteuttamista ja lisätä 
Nordic Lightsin tunnettuutta eri sidosryhmien keskuudessa. FN-listautuminen mahdollistaisi myös Yhtiön pääsyn 
pääomamarkkinoille ja sen omistuspohjan laajenemisen sekä kotimaisilla että ulkomaisilla sijoittajilla, mikä lisäisi 
Osakkeiden likviditeettiä. FN-listautuminen ja lisääntynyt likviditeetti mahdollistaisivat myös Osakkeiden 
tehokkaamman käytön vastikkeena mahdollisissa yritysostoissa sekä henkilöstön palkitsemisessa. 

Hankittavien varojen käyttö 

Yhtiö pyrkii keräämään Listautumisannilla noin 15 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla Uusia Osakkeita 
merkittäväksi. Yhtiö arvioi sen maksettavaksi tulevien Listautumisantiin liittyvien palkkioiden ja kulujen määrän 
olevan noin 2,5 miljoonaa euroa, minkä seurauksena Yhtiö arvioi saavansa Osakeannista noin 12,5 miljoonan 
euron nettovarat (olettaen, että kaikki alustavasti tarjotut Uudet Osakkeet merkitään ja että harkinnanvarainen 
palkkio maksetaan täysimääräisenä). 

Myyjät saavat Osakemyynnistä noin 15 miljoonan euron bruttovarat (olettaen että kaikki Myyntiosakkeet myydään 
ja Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan). Myyjät odottavat maksavansa noin 2,2 miljoonaa euroa 
palkkioita Listautumisannin yhteydessä. 

Yhtiö ei saa mitään osuutta Myyjien Listautumisannissa myymistä olemassa olevista Myyntiosakkeista saatavista 
varoista. Yhtiö ja Myyjät maksavat Järjestäjille Järjestämissopimuksen mukaiset yhteenlasketut myynti- ja 
järjestelypalkkiot. 

Osakeannista saadut varat on tarkoitus käyttää Nordic Lightsin vahvan taloudellisen joustavuuden varmistamiseen, 
mukaan lukien pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu 5,0 miljoonalla eurolla, toiminnan vahvistamiseen ja Yhtiön 
kasvustrategian tukemiseen, mukaan lukien mahdolliset yritys- ja liiketoimintakaupat. 



41 

 

PÄÄOMARAKENNE JA VELKAANTUNEISUUS 

Seuraavassa taulukossa esitetään Nordic Lightsin pääomarakenne ja velkaantuneisuus 31.3.2022 (i) toteutuneena 
perustuen Yhtiön Osavuositietoihin 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta ja (ii) oikaistuna 
Listautumisannista kerättävillä nettovaroilla. Sijoittajien tulee taulukkoa lukiessa huomioida, että 
Listautumisannin toteutumisesta ja Listautumisannista saatavista varoista ei ole täyttä varmuutta. 

Seuraavaa taulukkoa tulee lukea yhdessä tämän Esitteen kohtien ”Eräitä taloudellisia tietoja” ja ”Liiketoiminnan 
tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät”, mukaan lukien ”Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema 
ja tulevaisuudennäkymät – Maksuvalmius ja pääomanlähteet”, sekä tämän Esitteen liitteenä olevien Carve-out 
Tilinpäätösten kanssa. 

 31.3.2022 
 Toteutunut Oikaistu 
(tuhatta euroa) (tilintarkastamaton) 
  
PÄÄOMARAKENNE   
Lyhytaikaiset korolliset velat (mukaan lukien pitkäaikaisen 
velan lyhytaikainen osuus)   
Vakuudelliset  2 600 2 600 
Lyhytaikaiset korolliset velat yhteensä (mukaan lukien 
pitkäaikaisen velan lyhytaikainen osuus)  2 600 2 600 
Pitkäaikaiset korolliset velat (pois lukien pitkäaikaisen 
velan lyhytaikainen osuus)   
Vakuudelliset  26 850  21 850(1 
Pitkäaikaiset korolliset velat yhteensä (pois lukien 
pitkäaikaisen velan lyhytaikainen osuus)  26 850 21 850 
Oma pääoma   
Osakepääoma  12 663 12 663 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  - 15 000(1 
Edellisten tilikausien kertyneet voittovarat  5 324 5 324 
Tilikauden voitto (tappio)   1 566 -329(1 
Oma pääoma yhteensä  19 553 32 658 
Oma pääoma ja korolliset velat yhteensä  49 003 57 108 
   
NETTOVELKAANTUNEISUUS   
Rahat ja pankkisaamiset  4 589 12 694(1 
Likviditeetti (A)  4 589 12 694 
Pitkäaikaisen velan korollinen lyhytaikainen osuus  2 600 2 600 
Lyhytaikainen velkaantuneisuus yhteensä (B)  2 600 2 600 
Lyhytaikainen nettovelkaantuneisuus (C=B-A)  -1 989 -10 094 
Pitkäaikaiset korolliset velat (pois lukien velkainstrumenttien 
lyhytaikainen osuus)  26 850 21 850 
Pitkäaikainen velkaantuneisuus yhteensä (D)  26 850 21 850 
Nettovelkaantuneisuus yhteensä (C+D)  24 861 11 756 

1) Yhtiö pyrkii keräämään Listautumisannilla noin 15 miljoonan euron bruttovarat. Bruttovarat parantavat Yhtiön pääomarakennetta 
kasvattamalla Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa vastaavalla määrällä. Bruttovaroista käytetään 5,0 miljoonaa euroa 
pitkäaikaisten korollisten velkojen lyhentämiseen. Rahoja ja pankkisaamisia on oikaistu arvioiduilla bruttovaroilla, joita on vähennetty 
FN-listautumiseen liittyvillä maksamattomilla kuluilla 1 895 tuhatta euroa sekä pitkäaikaisten lainojen lyhennyksellä 5,0 miljoonaa euroa. 
Tilikauden voitto -riviä on oikaistu arvioiduilla Listautumisantiin ja FN-listautumiseen liittyvillä kuluilla 1 895 tuhatta euroa, jotka 
syntyvät ja kirjataan kuluksi 31.3.2022 päättyneen kolmen kuukauden jakson jälkeen. 

Tietoja Yhtiön taseen ulkopuolisista vastuista ja annetuista vakuuksista on esitetty kohdassa ”Liiketoiminnan tulos, 
taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät – Tasetietoja – Taseen ulkopuoliset vastuut”. 

Edellä kuvatun lisäksi Yhtiön pääomarakenteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 31.3.2022 jälkeen. 

Käyttöpääomalausunto 

Yhtiön johdon arvion mukaan Yhtiön käyttöpääoma riittää kattamaan Yhtiön nykyiset tarpeet kahdentoista 
kuukauden ajaksi tämän Esitteen päivämäärästä. 
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OSINGOT JA OSINKOPOLITIIKKA 

Yhtiön hallitus on vahvistanut osinkopolitiikan, jonka mukaan Yhtiö pyrkii jakamaan vuosittain osinkoa, joka on 
vuositasolla määrältään yhteensä 30–40 prosenttia sen raportoidusta tilikauden tuloksesta oikaistuna liikearvon 
poistoilla. Yhtiön hallitus tekee vuosittain esityksen jaettavan osingon määrästä. 

Yhtiön mahdollinen osinkojen maksu, niiden määrä ja ajoitus riippuvat kuitenkin useista seikoista, kuten Nordic 
Lightsin pääomarakenteesta, tulevasta liikevaihdosta, voitosta, taloudellisesta asemasta, yleisistä taloudellisista ja 
liiketoiminnallisista olosuhteista ja tulevaisuudennäkymistä, Yhtiön tytäryhtiöiden kyvystä jakaa osinkoja tai 
muuten siirtää varoja Yhtiöön, ja muista sellaisista seikoista, joita Yhtiön hallitus saattaa pitää merkityksellisinä. 

Vaikka osinkopolitiikan muuttaminen ei ole suunnitteilla, ei voida taata, että osinkoa tai pääoman palautusta 
todella maksetaan tulevaisuudessa, eikä takeita voida myöskään antaa minään tiettynä vuonna maksettavien 
osinkojen tai pääoman palautuksen määrästä. 

Yhtiö ei ole maksanut osinkoa perustamisestaan lähtien eli tilikaudelta 30.9.–31.12.2021. 

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää osinkojen jakamisesta Yhtiön hallituksen esityksen perusteella. 
Osinkoa jaetaan yleensä kerran tilikaudessa ja osinko voidaan maksaa vasta sen jälkeen, kun yhtiökokous on 
hyväksynyt Yhtiön tilinpäätöksen. Mikäli osinkoa jaetaan, kaikki Yhtiön Osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon. 
Tietyltä vuodelta maksetut osingot eivät anna viitteitä osingonmaksusta seuraavina vuosina. Osingonjakoon 
liittyviä rajoituksia kuvataan kohdassa ”Osakkeet ja osakepääoma – Osakkeenomistajien oikeudet – Osingot ja 
muun vapaan pääoman jakaminen”. 

Kohdassa ”Verotus” esitetään yhteenveto tietyistä osakkeenomistajiin vaikuttavista veroseuraamuksista. 
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MARKKINA- JA TOIMIALAKATSAUS 

Nordic Lights esittää tässä katsauksessa tietoja markkinoista, joilla se toimii tällä hetkellä, markkinoiden 
odotettavasta kasvusta sekä kilpailu- ja markkina-asemastaan. Nämä tiedot perustuvat Nordic Lightsin arvioihin 
ja/tai analyyseihin useista lähteistä, kuten McKinsey & Companyn Nordic Lightsin tilauksesta keväällä 2021 
tekemä markkinatutkimus, Power Systems Research -tietokanta sekä Nordic Lightsin ulkopuolisten 
asiantuntijoiden haastattelut (n=9) ja asiakashaastattelut (n=9). Katso ”Ulkopuolisista lähteistä olevat tiedot”. 

Johdanto 

Nordic Lights on valaisinratkaisujen premium-toimittaja työkoneisiin, joissa valaisinratkaisu on olennainen osa 
toiminnallisuutta ja turvallisuutta. Nordic Lights keskittyy toimittamaan tuotteitaan viidelle 
loppukäyttäjäsegmentille: kaivosteollisuus, maanrakennus, metsätalous, maatalous ja materiaalinkäsittely. Nordic 
Lightsilla on vakiintunut asema sekä alkuperäislaitteiden valmistajien (”OEM”) keskuudessa että 
jälkimarkkinoilla. Nordic Lightsin valmistamilla valaisimilla on kolme ensisijaista käyttökohdetta: työkoneiden 
työvalot, ajovalot ja merkkivalot. Nordic Lightsin tuotteissa käytetään pääasiassa valodioditeknologiaa (”LED”), 
mutta sen tuotevalikoima sisältää myös halogeenivaloja ja kaasupurkausvaloja (”HID”) (eli Xenon-valoja). 

Työkoneiden globaalit valaisinmarkkinat 

Markkinoiden yleiskuvaus 

Nordic Lights toimii työkoneiden globaaleilla valaisinmarkkinoilla, joiden koon yllä mainituilla viidellä 
loppukäyttäjäsegmentillä arvioidaan olleen noin 1 125 miljoonaa euroa vuonna 2021. Vuonna 2021 työkoneiden 
valaisinmarkkinoiden kolme suurinta alasegmenttiä arvioidun kokonsa mukaan olivat työvalot (595 miljoonaa 
euroa), ajovalot (247 miljoonaa euroa) ja merkkivalot (121 miljoonaa euroa). Pienempiin alasegmentteihin 
lukeutuvat muun muassa sisävalot ja varoitusvalot.3 

Nordic Lightsin kohdemarkkinat käsittävät työkoneiden työvalot, ajovalot ja merkkivalot viidellä 
loppukäyttäjäsegmentillä. 

 

Kuva: Työkoneiden globaalit valaisinmarkkinat tuotetyypin mukaan jaettuna 2021E (milj. euroa). 4  

Nordic Lightsin kohdemarkkinoihin kuuluvat seuraavat loppusegmentit: maanrakennus, kaivosteollisuus, 
materiaalinkäsittely, metsätalous ja maatalous.  

                                                           
3 Markkinoiden koko yhteensä viidellä loppukäyttäjäsegmentillä: kaivosteollisuus, maanrakennus, metsätalous, maatalous ja 
materiaalinkäsittely. Lähde: Työkoneiden lukumäärän ja alasegmenttikohtaisen jakauman osalta Power Systems Research -tietokanta; Nordic 
Lightsin näkemys perustuen ulkopuolisten asiantuntijoiden haastatteluihin keväällä 2021.  
4 Lähde: Työkoneiden lukumäärän ja alasegmenttikohtaisen jakauman osalta Power Systems Research -tietokanta; Nordic Lightsin näkemys 
perustuen ulkopuolisten asiantuntijoiden haastatteluihin keväällä 2021. 
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Kaavio: Työkoneiden globaalit valaisinmarkkinat loppusegmentin mukaan jaettuna vuonna 2021E (milj. euroa).5  

Markkinat, joilla Nordic Lights toimii, voidaan jakaa myös kolmeen eri vaiheeseen: alkuperäisten valaisimien 
asennus, lisävalaisimien asennus sekä käytössä olevien valaisimien korjaukset ja päivitykset. Alkuperäisiä 
valaisimia myydään suoraan OEM-valmistajille tai jakelijan kautta, ja ne asennetaan alkuperäiseen laitteeseen sen 
valmistuksen yhteydessä. Lisävalaisimien asennus tarkoittaa, että OEM-valmistajille tai jakelijoille myydään 
lisävaloja tai uuden tyyppisiä valaisimia, jotka asennetaan ajoneuvoon alun perin asennettujen valaisimien lisäksi. 
Käytössä olevan kaluston korjaukset ja päivitykset tarkoittavat OEM-valmistajille tai jakelijoille myytäviä 
valaisimia, joita käytetään olemassa olevan kaluston valaisimien päivittämiseen, korjaamiseen tai vaihtamiseen. 

Nordic Lightsilla on vakiintunut asema sekä OEM- että jälkimarkkinakanavassa. OEM-kanava sisältää valaisimet, 
jotka asennetaan alkuperäiseen laitteeseen valmistuksen aikana. Jälkimarkkinakanava sisältää varaosat, joita 
käytetään kaluston päivittämiseen tai aikaisemmin asennetun valaisimen korjaamiseen tai parantamiseen. 
Jälkimarkkinakanava sisältää sekä alkuperäisten OEM-laitteiden varaosia että tarvikevaraosia, joita käytetään jo 
olemassa olemien valaisinratkaisujen päivittämiseen tai rikkoutuneen valaisimen korjaamiseen tai vaihtamiseen. 
OEM-laitteiden varaosia myydään OEM-valmistajille alkuperäisinä varaosina. Tarvikevaraosat sisältävät joko 
omilla tuotemerkeillä tai jakelijoiden tuotemerkeillä myytävät varaosat, jotka myydään loppukäyttäjille suoraan 
eikä OEM-valmistajien kautta. 

Nordic Lightsin kohdemarkkinoiden koko ja kasvu 

Vuonna 2021 Nordic Lightsin keskeiset kohdemarkkinat olivat arviolta noin 964 miljoonaa euroa, mistä työvalojen 
markkinat olivat arviolta noin 595 miljoonaa euroa, ajovalot noin 247 miljoonaa euroa ja merkkivalot noin 121 
miljoonaa euroa. Markkinoiden vuosittaisen keskimääräisen kasvun (laskettuna ns. Compound Annual Growth 
Rate -menetelmällä, ”CAGR”) arvioidaan olleen historiallisesti keskimäärin 3,2 prosenttia vuosina 2016–2021. 
Vuosina 2021–2026 Nordic Lightsin kohdemarkkinoiden arvioidaan kasvavan keskimäärin noin 3,9 prosenttia 
vuodessa. Työvalojen markkinoilta odotetaan hieman nopeampaa kasvua kuin ajovalojen ja merkkivalojen 
markkinoilta eli keskimäärin 4,8 prosentin kasvua vuodessa vuosina 2021–2026, kun taas ajovalojen markkinoiden 
odotetaan kasvavan keskimäärin noin 2,4 prosenttia vuodessa ja merkkivalojen markkinoiden keskimäärin noin 
2,6 prosenttia vuodessa. 6 

                                                           
5 Lähde: Työkoneiden lukumäärän ja alasegmenttikohtaisen jakauman osalta Power Systems Research -tietokanta; Nordic Lightsin näkemys 
perustuen ulkopuolisten asiantuntijoiden haastatteluihin keväällä 2021. 
6 Lähde:Työkoneiden lukumäärän osalta Power Systems Research -tietokanta; Nordic Lightsin näkemys perustuen ulkopuolisten 
asiantuntijoiden haastatteluihin keväällä 2021. 
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 CAGR 
Milj. 
euroa 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 

2016–
2021E 

2021–
2026E 

Työvalot  468  509  549  570  545  595  640  674  694  718  752 4,9 % 4,8 % 
Ajovalot  240  241  245  239  231  247  260  271  267  271  278 0,6 % 2,4 % 
Merkkivalot  116  117  120  118  113  121  128  133  132  134  138 0,9 % 2,6 % 
Yhteensä  824  867  915  928  889  964  1 029  1 078  1 093  1 123  1 168 3,2 % 3,9 % 

Kaavio: Työkoneiden globaalit valaisinmarkkinat valaisintyypin mukaan jaettuna 2016–2026E.7 

Kaikista toimialoista suurimpia markkinasegmenttejä olivat loppukäyttäjän toimialan mukaan maanrakennus ja 
maatalous. Maatalous oli arviolta 482 miljoonaa euroa eli 50 prosenttia markkinoista vuonna 2021, ja 
maanrakennus oli arviolta 307 miljoonaa eroa (32 prosenttia). Kaivosteollisuus oli arviolta 87 miljoonaa euroa (9 
prosenttia), materiaalinkäsittely arviolta 66 miljoonaa euroa (7 prosenttia) ja metsätalous 23 miljoonaa euroa (2 
prosenttia) vuonna 2021. 

 

Kaavio: Työkoneiden globaalit valaisinmarkkinat loppusegmentin mukaan jaettuna 2021E. 8  

Milj. euroa 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 
Maatalous 208  202  204  205  202  221  241  259  269  282  297  
Maanrakennus 164  195  220  232  218  238  255  265  270  277  289  
Kaivosteollisuus 52  66  75  80  76  82  87  90  92  94  98  
Materiaalinkäsittely 24  25  29  31  30  33  36  38  40  41  43  
Metsätalous 21  22  22  22  19  21  22  23  23  23  24  
Yhteensä 468  509  549  570  545  595  640  674  694  718  752  

Kaavio: Työkoneiden työvalojen globaalit valaisinmarkkinat loppusegmentin mukaan jaettuna 2016–2026E.9 

Työkoneiden työvalojen markkina, jolla Nordic Lights tällä hetkellä toimii, on arviolta 595 miljoonaa euroa 
vuonna 2021. Suurimpia markkinasegmenttejä olivat loppukäyttökohteen mukaan maanrakennus 40 prosentin 
markkinaosuudellaan ja maatalous 37 prosentin markkinaosuudellaan. Pienempiin segmentteihin kuuluivat 
kaivosteollisuus (14 prosentin markkinaosuus), materiaalinkäsittely (6 prosentin markkinaosuus) ja metsätalous 
(3 prosentin markkinaosuus). Vuonna 2021 työvalojen suurimpia markkina-alueita olivat Aasian-Tyynenmeren 
alue (”APAC”) arviolta 43 prosentin markkinaosuudellaan sekä Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (”EMEA”) arviolta 
34 prosentin markkinaosuudellaan. Pohjois-Amerikalla oli arviolta 18 prosentin markkinaosuus ja muulla 
maailmalla arviolta 5 prosentin markkinaosuus vuonna 2021. Nordic Lightsin johto uskoo, että markkinaosuudet 
ovat kokonaisuutena katsottuna tätä vastaavat työkoneiden muissa loppusegmenteissä. Tarvikevaraosatoimittajien 
arvioidaan olleen suurin markkinakanava 42 prosentin markkinaosuudellaan, ja seuraavana tulivat alkuperäiset 

                                                           
7 Lähde: Työkoneiden lukumäärän osalta Power Systems Research -tietokanta; Nordic Lightsin näkemys perustuen ulkopuolisten 
asiantuntijoiden haastatteluihin keväällä 2021. 
8 Lähde: Työkoneiden lukumäärän ja alasegmenttikohtaisen jakauman osalta Power Systems Research -tietokanta; Nordic Lightsin näkemys 
perustuen ulkopuolisten asiantuntijoiden haastatteluihin keväällä 2021. 
9 Lähde: Työkoneiden lukumäärän ja alasegmenttikohtaisen jakauman osalta Power Systems Research -tietokanta; Nordic Lightsin näkemys 
perustuen ulkopuolisten asiantuntijoiden haastatteluihin keväällä 2021. 
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laitevalmistajat (”OEM”) 31 prosentin markkinaosuudellaan vuonna 2021. Alkuperäisillä varaosavalmistajilla 
(”OES”) oli 26 prosentin osuus markkinoista vuonna 2021. Käytössä olevan kaluston korjaukset ja päivitykset 
olivat arviolta 62 prosentin markkinaosuudellaan suurin varaosamarkkina vuonna 2021. Alkuperäisiin laitteisiin 
asennetuilla valaisimilla oli 32 prosentin osuus markkinoista, ja valojen päivityksillä oli 6 prosentin 
markkinaosuus. LED-valot hallitsivat markkinoita 89 prosentin markkinaosuudellaan. Halogeenivaloilla oli 9 
prosentin markkinaosuus ja muilla tuotetyypeillä noin 2 prosentin markkinaosuus vuonna 2021. Vuosina 2021–
2026 markkinoiden keskimääräiseksi vuotuiseksi euromääräiseksi kasvuksi odotetaan maataloudessa noin 6 
prosenttia, rakennusteollisuudessa noin 4 prosenttia, kaivosteollisuudessa noin 3 prosenttia, 
materiaalinkäsittelyssä noin 5 prosenttia ja metsätaloudessa noin 3 prosenttia.10 

Milj. euroa 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 
APAC 193 209 224 232 242 259 274 287 292 302 318 
EMEA 164 179 191 203 180 199 215 226 233 243 253 
Pohjois-Amerikka 93 99 107 109 95 106 117 124 129 130 136 
Muu maailma 18 21 28 26 28 32 34 37 40 42 45 
Yhteensä 468 509 549 570 545 595 640 674 694 718 752 

Kaavio: Työkoneiden työvalojen globaalit valaisinmarkkinat alueiden mukaan jaettuna 2016–2026E.11 

Trendit ja kasvutekijät 

Työkoneiden määrä 

Työkoneiden kokonaismäärä ohjaa kysyntää työkoneiden valaisinmarkkinoilla. Työkoneiden määrä on 
historiallisesti ollut yhteydessä infrastruktuurin kehittämiseen. Työkoneiden määrän arvioidaan kasvaneen 
keskimäärin 2,6 prosenttia vuodessa vuosina 2016–2021. Vuosina 2021–2026 työkoneiden määrän arvioidaan 
kasvavan keskimäärin noin 3,7 prosenttia vuodessa. Nopeinta kasvun odotetaan olevan materiaalinkäsittelyn 
loppukäyttäjäsegmentillä.12 Nordic Lightsin näkemyksen mukaan julkisen sektorin kannustimet infrastruktuurin 
kehittämiseen tukevat työkoneiden kysyntää. Lisäksi maailmanlaajuisten megatrendien, kuten kaupungistumisen 
ja sähköisen kaupankäynnin, odotetaan lisäävän työkoneiden määrää, koska sähköisen kaupankäynnin odotetaan 
nopeuttavan siirtymistä muutamasta keskusvarastosta useisiin pienempiin jakelukeskuksiin, minkä odotetaan 
kasvattavan trukkien ja muiden työkoneiden lukumäärää. 

Valaisimien määrä työkonetta kohti 

Työkoneiden määrän lisäksi niissä käyttävien valaisimien kysyntään vaikuttaa valaisimien lukumäärä työkonetta 
kohti. Valaisimien lukumäärän työkonetta kohti arvioidaan kasvaneen vuosina 2016–2021 2–3 prosenttia 
vuodessa, loppukäyttäjäsegmentistä riippuen, ja kasvun arvioidaan olevan 1–3 prosenttia vuodessa vuosina 2021–
2026. Työympäristön turvallisuuden ja työtehokkuuden korostamisen odotetaan lisäävän tarvetta työvalojen 
lisäämiseen, mikä vaikuttaa myönteisesti asennettavien työvalojen määrään työkonetta kohti. Teollisuuden 
uudempana mutta jo vallitsevana trendinä on itseohjautuvien ajoneuvojen määrän kasvu. Nordic Lightsin arvion 
mukaan itseohjautuvissa ajoneuvoissa tarvitaan parempaa valaistusta, jotta sensorit, kuten kamerat, skannerit ja 
tutkat pystyvät toimimaan, mikä kasvattaa tarvetta lisätä valaisimien lukumäärää ajoneuvoa kohti.13 

LED-valojen yleistyminen ja hintakehitys 

Nordic Lightsin tuotteet perustuvat pääasiassa LED-teknologiaan, ja LED-valojen osuus on kasvanut työkoneiden 
valainmarkkinoilla. Viiden viime vuoden aikana on esiintynyt jatkuva siirtyminen halogeenivaloista LED-
valoihin. Nordic Lights odottaa tämän trendin jatkuvan tulevina vuosina. LED-valojen osuus työvaloista on tällä 
hetkellä korkein kaivosteollisuudessa ja metsätaloudessa, koska valaistus on näillä toimialoilla luonteeltaan 
toiminnan kannalta kriittistä, ja LED-valojen osuus on niissä noin 75–80 prosenttia. LED-valoille odotetaan yli 95 
prosentin osuutta Nordic Lightsin kaikissa loppusegmenteissä vuoden 2026 loppuun mennessä. Siirtymistä 
halogeenivaloista LED-valoihin ohjaa valaistuksen merkityksen kasvu, koska LED-valot ovat valaisuteholtaan 

                                                           
10 Lähde: Nordic Lightsin näkemys perustuen ulkopuolisten asiantuntijoiden haastatteluihin keväällä 2021. 
11 Lähde: Työkoneiden lukumäärän osalta Power Systems Research -tietokanta; Nordic Lightsin näkemys perustuen ulkopuolisten 
asiantuntijoiden haastatteluihin keväällä 2021. 
12 Lähde: Power Systems Research -tietokanta.  
13 Lähde: Nordic Lightsin näkemys perustuen ulkopuolisten asiantuntijoiden haastatteluihin keväällä 2021. 
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ylivoimaisia verrattuna halogeenivaloihin, niillä on parempi energiatehokkuus ja niiden hintataso on laskenut. 
Viiden viime vuoden aikana LED-valojen hinta on laskenut 3–4 prosenttia vuodessa, koska LED-valojen 
sähkökomponenttien tuotannon mittakaava on kasvanut. Tämä johtuu siitä, että LED-valoista on tullut 
vakiovalonlähde eri teollisuudenaloilla, kuten autoteollisuudessa. Hintojen odotetaan laskevan jatkossakin 2–4 
prosenttia vuodessa.14 Samalla aikavälillä LED-valojen energiatehokkuus on kasvanut noin 10 prosenttia 
(mitattuna valotehokkuudella, lm/W).15 Nordic Lights arvioi, että LED-valojen edistyneemmät ominaisuudet, 
kuten värilämpötila, laatu ja valojen säädettävyys, yleistyvät tulevaisuudessa, ja samalla muut aikaisemmin 
kehitetyt teknologiat, kuten esimerkiksi laservalot, pysyvät aika lailla marginaalisina työ- tai ajovalojen 
käyttökohteissa.  

Pitkän aikavälin trendit 

Työvalaisinteollisuuden pitkän aikavälin trendeihin, joiden merkityksen odotetaan kasvavan seuraavien 5–10 
vuoden aikana, kuuluvat esimerkiksi esineiden internet (”IoT”) ja kaluston sähköistäminen. Lisäksi 
itseohjautuvien ajoneuvojen kasvavan käytön odotetaan vaikuttavan markkinoihin lisäämällä valaisimien 
käyttökohteita, vaikkakin infrapunasensorit voisivat vähentää perinteisten valaisimien tarvetta.16 Nordic Lightsin 
näkemyksen mukaan nämä trendit vaikuttavat positiivisesti myös työkoneiden valaisinmarkkinoihin.  

Kilpailuympäristö 

Työkoneiden valaisintoimittajien liiketoiminnan avainpiirteitä 

Nordic Lightsin käsityksen mukaan työkoneiden valaisinmarkkinoilla on tiettyjä ominaispiirteitä, kuten toistuvat 
tilaukset, pitkäaikaiset ja kestävät asiakassuhteet, toiminnan kannalta tärkeät tuotteet ja markkinoille pääsyn 
korkeat esteet. 

OEM-asiakkaiden tilausten toistuvuus 

Työkoneiden valaisinmarkkinoiden keskeisenä piirteenä on OEM-asiakkaiden tilausten toistuvuus. Nordic 
Lightsin näkemyksen mukaan OEM-asiakkaan varmistama valaisintoimittajan valmius ja kyky täyttää asetetut 
kriteerit ja vaatimukset yleensä edistävät lisämyyntiä samalle OEM-valmistajalle. Uusmyyntiä saavutetaan yleensä 
tarjoamalla uusia valaisinratkaisuja OEM-valmistajan uusiin malleihin. Lisäksi olemassa olevien tuotteiden 
päivitykset tai osien vaihtaminen voi tuottaa lisää jälkimarkkinamyyntiä OEM-valmistajille.  

Pitkäaikaiset ja kestävät asiakassuhteet 

OEM-asiakkaat tyypillisesti tilaavat valot kuhunkin malliinsa samalta toimittajalta mallin koko elinkaaren ajan, 
sillä vaihtaessa toimittajaa asiakkaan tulisi validoida uudet komponentit. Tämän seurauksena asiakassuhteet OEM-
valmistajien kanssa ovat Nordic Lightsin näkemyksen mukaan pitkäaikaisia. 

Toiminnan kannalta kriittisen tärkeät tuotteet 

Nordic Lightsin johto arvioi, että tietyillä segmenteillä, kuten metsätaloudessa ja kaivosteollisuudessa, asiakkaat 
ovat valmiimpia maksamaan korkeamman hinnan luotettavasta ja kestävästä premium-tuotteesta 
mahdollistaakseen keskeytyksettömän toiminnan. Korkealaatuiset ja kestävät tuotteet ovat toiminnan kannalta 
kriittisiä loppukäyttökohteissa, joissa on erityisiä valaistus- tai kestävyysvaatimuksia, ja erityisiä laatuvaatimuksia 
asettavien kärkipään OEM-valmistajien keskuudessa. Tuotteiden ominaisuudet ja laatu sekä asiakastuki ja -palvelu 
ovat tämän seurauksena keskeisiä ostoperusteita, kun taas hintaa pidetään vähemmän tärkeänä.17 

Markkinoille pääsyn korkeat esteet 

Nordic Lightsin johdon arvion mukaan valmius ja kyky toimittaa kattava valikoima premium-ratkaisuja sisältäen 
niitä koskevat neuvonta- ja testauspalvelut sekä valmistaa niitä riittävinä määrinä ovat merkittävä kilpailuetu tällä 
teollisuudenalalla. Erityisesti korkeatasoiset OEM-valmistajat asettavat valaisinratkaisujen toimittajille suuria 

                                                           
14 Lähde: Nordic Lightsin näkemys perustuen ulkopuolisten asiantuntijoiden haastatteluihin keväällä 2021. 
15 Lähde: Nordic Lightsin näkemys perustuen ulkopuolisten asiantuntijoiden haastatteluihin keväällä 2021. 
16 Lähde: Nordic Lightsin näkemys perustuen ulkopuolisten asiantuntijoiden haastatteluihin keväällä 2021. 
17 Lähde: Nordic Lightsin näkemys perustuen ulkopuolisten asiantuntijoiden haastatteluihin keväällä 2021. 
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vaatimuksia, jotka koskevat tuotesuunnittelua, prototyyppejä, tuotteen testausta ja validointia. Suurten OEM-
valmistajien validointiprosessi on itsessään vaativa, ja siihen sisältyy paljon vaatimuksia muun muassa 
dokumentoinnista, ja kilpailuun osallistuminen edellyttää toimittajilta riittävästi kokemusta, testauskykyä ja 
tietotaitoa. Lisäksi esimerkiksi kaivosteollisuudessa ja metsätaloudessa on suuret vaatimukset tuotteiden laadulle 
esimerkiksi kestävyyden ja luotettavuuden osalta, mikä lisää markkinoille pääsyn esteitä.18 

Kilpailijat 

Markkinasegmentit 

Työkoneiden valaisintoimittajat voidaan ryhmitellä kolmeen segmenttiin joko niiden hinnoittelun tai 
tuotevalikoiman perustella. Nordic Lights on asemoitunut korkealaatuisia tuotteita ja palveluja tarjoavaksi 
premium-toimittajaksi, joka keskittyy valittuihin erikoissegmentteihin pääasiassa työvaloissa sekä ajo- ja 
merkkivaloissa. 19  

Tuotteiden asemointi 

Nordic Lightsin näkemyksen mukaan työkoneisiin tarkoitettujen halpojen tuotteiden toimittajat tyypillisesti 
valmistavat bulkkituotteita, joita räätälöidään asiakkaiden tarpeiden mukaisiksi vain vähän tai ei ollenkaan. 
Tällaisilla toimittajilla on tyypillisesti laaja ja hajanainen asiakaskunta, ja ne kilpailevat tyypillisesti hinnoilla. 
Useimmat näistä toimittajista valmistavat ja kehittävät tuotteensa matalan kustannustason maissa, erityisesti 
Aasiassa.20  

Nordic Lightsin näkemyksen mukaan työkoneiden varusteiden keskitason toimittajilla on tyypillisesti korkeammat 
laatustandardit ja voivat toteuttaa tietyn määrän asiakkaiden räätälöintitarpeista tuotantomäärien ollessa korkeita. 
Keskitason toimittajat tyypillisesti kilpailevat hinnoilla ja joissakin tapauksissa laadulla.21 

Nordic Lightsin näkemyksen mukaan työkoneisiin tarkoitettujen korkealaatuisten ja premium-tuotteiden 
toimittajilla on tyypillisesti kehittyneet tutkimus- ja tuotekehitystoiminnot. Näillä toimijoilla on kapeampi 
asiakaskunta, mutta ne toimittavat tuotteitaan suuremmille työkoneiden valmistajille, joilla on tiukemmat 
laatuvaatimukset ja jotka vaativat enemmän räätälöintiä. Hinnan sijasta tällaiset toimijat kilpailevat laadulla ja 
kyvyllään kehittää ja valmistaa asiakkaan määrittelyjen mukaisia tuotteita vaadituissa määrin.22 

Tuotevalikoiman asemointi 

Eräät valaisinmarkkinoilla toimivat toimittajat keskittyvät yksinomaan työkoneisiin tarkoitettujen työvalojen 
valmistukseen. Eräät toimittajat valmistavat työvalojen lisäksi myös ajovaloja ja merkkivaloja. Valaisintuotteiden 
täysimittaista valikoimaa tarjoavat toimittajat valmistavat tyypillisesti keskitason tuotteita sekä autoteollisuudelle 
että työkoneita varten.23  

Nordic Lightsin kilpailijat ja markkinaosuudet 

Nordic Lightsin kilpailuympäristö on fragmentoitunut ja useilla toimijoilla on noin 5–10 prosentin markkinaosuus. 
Nordic Lights pitää keskeisinä kilpailijoinaan muita premium- ja keskitason toimittajia, joita ovat muun muassa 
Hella, Tyri, J.W. Speaker, Vignal, Phoenix ja Grote. Nordic Lightsin markkinaosuus oli noin 6 prosenttia vuonna 
2021, ja sen markkinaosuus on kaksinkertaistunut vuodesta 2016, jolloin sen markkinaosuus oli noin 3 prosenttia.24  

Premium-toimijoilla on arviolta noin 30–40 prosentin markkinaosuus ja keskitason toimijoilla noin 40–60 
prosentin markkinaosuus, kun taas halpojen tuotteiden toimittajilla on arvion mukaan 10–20 prosentin 
markkinaosuus. Premium-toimittajien asiakkaat ovat tyypillisesti korkeatasoisia OEM-toimittajia tai toimivat 

                                                           
18 Lähde: Nordic Lightsin näkemys perustuen ulkopuolisten asiantuntijoiden haastatteluihin keväällä 2021. 
19 Lähde: Nordic Lightsin näkemys perustuen ulkopuolisten asiantuntijoiden haastatteluihin keväällä 2021 ja verrokkiyritysten verkkosivuihin. 
20 Lähde: Nordic Lightsin näkemys perustuen ulkopuolisten asiantuntijoiden haastatteluihin keväällä 2021 ja verrokkiyritysten tilinpäätöksiin. 
21 Lähde: Nordic Lightsin näkemys perustuen ulkopuolisten asiantuntijoiden haastatteluihin keväällä 2021 ja verrokkiyritysten verkkosivuihin. 
22 Lähde: Nordic Lightsin näkemys perustuen ulkopuolisten asiantuntijoiden haastatteluihin keväällä 2021, verrokkiyritysten verkkosivuihin 
ja tilinpäätöksiin. 
23 Lähde: Nordic Lightsin näkemys perustuen ulkopuolisten asiantuntijoiden haastatteluihin keväällä 2021 ja verrokkiyritysten verkkosivuihin. 
24 Lähde: Nordic Lightsin näkemys perustuen ulkopuolisten asiantuntijoiden haastatteluihin keväällä 2021 ja verrokkiyritysten tilinpäätöksiin. 
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kaivosteollisuudessa tai metsätaloudessa. Tällaiset asiakkaat arvostavat tasaista laatua ja luotettavuutta, ja niillä 
on tyypillisesti rajallinen määrä toimittajia, joilta ne hankkivat tarvitsemansa tuotteet. Keskitason toimijoiden 
kilpailukyky on heikentymässä suhteessa hinnoiltaan halpoihin toimittajiin, jotka monissa tapauksissa ovat 
parantaneet laatuaan ja hintaerot ovat samalla jatkaneet kasvuaan. Aasialaisten halpoja hintoja tarjoavien 
toimijoiden odotetaan ohittavan keskitason toimijat, mikäli niiden tuotannon ja tuotteiden laadun paraneminen 
jatkuu.25 

Markkinoille pääsylle on kaivosteollisuudessa ja metsätaloudessa korkeat esteet ja tuotteille asetetaan suuret 
vaatimukset, minkä johdosta kahdella suurimmalla toimijalla on näillä segmenteillä yhteensä noin 40–50 prosentin 
markkinaosuus. Kolmella suuremmalla toimijalla on rakennusteollisuudessa yhteensä noin 30–35 prosentin 
markkinaosuus ja maataloudessa noin 30–40 prosentin markkinaosuus, koska näillä molemmilla segmenteillä on 
suhteellisen pienet esteet markkinoilla pääsylle. Materiaalinkäsittelyssä yhdellä suurella toimijalla on arvion 
mukaan erittäin vahva asema, ja kolmen suurimman toimijan markkinaosuus on noin 50–60 prosenttia. 26 

  

                                                           
25 Lähde: Nordic Lightsin näkemys perustuen ulkopuolisten asiantuntijoiden haastatteluihin keväällä 2021 ja verrokkiyritysten tilinpäätöksiin. 
26 Lähde: Nordic Lightsin näkemys perustuen ulkopuolisten asiantuntijoiden haastatteluihin keväällä 2021. 
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YHTIÖN LIIKETOIMINTA 

Yleiskatsaus 

Nordic Lights on valaisinratkaisujen premium-toimittaja työkoneisiin, joissa valaisinratkaisu on olennainen osa 
toiminnallisuutta ja turvallisuutta. Nordic Lights keskittyy toimittamaan tuotteitaan viidelle 
loppukäyttäjäsegmentille: kaivosteollisuus, maanrakennus, metsätalous, maatalous ja materiaalinkäsittely. Nordic 
Lightsilla on vakiintunut asema sekä alkuperäislaitteiden valmistajien (”OEM”) keskuudessa että 
jälkimarkkinoilla. Nordic Lightsin valmistamilla valaisimilla on kolme ensisijaista käyttökohdetta: työkoneiden 
työvalot, ajovalot ja merkkivalot. Nordic Lightsin tuotteissa käytetään pääasiassa valodioditeknologiaa (”LED”), 
mutta sen tuotevalikoima sisältää myös halogeenivaloja ja kaasupurkausvaloja (”HID”) (eli Xenon-valoja). Nordic 
Lightsin suurimmat asiakassegmentit toimialan mukaan ovat maanrakennus ja kaivosteollisuus. Muita 
asiakassegmenttejä ovat maatalous, jonka osuus on kasvanut nopeasti, sekä metsätalous ja materiaalinkäsittely. 
Seuraavassa kaaviossa esitetään Nordic Lightsin liikevaihdon jakautuminen loppukäyttäjäsegmentin mukaan 
vuoden 2022 ensimmäisellä kvartaalilla. 

 

Kaavio: Nordic Lightsin liikevaihdon jakautuminen loppukäyttäjäsegmentin mukaan 31.3.2022 päättyneellä kolmen 
kuukauden jaksolla.  

Nordic Lightsin visiona on olla korkealaatuisten työ-, ajo- ja merkkivalojen johtava toimittaja työkoneisiin. Sen 
missiona on varmistaa hyvä näkyvyys työkoneiden turvallista käyttöä varten. 

Nordic Lightsin pääkonttori on Pietarsaaressa27, jossa sijaitsee myös sen yksi myyntitoimisto, tuotantolaitos ja 
tutkimus- ja tuotekehitystoiminnot. Suzhoussa Kiinassa sijaitseva toinen tuotantolaitos, myyntitoimistot Saksassa, 
Kiinassa ja Yhdysvalloissa sekä myyntiedustajat Brasiliassa ja Vietnamissa tekevät Nordic Lightsin toiminnasta 
maailmanlaajuista. 

Nordic Lightsilla on pitkäaikaisia asiakassuhteita ja se on myös saanut sekä merkittäviä uusia asiakkaita että uusia 
projekteja olemassa olevilta asiakkailtaan vuosina 2016–2021.28 Seuraavassa kaaviossa esitetään Nordic Lightsin 
liikevaihdon kehitys vuosina 2016–2021. 

                                                           
27 Nordic Lightsin tuotantolaitos ja pääkonttori sijaitsevat tarkalleen ottaen naapurikunnassa Pedersöressä, vaikka niiden postiosoite on 
Pietarsaaressa. 
28 Nordic Lights ei ole aikaisemmin muodostanut erillistä juridista konsernia. Yhtiö syntyi Sponfyr Oy:n jakautumisella syyskuussa 2021. 
Sponfyr Oy oli emoyhtiö konsernissa, johon kuului Nordic Lightsin ja Herrmans Bike Componentsin liiketoiminta. Liiketoimintaa on kaikkina 
vuosina harjoitettu Nordic Lights Oy:ssä tai sen tytäryhtiöissä. 
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Kaavio: Nordic Lightsin liikevaihto (miljoona euroa) vuosina 2016–2021. 31.12.2016, 31.12.2017 ja 31.12.2018 päättyneiden 
tilikausien luvut ovat tilintarkastamattomia carve-out-lukuja. Luvut 31.12.2019, 31.12.2020 ja 31.12.2021 päättyneiltä 
tilikausilta perustuvat tilintarkastettuihin Carve-out Tilinpäätöksiin. Kaikkien vuosien osalta carve-out-luvut on laadittu osiossa 
”Tilinpäätökseen liittyviä ja eräitä muita tietoja – Tilinpäätökset ja osavuositiedot” kuvattuja periaatteita noudattaen. 

Keskeiset vahvuudet 

Vahva ja vakaa markkina-asema työkoneiden liiketoimintakriittisiin valaisinratkaisuihin erikoistuneena 
globaalina toimittajana 

Nordic Lights toimii maailmanlaajuisesti, ja sillä on vahva markkina-asema työkoneiden valaisinmarkkinoiden 
valikoiduilla segmenteillä. Nordic Lightsin keskeiset kohdemarkkinat muodostuvat työkoneiden työvaloista, 
ajovaloista ja merkkivaloista. Näiden markkinoiden koko oli vuonna 2021 arviolta noin 964 miljoonaa euroa, mistä 
Nordic Lightsilla oli noin 6 prosentin markkinaosuus. Nordic Lights on kaksinkertaistanut markkinaosuutensa 
vuodesta 2016, jolloin sen markkinaosuus oli noin 3 prosenttia.29 Nordic Lightsilla on toimialallaan vakiintunut 
asema luotettuna premium-toimittajana erityisesti työvalojen, ajovalojen ja merkkivalojen markkinoilla. Asema 
luotettavana kumppanina tarkoittaa, että työkoneita valmistavat OEM-asiakkaat lähettävät Nordic Lightsille uusiin 
projekteihin liittyviä tarjouspyyntöjä sekä käyttävät Nordic Lightsin nykyisiä tuotteita uusissa työkoneissaan ja 
muissa uusissa käyttökohteissa.  

Nordic Lights tarjoaa valaisinratkaisuja viidelle loppukäyttäjäsegmentille: kaivosteollisuus, maanrakennus, 
metsätalous, maatalous ja materiaalinkäsittely. Nordic Lightsin johdon arvion mukaan Nordic Lightsin 
monipuolinen liiketoimintaportfolio sekä toiminta useilla maantieteellisillä alueilla ja loppukäyttömarkkinoilla 
lisää sen liiketoiminnan vakautta. Nordic Lights pyrkii tasapainottamaan liiketoimintaportfoliotaan entisestään eri 
loppukäyttäjäsegmenttien välillä. Nordic Lights uskoo, että voitetut uudet merkittävät asiakkuudet ja projektit 
myös parantavat liikevaihdon ennustettavuutta ja vakauttavat liiketoimintaa entisestään erilaisissa 
markkinaolosuhteissa. Edellisen ja kuluvan vuoden aikana liiketoiminta on kasvanut esimerkiksi 
maataloussektorilla, minkä Nordic Lights odottaa tasapainottavan sen liiketoimintaportfoliota entisestään. Samoin 
voitetut uudet asiakkuudet tukivat myyntiä vuoden 2020 haastavassa markkinatilanteessa. Lisäksi Nordic Lightsin 
vakaata markkina-asemaa tukee se, että sen myynti jakautuu useille maantieteellisille markkinoille.  

Nordic Lightsin laaja asiakaskunta käsittää teollisuuden johtavia OEM-valmistajia ja jakelijoita. Nordic Lights 
toimii yhdessä erityisesti kaivosteollisuuden, maanrakennuksen ja metsätalouden loppukäyttäjäsegmenteillä 
toimivien suurimpien OEM-valmistajien kanssa, ja osa sen asiakkaista ovat merkittäviä toimijoita useilla eri 
teollisuudenaloilla. Nordic Lightsin kokemuksen mukaan uusien toimijoiden on hankala tulla näille markkinoille 
tuotteille ja toimittajille asetettujen korkeiden vaatimusten takia, mukaan lukien tuotekehitys, palvelu, laatu ja 
toimitusvarmuus. Vain rajattu määrä toimijoita pystyy kehittämään ja toimittamaan tietyille OEM-valmistajille 
luotettavasti riittäviä määriä korkealaatuisia tuotteita. 

                                                           
29 Lähde: Nordic Lightsin näkemys perustuen ulkopuolisten asiantuntijoiden haastatteluihin keväällä 2021 ja verrokkiyritysten tilinpäätöksiin. 
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Toistuvia tilauksia monilla eri segmenteillä toimivilta OEM-valmistajilta ja merkittävät mahdollisuudet 
jälkimarkkinoilla 

Nordic Lightsin monipuolinen liiketoiminta lukuisten suurten ja pienten OEM-asiakkaiden kanssa on luonut sille 
toistuvan tilausvirran. Erityisesti suuret OEM-asiakkuudet koostuvat tyypillisesti useista erillisistä sisäisistä 
asiakkuuksista asiakasyhtiöiden eri tuotantopaikoissa useilla maantieteellisillä alueilla. Kun asiakas on hyväksynyt 
ja määrittänyt Nordic Lightsin valaisinratkaisun käytettäväksi tietyssä työkoneessa, jonka elinkaari on yleensä 10–
15 vuotta, Nordic Lights on tyypillisesti saanut asiakkaalta toistuvia tilauksia loppuasiakaskysynnän mukaisesti. 
Yhteistyö OEM-asiakkaiden kanssa on tiivistä, ja osa asiakkaista jakaa ennusteensa Nordic Lightsin kanssa jopa 
12 kuukautta eteenpäin. OEM-asiakkaat tilaavat tyypillisesti valaisimet kuhunkin työkonemalliinsa samalta 
toimittajalta mallin koko elinkaaren ajan, eivätkä ole halukkaita vaihtamaan toimittajaa kyseisen työkoneen 
tuotannon elinkaaren aikana. Tämä lisää valaisintuotteiden kysynnän vakautta ja ennustettavuutta. 

Työkoneiden valaisinmarkkinoilla on tyypillistä, että myynti sekä OEM-asiakkaille että jälkimarkkinoilla 
toimiville asiakkaille on luonteeltaan toistuvaa. Työkoneiden valaisimet rikkoutuvat ajoittain haastavissa 
toimintaympäristöissä ja niitä on korvattava uusilla. Valaisimet ovat myös suhteellisen edullisia verrattuna 
varsinaisen työkoneen kokonaiskustannuksiin. Jälkimarkkina kattaa sekä lisävarusteina työkoneen käyttöönoton 
yhteydessä asennetut osat että jo käytössä olevien työkoneiden korjaamiseen tai uudistamiseen käytetyt varaosat. 
Työkoneiden elinkaaren aikana valaisimia korjataan jopa neljä kertaa esimerkiksi fyysisen kulumisen tai 
vaurioitumisen seurauksena.30 

Jälkimarkkinoilla valaisintuotteita myydään OEM-valmistajille alkuperäisinä varaosina työkoneiden valojen 
vaihtamiseksi parempiin tai rikkoutuneiden valojen korjaamiseksi tai vaihtamiseksi. Jakelijoille taas varaosia 
toimitetaan joko omalla tuotemerkillä tai jakelijoiden tuotemerkeillä myytäviksi. Uusien työkoneiden määrän 
arvioidaan lisääntyvän jatkossa, minkä lisäksi uusiin työkoneisiin asennettujen Nordic Lightsin valmistamien 
valaisimien määrä on kasvanut. Näiden tekijöiden seurauksena Nordic Lights uskoo, että sillä on hyvät 
mahdollisuudet jälkimarkkinamyynnin kasvattamiseen. Työkoneiden valmistajat ja käyttäjät panostavat myös 
aiempaa enemmän työympäristön turvallisuuden ja työprosessien tehokkuuteen, minkä odotetaan kasvattavan 
kysyntää lisävalaisulle ja siten lisäävän kuhunkin työkoneeseen asennettavien työvalojen lukumäärää. 
Jälkimarkkinoille tapahtuva myynti muodosti vuonna 2021 noin 30 prosenttia Nordic Lightsin liikevaihdosta. 
Nordic Lights perusti syyskuussa 2021 erillisen myyntiorganisaation jälkimarkkinoita varten vastatakseen 
asiakastyyppien erilaisiin tarpeisiin ja on lisännyt resursseja jälkimarkkinaliiketoiminnan kasvustrategian 
tukemiseksi.  

Maailmanlaajuinen toiminta 

Nordic Lightsilla on maailmanlaajuinen asiakaskunta ja se toimii kansainvälisesti Suomessa, Saksassa, Kiinassa 
ja Yhdysvalloissa sijaitsevien neljän myyntitoimiston sekä Brasiliassa ja Vietnamissa sijaitsevien 
myyntiedustajien kautta. Nordic Lightsin kaksi korkealaatuista tuotantolaitosta Suomessa ja Kiinassa palvelevat 
asiakkaita ja niiden tuotantolaitoksia Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren 
alueella. Tämän ansiosta Nordic Lights pystyy palvelemaan asiakkaitaan maailmanlaajuisesti. 

Kummallakin tuotantolaitoksella on pitkälti toisiaan vastaavat kyvykkyydet ja yhtä laadukkaat tuotteet. 
Automaatio mahdollistaa tuotantokapasiteetin kasvattamisen, tehokkuuden parantamisen ja tuotannossa 
tarvittavan käsityön vähentämisen. Tämän puolestaan arvioidaan lisäävän Nordic Lightsin liiketoiminnan 
skaalautuvuutta ja parantavan entisestään Nordic Lightsin kykyä palvella sen maailmanlaajuista asiakaskuntaa. 
Nordic Lightsin ensimmäinen automatisoitu tuotantolinja otettiin käyttöön Suomen tuotantolaitoksella vuonna 
2020 ja toinen vuonna 2021. 

Vuonna 2021 Suomen tuotantolaitos valmisti 79 prosenttia ja Kiinan tuotantolaitos loput 21 prosenttia Nordic 
Lightsin kokonaistuotannosta tuotteiden hintojen mukaan laskettuna. Nordic Lights pyrkii hankkimaan 
tarvitsemansa komponentit alueellisesti, ja 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella tuotantolaitoksen kanssa samasta 
maanosasta hankitut materiaalit edustivat 69,0 prosenttia materiaalikuluista. Kyky hankkia komponentteja 
paikallisesti lisää Nordic Lightsin kykyä sopeutua kysynnän muutoksiin ja pienentää käyttöpääoman tarvetta. 

                                                           
30 Lähde: Työkoneiden määrän osalta Power Systems Research -tietokanta; Nordic Lightsin näkemys perustuen ulkopuolisten asiantuntijoiden 
haastatteluihin keväällä 2021. Vaihtoaste on APAC-alueella noin 25 prosenttia pienempi, koska markkinat ovat vähemmän kehittyneet, tapana 
ei ole vaihtaa jokaista rikkoutunutta lamppua ja kustannustietoisuus on yleisesti korkeammalla tasolla. 
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Premium-toimittaja, jolla on pitkäaikaiset ja pitkään kestäneet asiakassuhteet 

Valaisintuotteiden ominaisuudet ja korkea laatu korostuvat keskeisinä ostoperusteina erityisiä laatuvaatimuksia 
asettavien OEM-valmistajien keskuudessa sekä erityisesti niiden asiakkaiden parissa, jotka toimivat 
loppukäyttäjäsegmenteillä, joilla on erityisiä vaatimuksia valaisimille tai niiden kestävyydelle. Nordic Lightsin 
asiakkaat ja kilpailijat pitävät Nordic Lightsia erikoistuneena premium-toimittajana, jolla on korkealaatuiset 
tuotteet ja palvelut.31 Nordic Lightsin johto uskoo, että tietyillä segmenteillä, kuten metsätaloudessa ja 
kaivosteollisuudessa, asiakkaat ovat valmiimpia maksamaan korkeamman hinnan luotettavista ja kestävistä 
korkealaatuisista tuotteista turvatakseen keskeytyksettömän toiminnan. Siksi Nordic Lightsin käsityksen mukaan 
tuotteiden ominaisuudet ja laatu sekä asiakastuki ja -palvelu ovat keskeisiä ostoperusteita, ja Nordic Lights uskoo 
näiden tekijöiden tuovan sille kilpailuetua. 

Nordic Lights tekee yhteistyötä asiakkaiden kanssa suunnittelusta tuotantoon ja jälkimarkkinatukeen. Erillisenä 
liiketoimintayksikkönä vuonna 1992 perustetulla Nordic Lightsilla on kolmen vuosikymmenen kokemus 
yhteistyöstä vaativien OEM-valmistajien kanssa. Tämän lisäksi Nordic Lights hyötyy osaamisestaan työkoneiden 
valaisimille asetettavista suorituskyky- ja laatuvaatimuksista. Monet Nordic Lightsin avainasiakassuhteet ovat 
jatkuneet yli 10 vuotta.  

Vahvat valmiudet tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa ja testauksessa asiakkaiden korkeiden vaatimusten 
täyttämiseksi 

Nordic Lights pitää itseään edelläkävijänä työkoneiden valaisimia koskevissa innovaatioissa. Nordic Lights uskoo, 
että sen kyky tuoda markkinoille uusia tuotteita on Nordic Lightsille merkittävä kilpailukyky. Vaativien OEM-
asiakkaiden ja heidän loppuasiakkaittensa tarpeiden tunnistaminen on keskeistä ja Nordic Lightsin sisäisiä 
prosesseja sekä tuotteita kehitetään huomioiden viimeisin teknologia. Nordic Lightsin omat kyvykkyydet ja 
asiantuntemus kattavat sen toiminnan kaikki keskeiset osa-alueet, kuten projektinhallinnan, neuvonnan, 
suunnittelun, testauksen, volyymituotannon ja vaatimustenmukaisuuden. Lisäksi testauksessa hyödynnetään myös 
ulkopuolisia laboratorioita. Nordic Lightsin sisäisen asiantuntemuksen lisäksi hyödynnetään markkinatietoa 
viimeisimpien trendien ja kehityskulkujen ennakoimiseksi, mikä mahdollistaa olemassa olevien ratkaisujen 
parantamisen sekä uusien tuotteiden tuomisen markkinoille. 

Nordic Lightsin tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa painotetaan asiakaskeskeisyyttä ja modulaarisuutta valaisin-
ratkaisujen jatkuvassa kehittämisessä. Tuotteita kehitetään usein tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa, ja 
Nordic Lights tarjoaa asiakkailleen ennakoivasti uusia tuotteita ja tuoteominaisuuksia. Viime vuosina Nordic 
Lights on panostanut uudenlaisten älyvalaisimien kehittämiseen sekä tuotteiden energiatehokkuuden ja 
ympäristöystävällisyyden lisäämiseen. Lisäksi Nordic Lights on tutkinut uusia tuoterakenteita, jotka 
mahdollistavat kustannustehokkuuden sekä teknisen suorituskyvyn parantamisen, kuten optimoituja 
valaistusominaisuuksia. 

Näyttöä kaksinumeroisesta orgaanisesta kasvusta korkealla kannattavuudella  

Nordic Lightsilla on vahvaa historiallista näyttöä kaksinumeroisesta, merkittävästi markkinaa nopeammasta 
orgaanisesta kasvusta ja korkeasta kannattavuudesta. Nordic Lightsin liikevaihto kasvoi keskimäärin 18,2 
prosenttia vuodessa vuosina 2016–2021. Kaksinumeroista orgaanista kasvua on tukenut Nordic Lightsin kyky 
kasvattaa osuuttaan olemassa olevien asiakkaiden kokonaisostoista, uusien merkittävien asiakkaiden saaminen, 
uudet projektit ja kokonaismarkkinoiden kasvu.  

Nordic Lightsin EBITA-marginaali oli 14,8 prosenttia ja oikaistu EBITA-marginaali 15,3 prosenttia sekä 
liikevoittomarginaali 11,2 prosenttia 31.3.2022 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Vuonna 2021 EBITA-
marginaali oli 12,6 prosenttia, oikaistu EBITA-marginaali 13,5 prosenttia ja liikevoittomarginaali 8,0 prosenttia, 
ja vuonna 2020 EBITA-marginaali oli 15,9 prosenttia ja liikevoittomarginaali 9,0 prosenttia. Nordic Lightsin 
johdon näkemyksen mukaan Nordic Lightsin kannattavuutta ovat edesauttaneet Nordic Lightsin asema premium-
toimittajana ja toiminnan tehokkuus. Lisäksi toimittajan vaihtamisesta usein aiheutuu merkittäviä kustannuksia 
OEM-valmistajille, mikä vaikeuttaa toimittajan vaihtamista. Nordic Lights uskoo, että sen keskittyminen 
tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan ja uusien paranneltujen tuotteiden tuomiseen markkinoille luovat asiakkaille 
merkittävästi lisäarvoa ja että vastaavasti sen asiakkaat ovat valmiita maksamaan korkeamman hinnan luotettavista 
ja kestävistä tuotteista. Nordic Lightsin näkemyksen mukaan se toimii korkealaatuisten tuotteiden 

                                                           
31 Lähde: Nordic Lightsin näkemys perustuen asiakashaastatteluihin keväällä 2021. 
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markkinasegmentillä, jolle pääsy on vaikeaa. Lisäksi asiakkaiden menestyksestä ja vahvasta asemasta niiden 
omalla toimialalla on hyötyä Nordic Lightsille. 

Nordic Lights pyrkii varmistamaan toimintansa tehokkuuden lisäämällä tuotannon automaatioastetta ja 
modulaaristen suunnittelukonseptien käyttöä. Nordic Lightsin tuotannossa käytettävä modulaarinen 
kokoonpanojärjestelmä mahdollistaa mallien räätälöinnin erilaisiksi tuotteiksi ja edelleen tuotteiden räätälöinnin 
loppukäytön ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.  

Nordic Lightsin hankintastrategialla pyritään parantamaan tehokkuutta. Nordic Lights on panostanut 
komponenttien paikalliseen hankintaan pienentääkseen kuljetuskustannuksia ja vähentääkseen hankintaketjujen 
häiriöihin liittyviä riskejä. Lisäksi Nordic Lights kehittää jatkuvasti toimittajaverkostoaan, joka käsittää laajan 
ryhmän toimittajia suurista yhtiöistä pieniin komponenttivalmistajiin. Nordic Lights kiinnittää erityistä huomiota 
komponenttien laatuun, ja sitä seurataan ja kehitetään pitkäjänteisesti yhdessä toimittajien kanssa. Nordic Lights 
arvioi, että edellä mainitut tekijät tukevat sen kasvua ja kannattavuutta myös tulevina vuosina. 

Useita houkuttelevia kasvumahdollisuuksia ja osoitettu kyky voittaa uutta liiketoimintaa 

Nordic Lights uskoo, että sillä on valmiudet tavoitella nykyisellä ydinliiketoiminnallaan kaksinumeroista 
keskimääräistä orgaanista kasvua keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Tämä käsitys perustuu Nordic Lightsin 
aikaisempaan markkinoita nopeampaan kasvuun, työkoneiden valaisinmarkkinoiden odotettuun tulevaan kasvuun 
sekä tilausten hyvään ennustettavuuteen käynnissä olevien projektien ansiosta. Nordic Lightsin liikevaihto on 
kasvanut keskimäärin 18,2 prosenttia vuodessa vuosina 2016–2021, ja samalla Nordic Lightsin 
kohdemarkkinoiden arvioidaan kasvaneen keskimäärin 3,2 prosenttia vuodessa. Vuosina 2021–2026 Nordic 
Lightsin kohdemarkkinoiden arvioidaan kasvavan keskimäärin noin 3,9 prosenttia vuodessa.32 

Nordic Lights uskoo, että sillä on mahdollisuus laajentaa markkinaosuuttaan entisestään sekä vahvistaa markkina-
asemaansa olemassa olevien ja uusien asiakkaiden keskuudessa. Tässä Nordic Lightsia tukevat sen kyvykkyydet 
ja kokemus maailman johtavien ja menestyneiden OEM-valmistajien palvelemisessa eri 
loppukäyttäjäsegmenteillä. Nordic Lights on osoittanut kykynsä voittaa sekä merkittäviä uusia OEM-asiakkaita 
että uusia projekteja olemassa olevilta pitkäaikaisilta asiakkailtaan, mikä on vuosina 2019–2021 johtanut 
markkinaosuuden kasvuun. Vuonna 2021 myynti kasvoi nopeasti erityisesti maatalouden loppukäyttömarkkinalla 
uusien projektien seurauksena. Nordic Lights uskoo, että sen kyky rakentaa ja säilyttää pitkiä yhteistyösuhteita 
sekä täyttää asiakkaiden korkeat odotukset ovat olleet avaintekijöitä sen menestykselle. Nordic Lightsin johto 
uskoo, että sen tällä hetkellä käynnissä olevat projektit uusiin työkonemalleihin valmistettavien valaisimien 
kehittämiseksi sekä jo ylösajovaiheessa olevat projektit uusien valaisimien tuotannon käynnistämiseksi lisäävät 
liikevaihdon ennustettavuutta ja tukevat Nordic Lightsin kasvunäkymiä keskipitkällä aikavälillä. 

OEM-asiakkuuksien lisäksi keskeinen osa Nordic Lightsin strategiaa on vahva keskittyminen jälkimarkkinoihin 
ja niillä kasvamiseen. Tämän tukemiseksi Nordic Lights on tehnyt kohdennettuja panostuksia 
jälkimarkkinaorganisaatioonsa, -valmiuksiinsa ja -verkostoonsa. Panostuksilla tavoitellaan liiketoiminnan kasvun 
kiihdyttämistä suuria mahdollisuuksia tarjoavassa jälkimarkkinakanavassa. Koska uusien työkoneiden määrän 
arvioidaan lisääntyvän jatkossa, Nordic Lights uskoo, että sillä on hyvät mahdollisuudet jälkimarkkinamyynnin 
kasvattamiseen. Lisäksi uusiin työkoneisiin asennettujen Nordic Lightsin valmistamien valaisimien määrä on 
kasvanut, mikä lisää Nordic Lightsin mahdollisuuksia myös kasvattaa alkuperäisten varaosien myyntiä. Nykyisten 
pääkohdemarkkinoiden lisäksi Nordic Lights uskoo voivansa lisätä myyntiä uusille markkinoille lanseeraamalla 
uusia tuoteluokkia tai laajentumalla uusille loppukäyttäjäsegmenteille ja maantieteellisille alueille. Nordic 
Lightsin johto uskoo myös mahdollisuuksiin laajentua yritysostojen kautta. 

Strategia 

Yleiskuvaus 

Nordic Lights pyrkii olemaan työkoneiden korkealaatuisten työ-, ajo- ja merkkivalojen johtava premium-toimittaja 
sekä OEM-valmistajien keskuudessa että jälkimarkkinoilla. 

Nordic Lightsilla on kunnianhimoinen kasvustrategia nykyisillä päämarkkinoillaan. Strategia perustuu sen aseman 
vaalimiseen työkoneiden valaisinmarkkinoiden premium-toimittajana kasvattamalla ydinliiketoimintaa, 

                                                           
32 Lähde: Nordic Lightsin näkemys perustuen Power Systems Research -tietokantaan ja ulkopuolisten asiantuntijoiden haastatteluihin keväällä 
2021. Nordic Lightsin kohdemarkkinat muodostuvat työvaloista, ajovaloista ja merkkivaloista työkoneiden valaisinmarkkinoilla. 
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suurentamalla osuuttaan nykyisten OEM-asiakkaiden ostojen kokonaismäärästä ja tavoittelemalla uusia 
merkittäviä OEM-asiakkaita. Lisäksi Nordic Lights pyrkii vahvistamaan ajovalojen ja merkkivalojen asemaa 
tuotevalikoimassaan ja saavuttamaan vahvemman aseman jälkimarkkinoilla. Nykyisillä ydinmarkkinoilla 
tavoiteltavan kasvun lisäksi Nordic Lights uskoo sillä olevan mahdollisuuksia orgaaniseen kasvuun myös 
laajentamalla toimintaansa uusille markkinasegmenteille. Yritysostot voivat myös vauhdittaa kasvua. 

Jatkuva kasvu OEM-ydinliiketoiminnassa hyödyntämällä vahvaa asemaa premium-toimittajana 

Nordic Lights pyrkii kasvattamaan osuuttaan olemassa olevien OEM-asiakkaidensa ostojen kokonaismäärästä ja 
laajentamaan asiakaskuntaansa valikoiduilla OEM-valmistajilla. Nykyisillä ydinmarkkinoilla tavoiteltavan kasvun 
lisäksi Nordic Lights uskoo sillä olevan mahdollisuuksia orgaaniseen kasvuun myös laajentamalla toimintaansa 
uusille markkinasegmenteille. 

Nordic Lights pyrkii kasvattamaan liiketoimintaa olemassa olevien OEM-asiakkaidensa kanssa hyödyntämällä 
nykyistä vahvaa asemaansa johtavien OEM-valmistajien keskuudessa. Nordic Lights on edellisinä vuosina 
voittanut uusia projekteja sekä olemassa olevilta että uusilta merkittäviltä asiakkailta, joiden osalta 
tuotantovolyymit ovat tällä hetkellä vasta ylösajovaiheessa. Nordic Lights uskoo, että käynnissä olevat projektit 
uusiin työkonemalleihin valmistettavien valaisimien kehittämiseksi sekä jo ylösajovaiheessa olevat projektit 
uusien valaisimien tuotannon käynnistämiseksi parantavat liikevaihdon ennustettavuutta ja lisäävät Nordic 
Lightsin liiketoiminnan vakautta sekä kasvumahdollisuuksia. Nordic Lights pyrkii kasvattamaan osuuttaan 
nykyisen laajan asiakaskuntansa ostojen kokonaismäärästä ja luottaa siihen, että sen syvällinen ymmärrys 
potentiaalisista suuremmista OEM-asiakkaista voi tuoda uutta liiketoimintaa. Nordic Lights tavoittelee myös uusia 
OEM-asiakkaita, joilla on tarve suurelle määrälle valaisimia ja joille Nordic Lights pystyy tarjoamaan sopivan 
tuotevalikoiman. 

Sen lisäksi, että Nordic Lights tavoittelee kasvua olemassa olevilla ydinmarkkinoilla ja nykyisellä 
tuotevalikoimallaan, Nordic Lights näkee lisämahdollisuuksia kasvuun myös uusilla markkinoilla kasvattamalla 
tuotevalikoimaansa ja laajentumalla uusille loppukäyttäjäsegmenteille. Nordic Lights on aikaisemmin laajentunut 
esimerkiksi maataloussektorille. Mahdollisia uusia tuoteryhmiä ovat muun muassa varoitus- ja turvavalot sekä 
sisävalaistus. Esimerkiksi kuljetuskalusto, kaupalliset ja yksityiset hyötyajoneuvot, yksityisautot, vapaa-ajan 
ajoneuvot ja maastoajoneuvot ovat mahdollisia uusia ajoneuvoluokkia, joihin Nordic Lights voisi laajentua. 

Kasvu jälkimarkkinoilla 

Voimakkaampi keskittyminen jälkimarkkinoihin ja kasvun tavoittelu niillä ovat keskeisiä osatekijöitä Nordic 
Lightsin strategiassa. Nordic Lights aikoo lisätä panostuksiaan jälkimarkkinaorganisaatioonsa, -valmiuksiinsa 
ja -verkostoonsa vauhdittaakseen liiketoimintansa kasvua suuria mahdollisuuksia tarjoavassa 
jälkimarkkinakanavassa. Uusien OEM-asiakkaiden saaminen sekä olemassa olevien OEM-valmistajien ostojen 
määrän lisääminen kasvattaisivat Nordic Lightsin valmistamien valaisimien määrää uusissa työkoneissa, mikä 
lisää mahdollisuuksia kasvattaa alkuperäisten varaosien myyntiä. 

Nordic Lights aikoo tehdä strategisia ja kohdennettuja investointeja omalla tuotemerkillä ja jakelijoiden 
tuotemerkeillä myytävien varaosien myynnin kasvattamiseen. Nordic Lights perusti syksyllä 2021 erillisen 
jälkimarkkinaorganisaation, jossa jokaista kohdemarkkinaa palvelee oma myyntihenkilöstö. Nordic Lightsilla on 
myös uusi jakelustrategia, joka perustuu järjestelmälliseen yhteistyöhön jälkimarkkinoiden parhaiden 
mahdollisten jakelijoiden kanssa. Jatkossa Nordic Lights aikoo kasvattaa brändinsä tunnettuutta ja parantaa 
yhteyksiään loppuasiakkaisiin. 

Yritysostojen tavoittelu kasvun kiihdyttämiseksi 

Nordic Lights näkee yritysostot lisäkeinona kasvunsa kiihdyttämiseen. Yritysostot mahdollistaisivat Nordic 
Lightsin tuotevalikoiman ja kyvykkyyksien kohdennetun laajentamisen uusille tuotesegmenteille, kuten sisä-, 
varoitus- ja hätävaloihin, tai loppukäyttäjäsegmenttejä koskevan osaamisen, asiakassuhteiden ja tuotevalikoiman 
laajentamisen. Lisäksi Nordic Lights pitää yritysostoja keinona lisätä kaupallisia valmiuksia, kasvattaa tuotantoa, 
päästä uusille strategisille maantieteellisille markkinoille tai nopeuttaa kasvua jälkimarkkinakanavassa 
laajentamalla jakeluverkostoa yritysostoilla. Nordic Lights on tunnistanut lukuisia suurempia ja pienempiä 
mahdollisia yritysostokohteita, jotka tukisivat sen OEM- ja jälkimarkkinaliiketoimintaa. Yksi mahdollinen tapa 
tehdä edellä mainittuja yritysostoja on niin kutsuttu bolt-on-kauppa, jossa Nordic Lights muodostaisi ostetusta 
yrityksestä tai yritysryhmästä uuden liiketoimintayksikön tai yhdistäisi sen olemassa olevaan 
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liiketoimintayksikköönsä. Lisäksi Nordic Lights voisi yhdistyä eri kokoisen yhtiön kanssa luodakseen yhden 
suuremman yrityskokonaisuuden, jolla olisi entistä suurempi markkinaosuus ja/tai tuotevalikoima. 

Toiminnan jatkuva kehittäminen 

Nordic Lights jatkaa organisaationsa ja kasvualustansa kehittämistä. Nordic Lights näkee erinomaisen toiminnan 
ja jatkuvan kehityksen osana yhtiökulttuuriaan ja toimintatapaansa. Nordic Lights uskoo järjestelmälliseen tapaan 
tehdä asioita, ja sillä on vakiintuneet toimintarakenteet ja prosessit. Selkeät roolit ja vastuut sekä työntekijöiden 
jakama yhteinen käsitys yhtiön olemassaolon tarkoituksesta tukevat Nordic Lightsin strategisia tavoitteita. 
Numerojohtamisella on keskeinen merkitys Nordic Lightsin kehittämisessä tavoitteiden asettamisen, 
suorituskyvyn mittaamisen ja tulosten arvioimisen kautta.  

Nordic Lights aikoo jatkaa investointeja tuotannon automaatioasteen lisäämiseksi ja tuotannon tehostamiseksi. 
Nordic Lights selvittää tällä hetkellä tuotantotilojensa laajentamista Suomessa, jotta sen kapasiteetti vastaisi 
tulevaisuuden kasvutavoitteita. Nordic Lightsin tuotteiden kustannusten ja asiakasarvon optimointia parannetaan 
integroimalla suunnittelu- ja analyysitoiminnot erityisesti kilpailija-, asiakas- ja toimittajatietojen osalta. Myös 
modularisaatio ja hankinnat ovat tärkeitä tekijöitä Nordic Lightsin toiminnan kehittämisessä. Nordic Lights pyrkii 
teknologian edelläkävijäksi ja jatkaa merkittäviä investointejaan tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan. Nordic 
Lights aikoo myös panostaa henkilöstöön pitääkseen työtyytyväisyyden ja työnantajakuvan korkealla tasolla. 

Taloudelliset tavoitteet 

Yhtiön hallitus on asettanut seuraavat taloudelliset tavoitteet FN-listautumisen yhteydessä. Taloudelliset tavoitteet 
ovat tulevaisuutta koskevia lausumia, eivätkä ne takaa tulevaa taloudellista tulosta. Nordic Lightsin toteutuva tulos 
voi poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitystä tai pääteltävissä olevasta tuloksesta johtuen 
useista tekijöistä, joita on kuvattu muun muassa kohdissa ”Tulevaisuutta koskevat lausumat”, ”Riskitekijät” ja 
”Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät – Liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen 
vaikuttavia keskeisiä tekijöitä”. Kaikki tässä Esitteessä esitetyt taloudelliset tavoitteet ovat ainoastaan tavoitteita 
eivätkä ennusteita tai arvioita Nordic Lightsin tulevasta taloudellista tuloksesta, eikä niitä tule pitää sellaisina. 

Nordic Lightsilla on seuraavat keskipitkän ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet: 

 Kasvu: Vuotuinen orgaaninen liikevaihdon kasvu keskimäärin yli 10 prosenttia. Kasvua voidaan 
nopeuttaa valikoiduilla yritysostoilla Nordic Lightsin strategian mukaisesti. 

 Kannattavuus: Oikaistu EBITA-marginaali yli 18 prosenttia. 

 Velkaantuminen: Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alle 2,0x. Tavoitetaso voidaan 
väliaikaisesti ylittää esimerkiksi yritysostojen yhteydessä. 

Nordic Lightsin liikevaihto kasvoi 51,9 prosenttia 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella, liikevaihto laski 2,0 
prosenttia vuonna 2020 ja liikevaihto kasvoi 3,4 prosenttia vuonna 2019. Oikaistu EBITA-marginaali oli 13,5 
prosenttia 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella, 15,9 prosenttia vuonna 2020 ja 12,2 prosenttia vuonna 2019. 
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli 2,5x 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella, 3,2x vuonna 2020 ja 
4,5x vuonna 2019. 

Historia 

Nordic Lightsin liiketoiminta aloitettiin vuonna 1992 Pedersöressä, osana vuonna 1959 perustettua komponentteja 
valmistanutta Herrmans-perheyhtiötä. Nordic Lights aloitti omana liiketoimintayksikkönään valmistaen 
halogeenityövaloja johtavalle OEM-valmistajalle, joka on edelleen sen merkittävä asiakas. Vuonna 2002 Nordic 
Lightsin omistus vaihtui kaksi ulkopuolista sijoittajaa sisältävässä ns. Management Buyout-järjestelyssä, ja se 
alkoi keskittyä kansainväliseen laajentumiseensa. Nordic Lights avasi myyntitoimiston Saksaan vuonna 2006 ja 
Ohioon Pohjois-Amerikassa vuonna 2008. Nordic Lights (Suzhou) Co. Ltd. China -yksikön toiminnan 
aloittaminen vuonna 2011 laajensi Nordic Lightsin tuotannon Kiinaan ja kasvatti sen myynnin kansainvälistä 
ulottuvuutta entisestään.  

Perustamisestaan lähtien Nordic Lights on myös panostanut tutkimukseen ja tuotekehitykseen ollakseen 
edelläkävijä työkoneiden valaisinratkaisujen teknologisessa kehityksessä. Nordic Lights toi vuonna 1999 
markkinoille alan ensimmäiset HID-työvalot. Vuonna 2008 Nordic Lights lanseerasi ensimmäiset LED-
valaisimensa tuoden energiatehokkaat LED-valot työkonemarkkinoille. 
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Vuoden 2018 lopussa Sponsor Capital osti enemmistöosuuden Nordic Lightsista tarkoituksenaan tukea Nordic 
Lightsin kasvua ja kehitystä vahvistamalla sen rakennetta ja lisäämällä automaatiota. Lisäksi yritysoston ansiosta 
Nordic Lights pystyi keskittymään markkina-asemansa ja kilpailuetujensa vahvistamiseen. Vuonna 2020 Nordic 
Lights aloitti toimintansa täysin itsenäisenä yhtiönä voidakseen kohdistaa resurssinsa ja strategiansa 
ydinosaamiseensa työkoneiden valaisinratkaisujen premium-toimittajana, ja konsernin polkupyöräliiketoiminta 
siirrettiin erillisenä yhtiönä toimivaan Herrmans Bike Components Oy:ön. Konsernin emoyhtiönä toimiva Yhtiö 
syntyi Sponfyr Oy:n jakautumisella syyskuussa 2021. 

Liiketoiminta 

Yleistä 

Nordic Lights valmistaa valoja kolmeen pääasialliseen käyttötarkoitukseen: työkoneiden työvalot, ajovalot ja 
merkkivalot. Työvaloilla oli 87 prosentin, ajovaloilla 12 prosentin ja merkkivaloilla 1 prosentin osuus Nordic 
Lightsin liikevaihdosta 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella. Nordic Lightsin tuotteet perustuvat pääasiassa LED-
teknologiaan, mutta sen tuotevalikoimassa on myös halogeeni- ja HID-valoja (eli Xenon-valoja). LED-tuotteilla 
oli 88 prosentin osuus ja muilla valotyypeillä 12 prosentin osuus Nordic Lightsin liikevaihdosta 31.12.2021 
päättyneellä tilikaudella.  

Nordic Lightsilla on vakiintunut asema premium-toimittajana sekä OEM-valmistajien keskuudessa että 
jälkimarkkinoilla. OEM-liiketoimintasegmentillä valot asennetaan alkuperäislaitteisiin niiden valmistusprosessin 
yhteydessä. Nordic Lights toimii tiiviissä yhteystyössä jokaisen OEM-asiakkaansa kanssa pystyäkseen 
räätälöimään valot asiakkaan tuotteiden mukaan ja täyttämään loppukäyttäjien tarpeet. Monissa tapauksissa uuden 
tuotteen myynnin aloittaminen asiakkaalle edellyttää useita vuosia kestävää yhteistyötä, testausta ja auditointia. 
OEM-liiketoiminnalla oli 69 prosentin osuus Nordic Lightsin liikevaihdosta 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella.  

Jälkimarkkinakanava käsittää varaosat, joita käytetään kaluston uudistamiseen tai aikaisemmin asennettujen 
varusteiden korjaamiseen ja parantamiseen. Jälkimarkkinoihin sisältyvät sekä alkuperäislaitteiden varaosat 
(”OES”), jotka myydään OEM-asiakkaille alkuperäisinä varaosina työkoneiden valojen vaihtamiseksi parempiin 
tai rikkoutuneiden valojen korjaamiseksi tai vaihtamiseksi, sekä jakelijoille myytävät joko omalla tuotemerkillä 
tai jakelijoiden tuotemerkeillä myytävät varaosat. Jälkimarkkinoille tapahtuva myynti muodosti 31 prosenttia 
Nordic Lightsin liikevaihdosta 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella.  

Nordic Lights toimii maailmanlaajuisesti, ja vuoden 2022 ensimmäisellä kvartaalilla sen liikevaihto markkina-
alueittain jakautui seuraavasti: Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (”EMEA”) (49 prosenttia liikevaihdosta), Aasia ja 
Tyynenmeren alue (”APAC”) (23 prosenttia liikevaihdosta), Pohjois-Amerikka (24 prosenttia liikevaihdosta) ja 
Etelä-Amerikka (4 prosenttia liikevaihdosta). Seuraavassa taulukossa esitetään Nordic Lightsin liikevaihdon 
maantieteellinen jakauma ilmoitetuilla ajanjaksoilla.  

 
31.3. päättynyt kolmen 

kuukauden jakso 31.12. päättynyt vuosi 
 2022 2021 2021 2020 2019 

(tuhatta euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

Liikevaihto markkina-
alueen mukaan 

  

  
 

EMEA 10 779 5 900 28 607 19 757 23 310 
APAC 5 166 4 110 17 713 11 979 9 564 
Pohjois-Amerikka 5 346 3 251 16 885 9 629 9 285 
Etelä-Amerikka 905 611 3 132 2 299 2 419 

Yhteensä 22 195 13 872 66 337 43 665 44 578 

Nordic Lightsin Pietarsaaren tuotantolaitos palvelee pääasiassa EMEAn, Pohjois-Amerikan ja Etelä-Amerikan 
markkinoita, kun taas Suzhoun tuotantolaitos palvelee pääasiassa APAC-markkinoita. Vuonna 2021 Nordic 
Lightsin APACin alueen liikevaihdosta 50 prosenttia syntyi myynnistä Japaniin, 33 prosenttia Kiinaan, 7 
prosenttia Australiaan ja 10 prosenttia muihin alueen maihin. 

Vuonna 2021 Nordic Lightsin liikevaihdosta 3 prosenttia muodostui Venäjällä olevilta asiakkailta. Nordic Lights 
on päättänyt asteittain lopettaa liiketoimintansa Venäjällä, vaikka Yhtiön selvitysten mukaan sen venäläiset 
asiakkaat eivät ole olleet pakotteiden kohteena. 



58 

 

Nordic Lights keskittyy toimittamaan tuotteitaan viidelle loppukäyttäjäsegmentille: maanrakennus, 
kaivosteollisuus, maatalous, metsätalous ja materiaalinkäsittely. Seuraavassa taulukossa esitetään Nordic Lightsin 
liikevaihto eri loppukäyttäjäsegmenteillä ilmoitetuilla ajanjaksoilla. 

 
31.3. päättynyt kolmen 

kuukauden jakso 31.12. päättynyt vuosi 

 2022 2021 2021 2020 2019 
(tuhatta euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu) 

Liikevaihto 
loppukäyttäjäsegmentin 
mukaan 

  

  

 

Maanrakennus 9 596 7 694 33 163 21 961 20 695 
Kaivosteollisuus 5 190 3 551 16 852 12 592 14 389 
Maatalous 4 145 728 7 186 1 667 302 
Metsätalous 1 361 870 3 733 2 758 3 733 
Materiaalinkäsittely 1 371 764 4 305 3 085 3 308 
Muu 532 265 1 098 1 603 2 151 

Yhteensä 22 195 13 872 66 337(1 43 665(1 44 578(1 

1) Tilintarkastettu. 

Tuotteet 

Nordic Lightsin tuotevalikoima muodostuu LED-työvaloista, LED-ajovaloista ja LED-merkkivaloista sekä 
halogeeni ja kaasupurkausvaloista (HID). Tuotteiden on täytettävä erilaisia vaatimuksia ja vastattava asiakkaiden 
tarpeisiin sekä OEM- että jälkimarkkinakanavassa. 

LED-työvalot 

XTR-sarja ja PRO-sarja 

Nordic Lightsin XTR-sarjan ja PRO-sarjan työvalot ovat premium-valoja, joilla on suuri lumen-valoteho. Nordic 
Lightsin XTR-sarjan työvaloilla on pitkä elinkaari ja muiden sarjan valaisimia korkeampi valoteho sekä 
korkeatasoinen isku- ja tärinäsuojaus.  

Nordic Lightsin PRO-sarjan tuotteet ovat työkoneisiin tarkoitettuja valoja, jotka tarjoavat laajan valikoiman 
erilaisia valaisinmuotoja ja mahdollisuuksia räätälöintiin. Tuotteissa on valetut kiinnikkeet ja 
vaimennusjärjestelmä sekä korkea valoteho. 

GO-sarja ja KL-sarja 

Nordic Lightsin XTR-sarjan ja PRO-sarjan valot on tarkoitettu suuren volyymin käyttökohteisiin. Nordic Lightsin 
GO-sarjan tuotteita valmistetaan asiakkaille, joille Nordic Lightsin tuotteet ovat uusia tai jotka haluavat parantaa 
valaisinratkaisujaan siirtymällä halogeenivaloista LED-teknologiaan. GO-työvalot sopivat moniin 
käyttökohteisiin.  

Nordic Lightsin KL-sarjan työvalot tarjoavat kustannustehokkaan vaihtoehdon työkoneisiin. Tuotteiden 
kehittämisessä on painotettu perusrakenteen optimoimista ja vähäistä huoltotarvetta.  

LED-ajovalot ja -merkkivalot 

Nordic Lightsin ajovalotuoteperhe sisältää työkoneisiin tarkoitetut LED-ajovalot, joita käytetään erityisesti silloin, 
kun kestäviä LED-ajovaloja tarvitaan kuorma-autoihin tai ajoneuvoihin maataloudessa tai maanrakennuksessa. 
Tuoteperheeseen kuuluu yhdistelmävaloja, joissa ajovalo ja merkkivalot on yhdistetty samaan yksikköön, ja 
joissakin tuotteissa on myös lähi- ja kaukovalotoiminnot. Ajovalojen tuoteperhe sisältää tuotteita, jotka 
Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomissio (ECE) on hyväksynyt käytettäviksi EU:ssa sekä muissa 
maissa, jotka ovat ottaneet käyttöön ECE:n säännöt. 

Nordic Lightsin merkkivaloihin kuuluvat takavalot ja muut merkkivalot. Nordic Lightsin takavalot on suunniteltu 
nimenomaan työkoneisiin, jossa tarvitaan hehkulamppuja kestävämpiä takavaloja. Takavalot on suunniteltu siten, 
että niissä on yhdistetty takavalo, jarruvalo ja suuntavilkku samassa yksikössä. 
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Muut valot 

Nordic Lights tarjoaa myös HID-työvaloja (Xenon) ja halogeenityövaloja, joita käytetään pääasiassa varaosina 
työkoneiden aikaisemmissa malleissa. Nordic Lightsin johdon mukaan HID- ja halogeenivalojen markkinat 
pienenevät vähitellen LED-valojen yleistyessä työkonemarkkinoilla. 

Asiakkaat 

Nordic Lightsilla on pitkäaikaisia asiakassuhteita ja se on myös saanut sekä merkittäviä uusia asiakkaita että uusia 
projekteja olemassa olevilta asiakkailtaan. Nordic Lights uskoo, että pitkäaikaiseen yhteistyöhön perustuvien 
asiakassuhteiden luominen ja säilyttäminen sekä asiakkaiden korkeiden odotusten täyttäminen ovat avaintekijöitä 
menestyksen kannalta. Nordic Lights pyrkii kehittämään ja syventämään asiakassuhteitaan tarjoamalla jatkuvasti 
asiakkaidensa määritelmien mukaisia korkealaatuisia tuotteita, mitä edistetään luotettavalla asiakastuella ja 
maailmanlaajuisilla toimitusvalmiuksilla. Kun Nordic Lights on päässyt valmistamaan yhden työkonemallin 
valaisimia asiakkaalle, yhteistyö on usein laajentunut saman asiakkaan toisten työkonemallien valaisimiin. Näin 
asiakaskohtainen vuosittainen liikevaihto on ajan myötä laajentunut. Voidakseen tarjoa asiakkailleen lisäarvoa 
Nordic Lights on suunnannut resurssejaan tutkimus- ja tuotekehitystoimintaansa, ja useita ratkaisuja kehitetään 
tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.  

Nordic Lightsilla on monipuolinen asiakaskunta, joka koostuu sekä OEM-valmistajista että jälkimarkkinoilla 
toimivista jakelijoista eri loppukäyttäjäsegmenteillä. Kymmenellä (10) suurimmalla asiakkaalla oli 65 prosentin 
osuus ja suurimmalla asiakkaalla oli 29 prosentin osuus Nordic Lightsin liikevaihdosta 31.12.2021 päättyneellä 
tilikaudella. Tuotteita kuitenkin tarjotaan saman asiakkaan useille yksiköille ja monessa tapauksessa useilla 
maantieteellisillä alueilla, ja eri tytäryhtiöiden itsenäisyys ja oma päätöksenteko yksittäisissä projekteissa riippuvat 
asiakkaan omasta organisaatiosta ja näin ollen ne vaihtelevat ajoittain. Nordic Lightsin suurimpiin asiakkaisiin 
kuuluu globaaleja työkonevalmistajia, kuten Caterpillar, Hitachi, John Deere, Komatsu, Liebherr, Sandvik ja 
Ponsse. Lisäksi Nordic Lightsilla on asiakkainaan useita keskikokoisia ja pieniä OEM-valmistajia ja jakelijoita. 
Nordic Lightsilla oli vuonna 2021 yhteensä 475 asiakasta. 

Myynti 

Nordic Lightsin pääkonttorissa sijaitseva Suomen myyntiorganisaatio tukee maailmanlaajuista 
myyntiorganisaatiota ja palvelee asiakkaita EMEAn alueella. Dortmundin myyntitoimisto Saksassa vastaa 
myynnistä Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja Benelux-maissa, ja Yhdysvalloissa toimiva paikallinen 
myyntiorganisaatio palvelee asiakkaita Pohjois-Amerikassa. Nordic Lightsilla on myyntiedustajia myös 
Brasiliassa, ja he palvelevat asiakkaita Etelä-Amerikassa. Aasiassa Nordic Lightsilla on myyntitoimisto Suzhoussa 
Kiinassa ja myyntiedustaja Vietnamissa Kaakkois-Aasian ja Australian markkinoita varten. 

Nordic Lights myy tuotteitaan suoraan OEM-valmistajille ja jakelijoille, jotka myyvät tuotteet loppuasiakkaille. 
Asiakassopimukset OEM-valmistajien kanssa ovat tyypillisesti vuosittain uusittavia puitesopimuksia, jotka eivät 
sisällä ostojen vähimmäismäärää koskevia velvoitteita. Puitesopimuksien mukaiset asiakastoimitukset perustuvat 
asiakkaiden tekemiin ostotilauksiin tai organisaatioiden välistä tiedonsiirtoa käyttäviin EDI-tilauksiin. Kutakin 
työkonemallia valmistetaan tyypillisesti 5–10 vuotta. OEM-asiakkaat tyypillisesti tilaavat valot kuhunkin 
malliinsa samalta toimittajalta mallin koko elinkaaren ajan, sillä vaihtaessa toimittajaa asiakkaan tulisi validoida 
uudet komponentit. Asiakas tyypillisesti neuvottelee toimitussopimuksen uudestaan tai järjestää sitä koskevan 
tarjouskilpailun työkonemallin päivityksen tai uuden työkonemallin tuotannon aloittamisen yhteydessä. OEM-
asiakkaiden pitää testata ja hyväksyä uudet tuotteet, mutta asiakkaan hyväksyttyä tuotteen sitä voidaan tyypillisesti 
käyttää asiakkaan eri tuotantolaitoksissa ilman erillistä validointia tai testausta. 

Asiakassopimukset ja hinnat neuvotellaan jakelijoiden kanssa tyypillisesti vuosittain. Osa jakelijoista toimittaa 
Nordic Lightsin tuotteita OEM-valmistajille, kun taas toiset toimivat jälkimarkkinoilla.  

OEM-valmistajien ostot voidaan jakaa yhdessä kehitettyjen uusien tuotteiden ja vakiotuotteiden hankintaan. 
Yhteisissä kehitysprojekteissa Nordic Lights kehittää uuden tuotteen, joka on räätälöity käyttökohteen ja tietyn 
käyttötarkoituksen mukaan. Kokonaisuudessaan ostoprosessi kestää tavanomaisesti 24–48 kuukautta. Tällaisten 
ostojen osuus on kasvanut viime aikoina erityisesti maa- ja metsätaloudessa toimivien asiakkaiden keskuudessa. 
Historiallisesti vakiotuotteet ovat muodostaneet valtaosan myynnistä OEM-valmistajille. Vakiotuotteiden 
tapauksessa OEM-valmistaja ostaa Nordic Lightsin valikoimassa jo olevan tuotteen, johon tehdään vain pieniä 
muutoksia esimerkiksi valon kiinnikkeisiin. Hankintaprosessi kestää tyypillisesti 12–24 kuukautta. Molemmat 
hankintamallit vaativat asiakkaalta resursseja ja suuria investointeja, mikä Nordic Lightsin näkemyksen mukaan 
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lisää asiakkaiden sitoutumista samaan toimittajaan. Yhteisissä kehitysprojekteissa tarvitaan voimakasta 
sitoutumista ja investointeja tuotekehitykseen, kenttätesteihin ja validointiin, kun taas vakiotuotteiden hankinnassa 
edellytetään ainoastaan kenttätestaamista ja validointia. 

OEM- ja jälkimarkkina-asiakkailla on tyypillisesti eri tarpeet ja painotukset. OEM-valmistajat ovat tyypillisesti 
suuria asiakkuuksia, joiden vaatiman ratkaisun pitää kattaa ensiluokkainen tuote, tuki, prosessit ja palvelu, ja ne 
ovat suhteellisesti herkempiä hinnalle, kun taas jälkimarkkina-asiakkaat ovat tyypillisesti pienempiä asiakkuuksia, 
jotka painottavat itse tuotetta ja ovat vähemmän hintaherkkiä. Nordic Lights perusti syyskuussa 2021 erillisen 
myyntiorganisaation jälkimarkkinoita varten vastatakseen asiakastyyppien erilaisiin tarpeisiin ja on kohdentanut 
resursseja jälkimarkkinaliiketoiminnan kasvustrategian tukemiseen. 

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta ja tuotanto 

Nordic Lights uskoo, että sen kyky tuoda uusia tuotteita markkinoille tuottaa kilpailuetuja, ja näin ollen se 
kohdistaa merkittävästi resursseja tutkimus- ja tuotekehitystoimintaansa. Nordic Lightsilla on tyypillisesti 
meneillään kulloinkin 15–20 tutkimus- ja tuotekehitysprojektia. Nordic Lightsin tutkimus- ja 
tuotekehitystoiminnassa painotetaan asiakaskeskeisyyttä ja modulaarisuutta valaisinratkaisujen jatkuvassa 
kehittämisessä. Lisäksi uusia tuotteita ja ominaisuuksia ehdotetaan aktiivisesti Nordic Lightsin asiakkaille. Nordic 
Lightsin tutkimus- ja tuotekehitysmenot, sisältäen aktivoidut tuotekehitysmenot, olivat 3,5 prosenttia sen 
liikevaihdosta 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella. Nordic Lightsin tutkimus- ja tuotekehitystoiminnot sijaitsevat 
Pietarsaaressa, ja sen omat tutkimus- ja tuotekehitysvalmiudet ulottuvat suunnittelusta, uusien tuotteiden 
lanseerauksesta ja tuotetesteistä vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen. Lisäksi Nordic Lightsilla on edistynyt 
valojen visualisointi- ja analysointityökalu optista validointia ja simulointia varten. Nordic Lightsin omalla 
testauksella pyritään varmistamaan asiakkaiden suorituskyky- ja laatutarpeiden täyttäminen, ja 
laboratoriotoiminnot mahdollistavat sen tuotteita koskevien mekaanisten, sähköisten, optisten ja ympäristöön 
liittyvien vaatimusten testaamisen.  

Nordic Lightsilla on omaa asiantuntemusta, joka kattaa sen toiminnan keskeiset osa-alueet, kuten 
projektinhallinnan, neuvonnan, suunnittelun, testauksen, volyymituotannon ja vaatimustenmukaisuuden. Nordic 
Lights yhdistää asiakasymmärryksen omaan asiantuntemukseensa, minkä lisäksi se käyttää markkinatietoja 
viimeisten trendien ja kehityskulkujen ennakoimiseksi ja hyödyntämiseksi vanhempien mallien parantamiseksi ja 
uusien tuotteiden lanseeraamiseksi. Viime vuosina Nordic Lights on panostanut uudenlaisten älyvalaisimien 
kehittämiseen sekä tuotteiden energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden lisäämiseen. Lisäksi Nordic Lights 
on tutkinut uusia tuoterakenteita, jotka mahdollistavat kustannustehokkuuden sekä teknisen suorituskyvyn 
parantamisen, kuten optimoituja valaistusominaisuuksia.  

Uusien tuotteiden markkinoille tuomisen suurimmat kustannukset aiheutuvat tutkimus- ja 
tuotekehitystoiminnoista ja tuotekohteisista työkaluista. Uusien tuotteiden elinkaari on yleensä 10–15 vuotta. 
Nordic Lights on perinteisesti lanseerannut vuosittain 5–10 uutta tuotetta tai tuotepäivitystä. Noin puolet Nordic 
Lightsin tutkimus- ja tuotekehitysprojekteista liittyy uusien tuotteiden kehittämiseen ja loput koskevat esimerkiksi 
jo tuotannossa olevien tuotteiden valmistusta ja kustannusten hallintaa.  

Nordic Lightsin modulaarista kokoonpanoa hyödyntävä tuotantojärjestelmä mahdollistaa sen tuotemallien 
räätälöinnin erilaisiksi tuotteiksi ja itse tuotteiden rakenteen räätälöinnin loppukäytön ja asiakkaan muiden 
määrittelyjen mukaisesti. Modulaarinen tuotanto parantaa tehokkuutta ja laatua, lyhentää läpimenoaikaa ja lisää 
Nordic Lightsin kykyä ottaa huomioon tuotteiden vaihtelu niiden rakenteellisen lujuuden ja luotettavuuden 
varmistamiseksi. Tuotanto muodostuu komponenttien keräämisestä, kokoonpanosta sekä ennen tuotantoa ja sen 
jälkeen tapahtuvasta testauksesta. Nordic Lightsin ensimmäinen automaattinen tuotantolinja otettiin käyttöön 
vuonna 2020 ja toinen 2021, ja ne mahdollistavat suuremman tuotantokapasiteetin, paremman tehokkuuden ja 
käsityön vähentämisen tuotannossa. Lisäksi vuonna 2019 otettiin käyttöön komponenttien automaattinen varasto- 
ja keräilyjärjestelmä. Tulevaisuudessa Nordic Lights aikoo lisätä tuotantonsa automaatioastetta automatisoimalla 
tuotantosolujen täydennyksessä, rasitustesteissä ja pakkaamisessa käytettäviä prosesseja. Nordic Lights keskittyy 
erityisesti suurina määrinä valmistettavien tuotteiden, kuten LED-perustyövalojen, tuotannon automaatioon. 
Vuonna 2020 Nordic Lights sai 100 000 euron tuen Business Finlandilta asiakaskokemusohjelmansa 
kehittämiseen, joka auttaa asiakkaita valitsemaan heidän tarpeensa täyttävän tuotteen. 
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Laatu on ensisijaista Nordic Lightsille, ja se on onnistunut nostamaan laatutasoaan kasvattaessaan samalla 
tuotantomääriään vuodesta 2019.33 Nordic Lightsin kumpikin tuotantolaitos on sertifioitu ISO 9001:2015 
laatujärjestelmä- ja ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmästandardien mukaisesti. Uusille tuotteille tehdään 
perusteelliset testit. Testit koskevat muun muassa valotehoa ja valojakaumaa, tärinää ja iskuja, pölyä ja kosteutta, 
altistumista kuumuudelle ja kylmyydelle, lämpötilan vaihtelua, kuumuudenkestoa, sähkömagneettista 
yhteensopivuutta, toiminnallisuutta, poikkeuksellisia olosuhteita, kemikaalien kestoa ja käytettävyyttä. 

Tuotantorakenne perustuu tilausten mukaan tapahtuvaan valmistukseen ja oikea-aikaisiin toimituksiin, ja siinä 
pyritään varmistamaan lyhyet läpimenoajat. Suurin osa logistiikasta perustuu maantiekuljetuksiin. 

Myös Nordic Lightsin asiakkaat auditoivat Nordic Lightsin tuotantolaitoksia, ja Nordic Lightsin on täytettävä 
vaatimukset, jotka koskevat muun muassa sen toimintaa, prosesseja, alihankkijoita, dokumentaatiota ja 
jäljitettävyyttä.  

Komponenttien hankinta 

Nordic Lightsin laaja toimittajakunta ulottuu suurista yhtiöistä pieniin komponenttivalmistajiin. Nordic Lightsin 
tuotannossa käytettäviä ensisijaisia komponentteja ovat elektroniset komponentit, kotelot, kiinnikkeet ja optiset 
osat. Nordic Lightsin materiaali- ja palvelukulut, sisältäen varaston muutokset, olivat 60,5 prosenttia sen 
liikevaihdosta 31.3.2022 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla ja 60,9 prosenttia liikevaihdosta 31.12.2021 
päättyneellä tilikaudella. 

Nordic Lightsin näkemyksen mukaan toimittajaverkostolla on merkittävä rooli laadunvarmistuksessa. Nordic 
Lights kiinnittää erityistä huomiota komponenttien laatuun, ja sitä seurataan ja kehitetään pitkäjänteisesti yhdessä 
toimittajien kanssa. Lisäksi Nordic Lights kehittää jatkuvasti toimittajaverkostoaan. Nordic Lights uskoo, että 
laadukas toimittajaverkosto, teknologinen kehitys ja komponenttien suuret määrät tukevat kustannustehokkuutta. 
Pitkäaikaiset toimittajasuhteet ovat myötävaikuttaneet prosessien laadun ja vakauden parantamiseen sekä 
vähentäneet tuotteissa esiintyvä vikoja. Tämän seurauksena vikojen suhteellinen määrä ostetuissa tuotteissa on 
pienentynyt vuodesta 2017.34 Nordic Lights vaatii toimittajiaan noudattamaan eettisiä toimintaohjeitaan, minkä 
lisäksi se tekee toimittajien toimitiloissa tarkastuksia ja auditointeja. Nordic Lightsin vastuullisuusohjelmista on 
esitetty lisätietoja kohdassa ”– Vastuullisuus” alla. 

Nordic Lights varmistaa toimittajilta hankittavien komponenttien saatavuuden pitämällä komponenttien 
varastomäärät kaikkina ajankohtina tietyllä suojatasolla siltä varalta, että materiaalien saatavuudessa esiintyy 
häiriöitä. Suurin osa Nordic Lightsin tuotteissa käytettävistä komponentista on räätälöity Nordic Lightsin 
yksittäisiä tuotteita varten, ja ne vaativat Nordic Lightsin omistamien tuotekohtaisten työkalujen käyttöä. Tämän 
seurauksena Nordic Lights käyttää tällä hetkellä useimmissa tapauksissa vain yhtä toimittajaa tietyille 
komponenteille, jotka on räätälöity Nordic Lightsin yksittäisiä tuotteita varten, vaikka Nordic Lights pyrkiikin 
lisäämään kahden toimittajan käyttöä keskeisille komponenteilleen. Vuonna 2021 Nordic Lights kasvatti 
varastopuskuriaan ylimääräisellä EUR 3 miljoonalla eurolla35 varmistaakseen komponenttien saatavuuden 
globaalien toimitusketjujen ongelmista huolimatta. 

Nordic Lightsin kolmen suurimman toimittajan osuus sen materiaali- ja palvelukuluista oli 36 prosenttia 
31.12.2021 päättyneellä tilikaudella, eikä millään yksittäisellä toimittajalla ollut yli 17 prosentin osuutta Nordic 
Lightsin materiaalikuluista. 

31.12.2021 päättyneellä tilikaudella materiaalikustannusten mukaan laskettuna 69,0 prosenttia Nordic Lightsin 
komponenteista hankittiin samasta maanosasta kuin missä tuotantolaitos sijaitsee. Nordic Lights pyrkii 
kasvattamaan paikallisen hankinnan osuutta arvokkaammissa komponenteissa. Viime aikoina nousseet 
kuljetuskustannukset Aasiasta Eurooppaan johtivat vuonna 2021 siihen, että kuljetuskustannuksilla oli merkittävä 
vaikutus niiden komponenttien kustannusten kasvuun, jotka Nordic Lights hankki Aasiasta tuotantolaitokseensa 
Suomessa. Lisäksi kuljetusajat ovat pidentyneet, ja ne ovat tällä hetkellä 3–4 kuukautta. Kansainvälisen 

                                                           
33 PPM (osaa miljoonaa kohti) on tuotannon laatua kuvaava tunnusluku. PPM tarkoittaa yhtä vikaa tai poikkeamaa miljoonaa yksikköä kohti. 
Ulkoinen PPM mittaa asiakkaille lähetettyjen tuotteiden laatua. Nordic Lightsin ulkopuolinen PPM oli vuoden 2021 kolmella ensimmäisellä 
neljänneksellä alle 200 vikaa miljoonaa asiakkaille lähetettyä tuotetta kohti, ja se on onnistunut pienentämään suurten OEM-asiakkaiden PPM-
luvun 206:sta vuonna 2016 23:een vuonna 2021. 
34 Hankittujen komponenttien PPM oli noin 2 500 viallista osaa tai poikkeamaa miljoonaa osaa kohti vuonna 2017 ja 1 500 vuonna 2021. 
35 Varastopuskuri vuonna 2021 on laskettu vuoden 2021 varastotason ja vuoden 2021 arvioidun varastotason erotuksena olettaen varastokierron 
(DIO) olevan vuoden 2020 tasolla. 
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kauppakamarin laatimia kansainvälisen kaupan ehtoja sovelletaan useimpien toimittajasopimusten 
toimitusehtoihin. 

Tuotanto  

Nordic Lightsin kaksi tuotantolaitosta sijaitsevat Pietarsaaressa ja Suzhoussa Kiinassa. Nordic Lights kasvatti 
vuonna 2021 tuotantovolyymiään noin 60 prosenttia36 yhteensä noin 2 miljoonaan kappaleeseen. Nordic Lightsin 
toinen automaattinen tuotantolinja otettiin käyttöön vuonna 2021 Suomessa, ja tämän odotetaan mahdollistavan 
tuotantokapasiteetin kasvattamisen 25–30 prosenttia nykyisissä tuotantotiloissa kuluvan vuoden aikana. Lisäksi 
Nordic Lights arvioi tällä hetkellä Pietarsaaren tuotantolaitoksen mahdollista laajentamista tuotantokapasiteettinsa 
kasvattamiseksi edelleen. 

Nordic Lightsin molemmat tuotantolaitokset Suomessa ja Kiinassa ovat moderneja ja pystyvät palvelemaan 
globaaleja markkinoita. Pietarsaaren tuotantolaitos palvelee pääasiassa EMEAn, Pohjois-Amerikan ja Etelä-
Amerikan markkinoita, ja Suzhoun tuotantolaitos palvelee pääasiassa APAC-markkinoita. Nordic Lightsin 
myymistä tuotteista valmistettiin 69 prosenttia Pietarsaaren tuotantolaitoksessa ja 31 prosenttia Suzhoun 
tuotantolaitoksessa Kiinassa 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella.  

Nordic Lightsin kahdella tuotantolaitoksella on toisiaan vastaavat valmiudet. Pietarsaaren tuotantolaitoksessa on 
kaksi automaattista tuotantolinjaa suurina määrinä valmistettavia työvaloja varten. Kokoonpanosta noin puolet 
tapahtuu automaattilinjalla. Pietarsaaren tuotantolaitoksella on myös automaattinen komponenttivarasto ja 
keräilyjärjestelmä. Pietarsaaren tuotantolaitoksella työskenteli 188 työntekijää 31.3.2022. Nordic Lights omistaa 
kiinteistön, jossa Pietarsaaren tuotantolaitos sijaitsee. Suzhoun tuotantolaitos toimii vuokratiloissa, ja sillä oli 33 
työntekijää 31.3.2022. Suzhoun tuotantolaitos on Caterpillarin sertifioima platinum-tason toimittaja.37 Viime 
vuosina Nordic Lights on siirtänyt tiettyjen APAC-alueella sijaitseville asiakkaille suurissa määrin valmistettujen 
tuotteiden tuotannon Suomesta Kiinaan ja siten parantanut yksikkökustannuksia.  

Nordic Lights otti alan edelläkävijänä vuonna 2019 Suomessa käyttöön AutoStoren, joka on automaattinen 
varasto- ja keräilyjärjestelmä. Järjestelmä käyttää robotteja varastotuotteiden keräämiseen Nordic Lightsin 
Pietarsaaren tuotantolaitoksen yhteydessä sijaitsevan varaston kapasiteetin ja suorituskyvyn parantamiseksi. 

Immateriaalioikeudet 

Nordic Lightsin menestys riippuu myös sen immateriaalioikeuksista, erityisesti sen omasta tuotekehitystä 
koskevasta osaamisesta, sekä malleista, patenteista ja tavaramerkeistä.  

Nordic Lightsin oma tuotekehitys ja siihen liittyvä osaaminen on tärkeää Nordic Lightsin liiketoiminnalle. 
Olennainen osa Nordic Lightsin ydinosaamisesta koostuu tuotteiden suunnitteluun liittyvästä tietotaidosta. Tätä 
tietotaitoa luovat ja kehittävät ensi sijassa Nordic Lightsin työntekijät Nordic Lightsin omassa tuotekehityksessä. 
Tietotaitoon liittyvän jatkuvuuden varmistamiseksi Nordic Lights pyrkii dokumentoimaan tietotaitoa olennaisilta 
osin. Nordic Lights pyrkii suojaamaan omassa tuotekehityksessään kehitettyä tietotaitoa ja immateriaalioikeuksia 
muun muassa huolehtimalla salassapidosta sekä siitä, että immateriaalioikeudellista suojaa haetaan oikea-
aikaisesti olennaiseksi identifioiduille kehitystyön tuloksille. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että Nordic 
Lightsin käytäntönä on huolehtia siitä, ettei esimerkiksi tietoa patentoitavista keksinnöistä jaeta asiakkaille ennen 
kuin Nordic Lights on saattanut patentinhakuprosessin vireille. Nordic Lightsin tuotteiden keskiössä on 
pääsääntöisesti sen itsekehittämä ydinteknologia ja tuotesuunnittelu. Asiakaskohtainen tuotteiden räätälöinti 
rajoittuu pääsääntöisesti tuotteiden ulkonäköön ja ulkomuotoon. Mikäli Nordic Lights kehittää tuotteita 
kolmansien osapuolten kanssa, se pyrkii sopimaan immateriaalioikeuksista ja salassapidosta kyseessä olevien 
toimijoiden kanssa suojatakseen immateriaalioikeuksiaan ja liikesalaisuuksiaan.  

Nordic Lights pyrkii suojaamaan immateriaalioikeutensa erityisesti niillä markkinoilla ja maantieteellisillä 
alueilla, joilla on merkitystä sen liiketoiminnan kannalta, erityisesti Euroopan unionissa, Yhdysvalloissa, Kiinassa 
ja Australiassa. Nordic Lightsin tärkeimpiä rekisteröityjä immateriaalioikeuksia ovat sen brändiin liittyvät 
tavaramerkit ja verkkotunnukset sekä sen valaisimien mallisuojat. Nordic Lightsilla on joitakin patentteja ja 
vireillä olevia patenttihakemuksia, jotka liittyvät ensisijaisesti sen tuotteiden käyttöön. Nordic Lightsin 

                                                           
36 Tuotantomäärä vuonna 2021 verrattuna edelliseen vuoteen. 
37 Perustuu Caterpillarin toimittajien laatuohjelmaan (Supplier’s Quality Excellence Program). 
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liiketoiminta ei ole sen näkemyksen mukaan riippuvaista tällä hetkellä patenteista, mutta tulevaisuudessa myös 
patenteilla voi olla merkitystä Nordic Lightsin liiketoiminnalle.  

Nordic Lightsin työntekijöihin Suomessa soveltuu työsuhdekeksintölaki. Näin ollen Nordic Lightsilla on oikeus 
ottaa oikeuksia työntekijöiden tekemiin työsuhdekeksintöihin ja pakottavan lain nojalla velvollisuus maksaa 
työsuhdekeksijöille korvauksia. Lisäksi Nordic Lightsilla on työsuhdekeksintöjä koskeva ohjesääntö. 

Tietotekniikka 

Nordic Lightsin keskeisiä IT-järjestelmiä ovat toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) Lean, Windchill (tuotteiden 
elinkaaren hallintajärjestelmä), AutoStore (varastohallintajärjestelmä), CRM Wintime (kirjanpito-ohjelmisto), 
IMS (johtamisjärjestelmä) ja Sympa (HR-järjestelmä). Keskeiset IT-järjestelmät on hankittu ulkopuolisilta 
palveluntarjoajilta. Nordic Lightsin käsityksen mukaan sillä on tehokas, integroitu ja skaalautuva IT-
infrastruktuuri ja sovellukset, jotka tukevat sen liiketoimintaa ja kehitystä. Lisäksi Nordic Lights katsoo, että IT-
infrastruktuuri kattaa sen liiketoiminnan olennaiset osa-alueet, kuten tuotannon, varastohallinnan, logistiikan, 
henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja muut hallinnollisset järjestelmät. Nordic Lightsin 
toiminnanohjausjärjestelmä ja tuotantojärjestelmät on integroitu koko Konsernissa.  

Vakuutukset 

Nordic Lightsin vakuutusturva kattaa sen liiketoimintaan liittyvät riskit, mukaan lukien työtapaturmia, 
omaisuusvahinkoja, yleistä ja tuotevastuuta, ajoneuvoja, johtajien ja toimihenkilöiden vastuuta sekä henkilöstön 
ryhmähenkivakuutuksen. Nordic Lights uskoo, että sen tämänhetkiset vakuutukset ovat riittävät sekä 
vakuutusmäärien että -ehtojen osalta kattaakseen sen liiketoiminnan vakuutuskelpoiset merkittävät riskit, ottaen 
huomioon vakuutusturvan kustannukset sekä Nordic Lightsin liiketoimintaan ja omaisuuseriin kohdistuvat 
potentiaaliset riskit. 

Vastuullisuus 

Nordic Lightsin missiona on varmistaa hyvä näkyvyys loppukäyttäjille työkoneiden turvallista käyttöä varten. 
Suurin osa Nordic Lightsin tuotteista perustuu LED-teknologiaan, joka on hyvin energiatehokas valon 
tuottamisessa ja käyttää ainakin 75 prosenttia vähemmän energiaa ja kestää pidempään kuin hehkulamput.38 Viime 
vuosina Nordic Lights on panostanut uudenlaisten älyvalaisimien kehittämiseen sekä tuotteiden 
energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden lisäämiseen. Lisäksi Nordic Lights on tutkinut uusia 
tuoterakenteita, kuten optimoituja valaistusominaisuuksia, jotka mahdollistavat kustannustehokkuuden sekä 
teknisen suorituskyvyn parantamisen. 

Nordic Lightsin eettiset toimintaohjeet muodostavat puitteet, jotka ohjaavat sen toimintaa ja tiivistävät sen 
liiketoiminnan kannalta kriittiset osa-alueet, kuten lakien ja määräysten noudattaminen, korruption ja lahjonnan 
kieltämisen, työntekijöiden perusoikeuksien kunnioittamisen, lapsityövoiman käytön kiellon, työntekijöiden 
terveyden ja turvallisuuden, ympäristönsuojelun ja toimitusketjun. Nordic Lightsin vastuullisuustoimet koskevat 
vastuullisia hankintoja, ulkopuolisten osapuolten vastuullisuutta ja vastuullista yritystoimintaa. Nordic Lights 
suunnittelee ympäristöasioita, yhteiskuntaa ja hallintotapaa (”ESG”) koskevien auditointien toteuttamista 
toimipaikoissaan Suomessa ja Kiinassa. 

Nordic Lights vaatii toimittajia noudattamaan eettisiä toimintaohjeitaan. Eettisen toimintaohjeen mukaan sen 
allekirjoittaneiden on varmistettava sovellettavan lainsäädännön noudattaminen liittyen muun muassa tiettyjen 
vaarallisten aineiden käyttöön sähkö- ja elektroniikkakomponenteissa sekä kemikaalien käyttöön. Eettinen 
toimintaohje sisältää konfliktimineraaleja koskevan liitteen, jossa määritellään Nordic Lightsin toimittajille 
asetetut vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat niiden velvollisuuksia hankkia tietyt mineraalit muualta kuin 
konfliktialueilta. Nordic Lights toteuttaa myös tarkastuksia ja auditointeja toimittajiensa toimitiloissa. 

Nordic Lights pyrkii varmistamaan kaikkien työntekijöidensä työympäristön turvallisuuden terveys- ja 
turvallisuustoimenpiteillään, ja turvallisuus on osa päivittäistä työtä riskiseurannan, turvallisuustarkastusten ja 
koulutuksen kautta. Tuoteturvallisuus on keskeinen tekijä Nordic Lightsin kaikissa tutkimus- ja 
tuotekehitysprojekteissa. 

                                                           
38 Lähde: U.S. Department of Energy: LED Lighting (www.energy.gov/energysaver/led-lighting). 
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Nordic Lights mittaa vuosittaista hiilijalanjälkeänsä, ja vuodesta 2017 lähtien kaikki sen Suomessa käyttämä sähkö 
on tuotettu uusiutuvista lähteistä. 

Sääntely-ympäristö 

Koska Nordic Lights toimii useissa maissa ja useilla lainkäyttöalueilla, sen on noudatettava toimintaansa koskevia 
kansallisella ja EU:n tasolla säädettyjä lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat muun muassa terveyttä, turvallisuutta, 
markkinointia, maakohtaista teknistä sääntelyä tai sertifikaatteja, ympäristöasioita, työvoiman käyttöä, 
kilpailuasioita, yhtiöoikeutta, tietosuojaa, kansainvälistä kauppaa ja verotusta kaikissa maissa, joissa Nordic Lights 
harjoittaa liiketoimintaa. Lisäksi Nordic Lightsin ajovalojen on täytettävä tieliikennettä koskevat soveltuvat 
standardit, kuten Euroopan talouskomission (ECE) standardit, joita sovelletaan EU:ssa ja muissa maissa, jotka 
ovat ottaneet käyttöön ECE:n määräykset.  

Nordic Lightsin laatujärjestelmällä on ISO 9001 -sertifikaatti ja ympäristöjärjestelmällä ISO 14001 -sertifikaatti, 
minkä lisäksi sen tuotteista on annettu CE-vaatimustenmukaisuusvakuutukset. 

Nordic Lightsin Suomessa sijaitseva tuotantolaitokselle ei vaadita ympäristölupaa. Kiinassa sijaitseva laitos on 
saanut paikallisen hyväksynnän turvalliseen juottamiseen, ympäristöturvallisuutta ja palontorjuntaa koskevat 
paikalliset hyväksynnät. Nordic Lightsin tuotteisiin sovelletaan myös erityistä lainsäädäntöä, joka koskee 
esimerkiksi tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkakomponenteissa sekä kemikaalien 
käyttöä. 

Henkilöstö 

Nordic Lightsin henkilöstömäärä 31.3.2022 oli 301 (pois lukien vuokratyöntekijät). Henkilöstön määrä kasvoi 100 
työntekijällä vuonna 2021 (mukaan lukien vuokratyöntekijät). Vuonna 2020 COVID-19-pandemia aiheutti 
epävarmuutta ja Nordic Lights vähensi rekrytointiensa määrää ja toteutti väliaikaisia lomautuksia. Nordic Lightsin 
työntekijöiden lukumäärässä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia 31.3.2022 jälkeen. Nordic Lightsin 
henkilöstöllä on pääasiassa toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset, mutta se työllistää tällä hetkellä noin 
kymmenen vuokratyöntekijää, joilla on määräaikaiset työsopimukset. 

Nordic Lightsin työntekijöiden työsuhteisiin Suomessa sovelletaan muovi- ja kemianteollisuuden 
työehtosopimuksia. 

Seuraavassa taulukossa esitetään Nordic Lightsin työntekijöiden maantieteellinen jakauma ilmoitetuilla 
ajanjaksoilla (pois lukien vuokratyöntekijät): 

Työntekijöiden määrä alueittain 31.3. 31.12. 
 2022 2021 2020 2019 
EMEA 254 225 144 143 
APAC 46 49 45 37 
Pohjois-Amerikka 1 1 1 1 
Etelä-Amerikka 0 0 0 0 
Yhteensä 301 275 190 181 

Konsernin oikeudellinen rakenne 

Nordic Lights Group Oyj on Konsernin emoyhtiö. Tämän Esitteen päivämääränä Konserni muodostuu 
emoyhtiöstään Nordic Lights Group Oyj:stä (aikaisemmin Sponled Oy) sekä tytäryhtiöistä Suomessa, Saksassa, 
Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Singaporessa. Yhtiö vastaa muun muassa konsernihallinnosta, kun taas Yhtiön 
tytäryhtiöt vastaavat operatiivisesta liiketoiminnasta. Yhtiö syntyi Sponfyr Oy:n jakautumisella syyskuussa 2021. 
Sponfyr Oy oli ennen emoyhtiö konsernissa, johon kuului Nordic Lightsin liiketoiminta ja Herrmans Bike 
Componentsin liiketoiminta. 
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Seuraavassa kaaviossa esitetään Konsernin oikeudellinen rakenne: 

 

Kuva: Nordic Lightsin konsernirakenne.39 

Oikeudenkäynnit 

Nordic Lights ei ole ollut tämän Esitteen päivämäärää edeltävällä 12 kuukauden jaksolla osapuolena missään 
viranomaismenettelyssä, oikeudenkäynnissä tai välimiesmenettelyssä, jolla voisi olla tai olisi voinut olla 
olennainen vaikutus Yhtiön ja/tai Konsernin taloudelliseen asemaan tai kannattavuuteen, eikä Nordic Lightsin 
tiedossa ole, että tällaisia toimia olisi vireillä tai tulossa. 

Olennaiset sopimukset 

Nordic Lights solmi 29.9.2021 38 250 tuhannen euron etuoikeutetun määräaikaislainan sekä valmiusluoton OP 
Yrityspankki Oyj:n kanssa (”Lainasopimus”) muun muassa olemassa olevan velan uudelleenrahoittamiseksi. 
Lisätietoja on esitetty kohdassa ”Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät – 
Maksuvalmius ja pääomanlähteet – Lainat ja nettovelka”.  

                                                           
39 Lisäksi Konserniin kuuluvat kaksi tytäryhtiötä, joilla ei ole liiketoimintaa: Nordic Lights APAC Singapore ja Sandsund Lights Oy. 
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ERÄITÄ TALOUDELLISIA TIETOJA 

Alla esitettävät taloudelliset tiedot ovat peräisin Konsernin tilintarkastetuista Carve-out Tilinpäätöksistä 
31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta sekä Konsernin tilintarkastamattomista 
Osavuositiedoista 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta, sisältäen carve-out vertailutiedot 31.3.2021 
päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta, jotka on laadittu FAS:n mukaisesti. 

Nordic Lights ei ole aikaisemmin muodostanut erillistä juridista konsernia. Yhtiö syntyi Sponfyr Oy:n 
jakautumisella syyskuussa 2021. Sponfyr Oy oli aikaisemmin emoyhtiö konsernissa, johon kuului Nordic Lightsin 
liiketoiminta ja Herrmans Bike Componentsin liiketoiminta. 

Carve-out Tilinpäätökset perustuvat Sponfyr Oy:n 31.12.2019 ja 31.12.2020 sekä Yhtiön 31.12.2021 päättyneiltä 
tilikausilta laadittuihin tilintarkastettuihin konsernitilinpäätöksiin. Osavuositiedot perustuvat Yhtiön 31.3.2022 
päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta laadittuihin taloudellisiin osavuositietoihin sekä Sponfyr Oy:stä 
laadittuihin carve-out vertailutietoihin 31.3.2021 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta. Carve-out 
Tilinpäätökset ja Osavuositiedot on laadittu perustuen toiminnan jatkuvuuteen ja alkuperäisiin hankintamenoihin. 
Carve-out Tilinpäätökset ja carve-out vertailutiedot 31.3.2021 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta on laadittu 
erottamalla pois Herrmans Bike Components -liiketoimintaan kuuluneet historialliset tuotot ja kulut, varat ja velat 
sekä rahavirrat. 

Carve-out Tilinpäätökset ja Osavuositiedot eivät välttämättä kuvaa sitä, millainen liiketoimintojen yhdistelty tulos 
ja taloudellinen asema olisivat olleet, jos Konserni olisi ollut itsenäinen juridinen konserni 1.1.2019 alkaen ja olisi 
siten esittänyt erillisen konsernitilinpäätöksen vuosilta 2019, 2020 ja 2021. Ne eivät välttämättä myöskään osoita, 
millaiset Konsernin tulos, taloudellinen asema tai rahavirrat olisivat tulevaisuudessa. 

Tässä esitettyjä valikoituja taloudellisia tietoja tulee lukea yhdessä kohdan ”Tilinpäätökseen liittyviä ja eräitä 
muita tietoja” sekä tämän Esitteen liitteenä olevien Carve-out Tilinpäätösten ja Osavuositietojen kanssa. 

Yhdistelty tuloslaskelma 

 

31.3. päättynyt 
kolmen kuukauden 

jakso 31.12. päättynyt vuosi 
 2022 2021 2021 2020 2019 

(tuhatta euroa) (tilintarkastamaton) 
(tilintar-
kastettu) 

(tilintar-
kastettu) 

(tilintar-
kastettu) 

Liikevaihto 22 195 13 872 66 337 43 665 44 578 
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 
+/- -318 176 855 301 -263 
Liiketoiminnan muut tuotot 18 0 14 11 39 
      
Materiaalit ja palvelut      
Aineet, tarvikkeet ja tavarat      

Ostot tilikauden aikana -11 329 -8 909 -44 820 -22 456 -22 266 
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -1 141 1 164 5 436 -464 -1 329 

Ulkopuoliset palvelut -640 -389 -1 839 -1 090 -938 
Materiaalit ja palvelut yhteensä -13 110 -8 134 -41 224 -24 009 -24 533 
      
Henkilöstökulut      
Palkat ja palkkiot -3 009 -1 999 -9 992 -7 318 -7 646 
Henkilöstösivukulut      

Eläkekulut -503 -365 -1 666 -991 -1 313 
Muut henkilösivukulut -254 -121 -364 -523 -538 

Henkilöstökulut yhteensä -3 765 -2 485 -12 021 -8 832 -9 496 
      
Poistot ja arvonalentumiset      
Suunnitelman mukaiset poistot -1 323 -1 111 -4 677 -4 654 -4 436 
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -1 323 -1 111 -4 677 -4 654 -4 436 
      
Liiketoiminnan muut kulut -1 216 -679 -3 965 -2 572 -3 488 
Liikevoitto / -tappio 2 481 1 639 5 320 3 909 2 401 
      
Rahoitustuotot ja -kulut      
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Muut korko- ja rahoitustuotot 72 22 119 7 72 
Korkokulut ja muut rahoituskulut -263 -511 -2 439 -2 189 -2 134 
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -191 -489 -2 320 -2 182 -2 062 

Voitto / -tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 2 289 1 149 2 999 1 727 339 
      
Tuloverot -723 -296 -1 359 -1 192 -665 
Tilikauden voitto / -tappio 1 566 853 1 640 535 -326 

Yhdistelty tase 

 31.3. 31.12. 
 2022 2021 2021 2020 2019 

(tuhatta euroa) (tilintarkastamaton) 
(tilintar-
kastettu) 

(tilintar-
kastettu) 

(tilintar-
kastettu) 

Vastaavaa      
Pysyvät vastaavat      
Aineettomat hyödykkeet      

Kehittämismenot 918 548 811 374 42 
Konserniliikearvo 22 354 23 579 23 162 24 405 27 456 
Muut aineettomat hyödykkeet 457 318 366 262 272 

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 23 729 24 445 24 340 25 041 27 770 
      
Aineelliset hyödykkeet      

Maa- ja vesialueet 73 73 73 73 73 
Rakennukset ja rakennelmat 3 053 3 227 3 097 3 261 3 412 
Koneet ja kalusto 6 309 4 678 5 432 4 141 3 228 
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 728 763 1 590 1 236 2 285 

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 10 163 8 741 10 191 8 710 8 997 
      
Sijoitukset      

Muut osakkeet ja osuudet 117 100 111 98 98 
Muut saamiset 0 3 735 0 3 735 3 735 

Sijoitukset yhteensä 117 3 835 111 3 833 3 833 
Pysyvät vastaavat yhteensä 34 009 37 022 34 642 37 584 40 600 
      
Vaihtuvat vastaavat      
Vaihto-omaisuus      

Aineet ja tarvikkeet 8 434 5 496 9 568 4 332 4 627 
Valmiit tuotteet / tavarat 1 744 1 191 2 070 1 015 889 

Vaihto-omaisuus yhteensä 10 178 6 687 11 637 5 346 5 517 
      
Lyhytaikaiset saamiset      

Myyntisaamiset 15 872 10 737 13 324 9 128 7 794 
Muut saamiset 884 570 1 065 553 537 
Siirtosaamiset 117 196 163 182 157 

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 16 873 11 503 14 552 9 864 8 487 
      
Rahat ja pankkisaamiset 4 589 12 246 2 861 12 212 7 955 
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 31 640 30 436 29 050 27 422 21 959 
      
Vastaavaa yhteensä 65 650 67 457 63 692 65 006 62 558 
      
Vastattavaa      
      
Oma pääoma yhteensä 19 553 16 959 17 992 16 296 16 504 
      
Vieras pääoma      
Pitkäaikainen vieras pääoma      

Vaihtovelkakirjalainat 0 15 537 0 15 159 13 804 
Lainat rahoituslaitoksilta 26 850 22 103 26 850 22 103 23 631 

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 26 850 37 640 26 850 37 262 37 435 
      
Lyhytaikainen vieras pääoma      

Lainat rahoituslaitoksilta 2 600 2 065 2 600 2 065 1 389 
Ostovelat 10 830 8 302 10 822 6 188 4 407 
Muut velat 2 553 366 2 269 292 423 
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Siirtovelat 3 022 1 884 2 916 2 662 2 134 
Laskennalliset verovelat 242 242 242 242 267 

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 19 246 12 858 18 849 11 449 8 620 
        
Vieras pääoma yhteensä  46 096 50 498 45 699 48 711 46 055 
Vastattavaa yhteensä 65 650 67 457 63 692 65 006 62 558 

Yhdistelty rahavirtalaskelma 

 
31.3. päättynyt kolmen 

kuukauden jakso 31.12. päättynyt vuosi 
 2022 2021 2021 2020 2019 

(tuhatta euroa) (tilintarkastamaton) 
(tilintar-
kastettu) 

(tilintar-
kastettu) 

(tilintar-
kastettu) 

Liiketoiminnan rahavirta      
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 2 289 1 149 2 999 1 727 339 
Oikaisut      

Suunnitelman mukaiset poistot 1 323 1 111 4 677 4 654 4 436 
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot -116 -78 -101 29 -16 
Rahoitustuotot ja -kulut 253 489 2 377 2 152 2 078 
Muut oikaisut 109 -27 213 -636 -18 

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 3 858 2 645 10 165 7 926 6 819 
Käyttöpääoman muutos      

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / 
vähennys (+) -2 322 -1 639 -4 688 -1 377 1 086 
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 1 459 -1 340 -6 291 170 1 681 
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / 
vähennys (-) 482 2 454 5 420 1 611 1 101 

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 3 477 2 119 4 607 8 330 10 687 
      
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan 
rahoituskuluista -252 -132 -5 063 -799 -823 
Saadut korot liiketoiminnasta - - 61 7 11 
Maksetut välittömät verot -806 -1 340 -1 665 -658 81 
Liiketoiminnan rahavirta 2 419 646 -2 060 6 880 9 956 
      
Investointien rahavirta      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -685 -612 -3 632 -1 639 -3 665 
Investoinnit muihin sijoituksiin -6 0 -13 0 0 
Lainasaamisten takaisinmaksut - - 3 735 0 0 
Tytäryhtiöiden kauppahinnan oikaisu - - -130 0 391 
Investointien rahavirta -691 -612 -40 -1 639 -3 274 
      
Rahoituksen rahavirta      
Maksullinen oman pääoman lisäys 0 0 0 0 226 
Omien osakkeiden hankkiminen 0 0 0 -107 0 
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 0 30 750 0 89 
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 0 -38 001 -877 -2 952 
Maksetut osingot ja muu voitonjako 0 0 0 0 -2 500 
Rahoituksen rahavirta 0 0 -7 251 -984 -5 137 
      
Rahavarojen muutos lisäys (+) / vähennys (-) 1 728 34 -9 351 4 257 1 545 
Rahavarat tilikauden alussa 2 861 12 212 12 212 7 955 6 410 
Rahavarat tilikauden lopussa 4 589 12 246 2 861 12 212 7 955 



69 

 

Keskeisiä tunnuslukuja 

 

31.3. ja 31.3. 
päättynyt kolmen 
kuukauden jakso 31.12. ja 31.12. päättynyt vuosi 

 2022 2021 2021 2020 2019 

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

Liikevaihto ja kannattavuus      
Liikevaihto 22 195 13 872 66 337(1 43 665(1 44 578(1 

Liikevaihdon kasvu (%) 60,0 - 51,9 -2,0 3,4 
Bruttokate 6 958 5 040 21 374 16 834 16 240 
Bruttokatemarginaali (%) 31,3 36,3 32,2 38,6 36,4 
Käyttökate (EBITDA) 3 804 2 750 9 996 8 562 6 837 
Käyttökatemarginaali (%) 17,1 19,8 15,1 19,6 15,3 
Oikaistu käyttökate 3 919 2 753 10 555 8 562 6 837 
Oikaistu käyttökatemarginaali (%) 17,7 19,8 15,9 19,6 15,3 
EBITA 3 289 2 400 8 378 6 959 5 452 
EBITA-marginaali (%) 14,8 17,3 12,6 15,9 12,2 
Oikaistu EBITA 3 404 2 403 8 937 6 959 5 452 
Oikaistu EBITA-marginaali (%) 15,3 17,3 13,5 15,9 12,2 
Liikevoitto 2 481 1 639 5 320(1 3 909(1 2 401(1 

Liikevoittomarginaali (%) 11,2 11,8 8,0 9,0 5,4 
Oikaistu liikevoitto 2 596 1 642 5 878 3 909 2 401 
Oikaistu liikevoittomarginaali (%) 11,7 11,8 8,9 9,0 5,4 
      
Sijoitetun pääoman tuotto (%) 14,2 - 12,4 8,6 4,9 
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (%) 46,3 - 44,2 35,8 25,9 
      
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot 672 557 2 332 2 149 2 064 
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta (%) 3,0 4,0 3,5 4,9 4,6 
      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 691 611 3 645 1 639 3 665 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin, % 
liikevaihdosta (%) 3,1 4,4 5,5 3,8 8,2 
      
Tase ja maksuvalmius      
Sijoitettu pääoma 44 414 44 418 44 581 43 411 47 373 
Oikaistu sijoitettu pääoma 22 060 20 839 21 419 19 006 19 917 
Nettovelka 24 861 27 459 26 589 27 115 30 869 
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen (suhdeluku) 2,1 - 2,5 3,2 4,5 
Omavaraisuusaste (%) 29,8 25,1 28,2 25,1 26,4 
Velkaantumisaste (%) 127 162 148 166 187 
      
Henkilöstö      
Konsernin keskimääräinen henkilöstön lukumäärä 293 203 237 185 194 
Konsernin henkilöstön lukumäärä tilikauden päättyessä 301 208 275 190 181 

1) Tilintarkastettu. 
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Eräiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen ja muiden tunnuslukujen laskentakaavat 

Vaihtoehtoinen 
tunnusluku 

Laskentakaava  Käyttötarkoitus 

Liikevaihdon kasvu (%) 

Muutos tilikauden liikevaihdossa 

x 100 

Liikevaihdon kasvu 
kuvastaa Nordic Lightsin 
liiketoiminnan 
kehittymistä. Edellisen tilikauden liikevaihto 

Bruttokate 
Liikevaihto – välittömät materiaali- ja 

henkilöstökulut 
 

Bruttokate kuvastaa 
Nordic Lightsin 
tehokkuutta tuotteiden ja 
palveluiden tuottamisessa 

verrattuna työvoiman ja 
materiaalien 
kustannuksiin. 

Bruttokatemarginaali 
(%) 

Bruttokate 
x 100 

Liikevaihto 

Käyttökate (EBITDA) 
Liikevoitto + Aineellisten ja aineettomien 

hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset + 
Konserniliikearvon poistot 

 

Käyttökate on Nordic 
Lightsin tuloksellisuutta 
osoittava sisäinen mittari. Käyttökatemarginaali 

(%) 

(EBITDA-marginaali) 

Käyttökate 

x 100 

Liikevaihto 

Oikaistu käyttökate 

(Oikaistu EBITDA) 
Käyttökate + Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät  

Oikaistuja tunnuslukuja 
käytetään parantamaan eri 
kausien keskinäistä 
vertailukelpoisuutta.  

Oikaistu 
käyttökatemarginaali 
(%) 

(Oikaistu EBITDA-
marginaali) 

Oikaistu käyttökate 

x 100 
Liikevaihto 

EBITA Liikevoitto + Konserniliikearvon poistot  

EBITA on Nordic 
Lightsin tuloksellisuutta 
osoittava sisäinen mittari. EBITA-marginaali (%) 

EBITA 

x 100 

Liikevaihto 

Oikaistu EBITA EBITA + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät  
Oikaistuja tunnuslukuja 
käytetään parantamaan eri 
kausien keskinäistä 
vertailukelpoisuutta. 

Oikaistu EBITA-
marginaali (%) 

Oikaistu EBITA 

x 100 

Liikevaihto 

Liikevoittomarginaali 
(%) 

Liikevoitto 

x 100 

Liikevoittomarginaali on 
Nordic Lightsin 
tuloksellisuutta osoittava 
sisäinen mittari. 

Liikevaihto 

Oikaistu liikevoitto Liikevoitto + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät  
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Vaihtoehtoinen 
tunnusluku 

Laskentakaava  Käyttötarkoitus 

Oikaistu 
liikevoittomarginaali (%) 

Oikaistu liikevoitto 

x 100 

Oikaistuja tunnuslukuja 
käytetään parantamaan eri 
kausien keskinäistä 
vertailukelpoisuutta. Liikevaihto 

Sijoitetun pääoman 
tuotto (ROCE) (%) 

Tulos ennen veroja + rahoituskulut (viimeiset 12 kk) 

x 100 
Sijoitetun pääoman tuotto 
on sisäinen mittari 
sijoitetun pääoman tuoton 
arviointiin ja erilaisten 
liiketoimintojen ja 
mahdollisuuksien 
arviointiin huomioiden 
niiden vaatiman pääoman. 

Oma pääoma + nettovelka, keskimäärin tilikaudella 

Oikaistu sijoitetun 
pääoman tuotto (ROCE) 
(%) 

Oikaistu EBITA (viimeiset 12 kk) 

x 100 
Oma pääoma + nettovelka – konserniliikearvo, 

keskimäärin tilikaudella 

Tutkimus- ja 
tuotekehitysmenot 

Tutkimus- ja tuotekehityshenkilöstön 
henkilöstökulut sekä tutkimus- ja kehittämistyöhön 

liittyvät muut liiketoiminnan kulut, sisältäen 
aktivoidut tuotekehitysmenot 

 Tutkimus- ja 
tuotekehitysmenot 
kuvaavat Nordic Lightsin 
panostuksia tutkimus- ja 
tuotekehitystyöhön. Tutkimus- ja 

tuotekehitysmenot, % 
liikevaihdosta (%) 

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot 

x 100 

Liikevaihto 

Investoinnit aineellisiin 
ja aineettomiin 
hyödykkeisiin, % 
liikevaihdosta (%) 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin + investoinnit muihin sijoituksiin 

x 100 

Tunnusluku antaa 
lisätietoa orgaanisen 
liiketoiminnan 
rahavirtatarpeista. Liikevaihto 

Sijoitettu pääoma Oma pääoma + nettovelka  
Sijoitettu pääoma esittää 
Nordic Lightsin sijoitetun 
varallisuuden, minkä 
lisäksi sitä hyödynnetään 
sijoitetun pääoman tuoton 
laskemisessa. 

Oikaistu sijoitettu 
pääoma 

Sijoitettu pääoma - konserniliikearvo  

Nettovelka 
Rahoituslaitoslainat + vaihtovelkakirjalainat - 

rahavarat 
 

Nettovelka ja nettovelan 
suhde oikaistuun 
käyttökatteeseen antavat 
tietoa Nordic Lightsin 
taloudellisesta vakaudesta. 

Nettovelan suhde 
oikaistuun 
käyttökatteeseen 
(suhdeluku) 

Nettovelka 

 
Oikaistu käyttökate 

Omavaraisuusaste (%) 

Oma pääoma yhteensä 

x 100 

Omavaraisuusaste kuvaa 
taloudellista riskitasoa ja 
on hyödyllinen mittari 
Nordic Lightsin johdolle 
sen liiketoimintojen 
vaatiman pääoman 
seuraamisessa. 

Vastaavaa yhteensä – saadut ennakot 

Velkaantumisaste (%) 

Nettovelka 

x 100 
Velkaantumisaste antaa 
kuvan Nordic Lightsin 
velkaantuneisuudesta. Oma pääoma yhteensä 
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Eräiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen 

 

31.3. ja 31.3. 
päättynyt kolmen 
kuukauden jakso 31.12. ja 31.12. päättynyt vuosi 

 2022 2021 2021 2020 2019 

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

Bruttokate      
Liikevaihto 22 195 13 872 66 337(1 43 665(1 44 578(1 
Välittömät materiaali- ja henkilöstökulut -15 237 -8 832 -44 963 -26 831 -28 338 
Bruttokate 6 958 5 040 21 374 16 834 16 240 
Bruttokatemarginaali (%) 31,3 36,3 32,2 38,6 36,4 
      
EBITDA      
Liikevoitto 2 481 1 639 5 320(1 3 909(1 2 401(1 
Suunnitelman mukaiset poistot 1 323 1 111 4 677(1 4 654(1 4 436(1 
EBITDA 3 804 2 750 9 996 8 562 6 837 
EBITDA-marginaali (%) 17,1 19,8 15,1 19,6 15,3 
      
EBITA      
Liikevoitto 2 481 1 639 5 320(1 3 909(1 2 401(1 
Liikearvon poistot 808 761 3 058(1 3 051(1 3 051(1 
EBITA 3 289 2 400 8 378 6 959 5 452 
EBITA-marginaali (%) 14,8 17,3 12,6 15,9 12,2 
      
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät      
Jakautumiseen liittyvät kulut 0 3 68 0 0 
FN-listautumiseen liittyvät kulut 115 0 491 0 0 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 115 3 559 0 0 
      
Oikaistu EBITDA      
Liikevoitto 2 481 1 639 5 320(1 3 909(1 2 401(1 
Suunnitelman mukaiset poistot 1 323 1 111 4 677(1 4 654(1 4 436(1 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 115 3 559 0 0 
Oikaistu EBITDA 3 919 2 753 10 555 8 562 6 837 
Oikaistu EBITDA-marginaali (%) 17,7 19,8 15,9 19,6 15,3 
      
Oikaistu EBITA      
Liikevoitto 2 481 1 639 5 320(1 3 909(1 2 401(1 
Liikearvon poistot 808 761 3 058(1 3 051(1 3 051(1 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 115 3 559 0 0 
Oikaistu EBITA 3 404 2 403 8 937 6 959 5 452 
Oikaistu EBITA-marginaali (%) 15,3 17,3 13,5 15,9 12,2 
      
Oikaistu liikevoitto      
Liikevoitto 2 481 1 639 5 320(1 3 909(1 2 401(1 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 115 3 559 0 0 
Oikaistu liikevoitto 2 596 1 642 5 878 3 909 2 401 
Oikaistu liikevoittomarginaali (%) 11,7 11,8 8,9 9,0 5,4 
      
Nettovelka      
Vaihtovelkakirjalainat 0 15 537 0(1 15 159(1 13 804(1 
Lainat rahoituslaitoksilta 29 450 24 168 29 450 24 168 25 020 
Rahavarat -4 589 -12 246 -2 861(1 -12 212(1 -7 955(1 
Nettovelka 24 861 27 459 26 589 27 115 30 869 
      
Sijoitettu pääoma      
Oma pääoma 19 553 16 959 17 992(1 16 296(1 16 504(1 
Nettovelka 24 861 27 459 26 589 27 115 30 869 
Sijoitettu pääoma 44 414 44 418 44 581 43 411 47 373 
      
Oikaistu sijoitettu pääoma      
Oma pääoma 19 553 16 959 17 992(1 16 296(1 16 504(1 
Nettovelka 24 861 27 459 26 589 27 115 30 869 
Liikearvo -22 354 -23 579 -23 162 -24 405 -27 456 
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Oikaistu sijoitettu pääoma 22 060 20 839 21 419 19 006 19 917 
      
Sijoitetun pääoman tuotto (%)      
Tulos ennen veroja + rahoituskulut (viimeiset 12 kk) 6 329 - 5 438 3 916 2 473 
Keskimääräinen sijoitettu pääoma 44 416 - 43 996 45 392 50 211 
Sijoitetun pääoman tuotto (%) 14,2 - 12,4 8,6 4,9 
      
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (%)      
Oikaistu EBITA (viimeiset 12 kk) 9 937 - 8 937 6 959 5 452 
Keskimääräinen oikaistu sijoitettu pääoma 21 450 - 20 213 19 462 21 035 
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (%) 46,3 - 44,2 35,8 25,9 

1) Tilintarkastettu. 

 

 
1.1.–30.6. 

2021 
1.7.–31.12. 

2021 
1.1.–30.6. 

2020 
1.7.–31.12. 

2020 
(tuhatta euroa) (tilintarkastamaton) 
Bruttokate     
Liikevaihto 30 931 35 406 21 587 22 078 
Välittömät materiaali- ja henkilöstökulut -19 566 -25 397 -13 217 -13 615 
Bruttokate 11 365 10 009 8 370 8 463 
Bruttokatemarginaali (%) 36,7 28,3 38,8 38,3 
     
EBITA     
Liikevoitto 4 197 1 123 1 893 2 015 
Liikearvon poistot 1 529 1 529 1 525 1 525 
EBITA 5 726 2 651 3 419 3 540 
EBITA-marginaali (%) 18,5 7,5 15,8 16,0 
     
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät     
Jakautumiseen liittyvät kulut 9 60 0 0 
FN-listautumiseen liittyvät kulut 0 491 0 0 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 9 551 0 0 
     
Oikaistu EBITA     
Liikevoitto 4 197 1 123 1 893 2 015 
Liikearvon poistot 1 529 1 529 1 525 1 525 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 9 551 0 0 
Oikaistu EBITA 5 735 3 202 3 419 3 540 
Oikaistu EBITA-marginaali (%) 18,5 9,0 15,8 16,0 
     
Oikaistu liikevoitto     
Liikevoitto 4 197 1 123 1 893 2 015 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 9 551 0 0 
Oikaistu liikevoitto 4 205 1 673 1 893 2 015 
Oikaistu liikevoittomarginaali (%) 13,6 4,7 8,8 9,1 
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LIIKETOIMINNAN TULOS, TALOUDELLINEN ASEMA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT 

Seuraava katsaus tulee lukea yhdessä tämän Esitteen jakson ”Eräitä taloudellisia tietoja” ja tämän Esitteen 
liiteenä olevien Carve-out Tilinpäätösten 31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta ja 
Osavuositietojen 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta, sisältäen carve-out vertailutiedot 31.3.2021 
päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta, kanssa. Lisätietoa Carve-out Tilinpäätösten ja Osavuositietojen 
laatimisperiaatteista on kohdassa ”Tilinpäätökseen liittyviä ja eräitä muita tietoja” ja tähän Esitteeseen liitettyjen 
Carve-out Tilinpäätösten liitetiedoissa.  

Jäljempänä esitettävät taloudelliset tiedot on johdettu Konsernin tilintarkastetuista Carve-out Tilinpäätöksistä 
31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta sekä Konsernin tilintarkastamattomista 
Osavuositiedoista 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta, sisältäen carve-out vertailutiedot 31.3.2021 
päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta, jotka on laadittu FAS:n mukaisesti. 

Tämä katsaus sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin väistämättä liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. 
Toteutuvat tulokset voivat poiketa olennaisesti näissä tulevaisuutta koskevissa lausunnoissa esitetystä. Katso 
”Tulevaisuutta koskevat lausumat” ja ”Riskitekijät” edellä. 

Yleiskatsaus 

Nordic Lights valmistaa valoja kolmeen pääasialliseen käyttötarkoitukseen: työkoneiden työvalot, ajovalot ja 
merkkivalot. Työvaloilla oli 87 prosentin, ajovaloilla 12 prosentin ja merkkivaloilla 1 prosentin osuus Nordic 
Lightsin liikevaihdosta 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella. Nordic Lightsin tuotteet perustuvat pääasiassa LED-
teknologiaan, mutta sen tuotevalikoimassa on myös halogeeni- ja HID-valoja (eli Xenon-valoja). LED-tuotteilla 
oli 88 prosentin osuus ja muilla valotyypeillä 12 prosentin osuus Nordic Lightsin liikevaihdosta 31.12.2021 
päättyneellä tilikaudella.  

Nordic Lightsilla on vakiintunut asema premium-toimittajana sekä OEM-valmistajien keskuudessa että 
jälkimarkkinoilla. OEM-liiketoimintasegmentillä valot asennetaan alkuperäislaitteisiin niiden valmistusprosessin 
yhteydessä. Nordic Lights toimii tiiviissä yhteystyössä jokaisen OEM-asiakkaansa kanssa pystyäkseen 
räätälöimään valot asiakkaan tuotteiden mukaan ja täyttämään loppukäyttäjien tarpeet. Monissa tapauksissa uuden 
tuotteen myynnin aloittaminen asiakkaalle edellyttää useita vuosia kestävää yhteistyötä, testausta ja auditointia. 
OEM-liiketoiminnalla oli 69 prosentin osuus Nordic Lightsin liikevaihdosta 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella.  

Jälkimarkkinakanava käsittää varaosat, joita käytetään kaluston uudistamiseen tai aikaisemmin asennettujen 
varusteiden korjaamiseen ja parantamiseen. Jälkimarkkinoihin sisältyvät sekä alkuperäislaitteiden varaosat, jotka 
myydään OEM-asiakkaille alkuperäisinä varaosina työkoneiden valojen vaihtamiseksi parempiin tai 
rikkoutuneiden valojen korjaamiseksi tai vaihtamiseksi, sekä jakelijoille myytävät joko omalla tuotemerkillä tai 
niiden omilla merkeillä myytävät varaosat. Jälkimarkkinoille tapahtuva myynti muodosti 31 prosenttia Nordic 
Lightsin liikevaihdosta 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella. 

Nordic Lights toimii maailmanlaajuisesti, ja vuoden 2022 ensimmäisellä kvartaalilla sen liikevaihto markkina-
alueittain jakautui seuraavasti: Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) (49 prosenttia liikevaihdosta), Aasia ja 
Tyynenmeren alue (APAC) (23 prosenttia liikevaihdosta), Pohjois-Amerikka (24 prosenttia liikevaihdosta) ja 
Etelä-Amerikka (4 prosenttia liikevaihdosta).  

Seuraavassa taulukossa esitetään Nordic Lightsin keskeisiä tunnuslukuja ilmoitetuilla ajanjaksoilla: 

 
31.3. päättynyt kolmen 

kuukauden jakso 31.12. päättynyt vuosi 
 2022 2021 2021 2020 2019 
(tuhatta euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu) 
Liikevaihto 22 195 13 872 66 337(1 43 665(1 44 578(1 
Liikevaihdon kasvu (%) 60,0 - 51,9 -2,0 3,4 
Liikevoitto 2 481 1 639 5 320(1 3 909(1 2 401(1 
Liikevoittomarginaali (%) 11,2 11,8 8,0 9,0 5,4 
EBITA 3 289 2 400 8 378 6 959 5 452 
EBITA-marginaali (%) 14,8 17,3 12,6 15,9 12,2 
Oikaistu EBITA 3 404 2 403 8 937 6 959 5 452 
Oikaistu EBITA-marginaali (%) 15,3 17,3 13,5 15,9 12,2 

1) Tilintarkastettu. 
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Nordic Lights on panostanut tuotannon automaatioon, joka on kasvattanut kapasiteettia, tuotantomääriä ja 
tuotantoa neliömetriä kohti sekä parantanut kustannustehokkuutta. 

Liikevaihdon merkittävä 51,9 prosentin kasvu 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2020 
päättyneeseen tilikauteen johtui pääasiassa merkittävästä myyntivolyymin kasvusta ja hyvä kehitys jatkui vuoden 
2022 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, jolloin liikevaihdon kasvu oli 60,0 prosenttia.  

Liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen vaikuttavia keskeisiä tekijöitä 

Nordic Lightsin liiketoiminnan tulokseen ovat vaikuttaneet ja odotetaan vaikuttavan jatkossakin monet sisäiset ja 
ulkoiset tekijät, joista osa on Nordic Lightsin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Nordic Lightsin aikaisempi 
tulos ei kuitenkaan välttämättä anna viitteitä sen liiketoiminnan tuloksesta tulevaisuudessa, ja sijoittajien tulisi 
myös ottaa huomioon kohdassa ”Riskitekijät” kuvattuja riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa 
Nordic Lightsin liiketoiminnan tulokseen. 

Nordic Lightsin liiketoimintaan on vaikuttanut alla kuvattujen tekijöiden lisäksi Ukrainan sota sekä COVID-19-
pandemia ja niiden globaalit seuraukset. COVID-19:n leviäminen on vaikuttanut haitallisesti esimerkiksi Nordic 
Lightsin globaaliin toimitusketjuun. COVID-19-pandemian levitessä komponenttien saatavuudessa sekä meri- ja 
ilmakuljetuksissa alkoi esiintyä ongelmia, jotka aiheuttivat merkittävää kustannusinflaatiota ja viiveitä 
komponenttien toimituksissa ja saatavuudessa sekä kasvattivat kuljetuskustannuksia. Näiden tekijöiden 
seurauksena Nordic Lightsin liiketoiminnan kustannukset kasvoivat merkittävästi. COVID-19-pandemia on myös 
aiheuttanut joitakin tuotantohäiriöitä Nordic Lightsin tuotannossa karanteenien ja sulkemisten vuoksi, mutta tämän 
Esitteen päivämäärään mennessä vaikutus ei ole ollut suuri. Lisäksi COVID-19-pandemiasta johtuneet 
matkustusrajoitukset ovat muuttaneet työmenetelmiä ja pienentäneet liikematkustuksen kustannuksia. Tämän 
Esitteen päivämääränä Ukrainan sodan ja COVID-19-pandemian mahdolliset seuraukset aiheuttavat epävarmuutta 
liiketoimintaympäristössä, jossa Nordic Lights toimii, ja niillä voi olla haitallinen vaikutus Nordic Lightsin 
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen myös kuluvalla tilikaudella ja mahdollisesti 
pidempäänkin.  

Nordic Lightsin tuotteiden kysyntä 

Nordic Lightsin liikevaihdon kasvu perustuu ensisijaisesti kahteen tekijään: Nordic Lightsin kykyyn kasvattaa 
myyntiä olemassa oleville asiakkailleen ja kykyyn saada uusia asiakkaita. Potentiaalisten ja olemassa olevien 
asiakkaiden kykyyn ja halukkuuteen ostaa valaisimia ja investoida uusiin tuotteisiin puolestaan vaikuttaa yleinen 
taloustilanne asiakkaiden loppukäyttäjäsegmenteillä. Nordic Lights toimittaa valaisinratkaisuja viidelle 
loppukäyttäjäsegmentille: kaivosteollisuus, maanrakennus, metsätalous, maatalous ja materiaalinkäsittely. Nordic 
Lightsin johdon arvion mukaan Nordic Lightsin monipuolinen liiketoimintaportfolio sekä toiminta useilla 
maantieteellisillä alueilla ja loppukäyttömarkkinoilla lisää sen liiketoiminnan vakautta, ja Nordic Lights pyrkii 
tasapainottamaan liiketoimintaportfoliotaan entisestään eri loppukäyttäjäsegmenttien välillä. Nordic Lightsin 
tuotteiden kysyntä riippuu pääasiassa uusien työkoneiden kysynnästä sekä siitä, kuinka paljon valoja vaihdetaan 
tai päivitetään olemassa oleviin työkoneisiin, mikä puolestaan riippuu työkoneiden uudistusvälistä, käyttöasteesta 
ja työtuntien määrästä. Työkoneiden määrä on historiallisesti ollut yhteydessä infrastruktuurin kehitykseen, jota 
puolestaan ohjaavat julkisen sektorin kannustimet infrastruktuurin kehittämiseen. Työkoneiden määrän lisäksi 
valaisimien kysyntään vaikuttaa valojen lukumäärä työkonetta kohti. Tähän puolestaan vaikuttavat muut trendit ja 
kehityssuuntaukset, kuten työympäristön turvallisuuden ja työtehon merkityksen kasvu. 

Nordic Lightsin liikevaihto kasvoi 60,0 prosenttia vuoden 2022 ensimmäisellä kvartaalilla verrattuna vuoden 2021 
ensimmäiseen kvartaaliin, ja 51,9 prosenttia 31.12.2021 päättyneen tilikauden ja 31.12.2020 päättyneen tilikauden 
välillä. 31.12.2020 päättyneen tilikauden ja 31.12.2019 päättyneen tilikauden välillä Nordic Lightsin liikevaihto 
laski 2,0 prosenttia. Tarkastelujaksojen aikana Nordic Lightsin liikevaihdon kasvu ylitti työvalojen 
kokonaismarkkinoiden kasvun, ja Nordic Lights on kaksinkertaistanut markkinaosuutensa viiden edellisen vuoden 
aikana.40 Tarkastelujaksoilla Nordic Lightsin liikevaihdon kasvu on johtunut pääasiassa siitä, että se on kasvattanut 
osuuttaan asiakkaiden kokonaisostoista ja saanut uusia merkittäviä asiakkaita, minkä lisäksi kohdemarkkinat ovat 
kasvaneet. Myyntivolyymin kasvu on perustunut myyntiin sekä olemassa oleville että uusille maantieteellisille 
markkinoille.  

Nordic Lightsilla on useita suuria projekteja, joissa se toimittaa suurina vuosittaisina määrinä valaisimia 
avainasiakkaidensa tiettyyn työkonemalliin. OEM-asiakkaiden kanssa kestää 12–48 kuukautta alustavasta 

                                                           
40 Lähde: Nordic Lightsin näkemys perustuen ulkopuolisten asiantuntijoiden haastatteluihin keväällä 2021 ja verrokkiyritysten tilinpäätöksiin. 
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yhteydenotosta tuotannon aloittamiseen. Tuotantoa ja ylösajoa edeltävät tuotekehitys-, testaus- ja 
validointivaiheet. Ostot laskutetaan vasta sitten, kun tuotteet on toimitettu. Siksi Nordic Lightsin kyky saada uusia 
projekteja olemassa olevilta asiakkailtaan ja tuotannon alkamisen ajankohta voivat vaikuttaa sen liikevaihtoon ja 
liiketoiminnan tulokseen. OEM-asiakkaiden odotetaan sitoutuvan samaan toimittajaan työkoneen koko elinkaaren 
ajaksi, koska ne ovat investoineet omaan kenttätestaukseen ja validointiin, mikä lisää tulevan myynnin 
ennustettavuutta, vaikkakaan puitesopimukset OEM-asiakkaiden kanssa eivät sisällä ostojen vähimmäismäärää 
koskevia velvoitteita.  

Komponenttikustannukset ja tuotannon tehokkuus 

Nordic Lights valmistaa Suomessa ja Kiinassa sijaitsevissa tuotantolaitoksissa komponenteista täysimittaisia 
valaisinratkaisuja. Siksi komponenttien hinnat sekä toimitusketjun ja tuotannon tehokkuus vaikuttavat sen 
liiketoiminnan tulokseen. Vuonna 2021 ja vuoden 2022 ensimmäisellä kvartaalilla Nordic Lightsin kasvu oli 
nopeaa (liikevaihto kasvoi 51,9 prosenttia vuonna 2021 ja 60,0 prosenttia vuoden 2022 ensimmäisellä kvartaalilla), 
mutta materiaali- ja palvelukulut kasvoivat nopeammin kuin liikevaihto. Nordic Lightsin materiaalit ja palvelut, 
huomioiden valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos, olivat 13 428 tuhatta euroa, eli 60,5 
prosenttia liikevaihdosta vuoden 2022 ensimmäisellä kvartaalilla ja 7 958 tuhatta euroa, eli 57,4 prosenttia 
liikevaihdosta vuoden 2021 ensimmäisellä kvartaalilla. Nordic Lightsin materiaalit ja palvelut, huomioiden 
valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos, olivat 40 369 tuhatta euroa, eli 60,9 prosenttia 
liikevaihdosta vuonna 2021, 23 708 tuhatta euroa eli 54,3 prosenttia vuonna 2020 ja 24 796 tuhatta euroa eli 55,6 
prosenttia vuonna 2019. 

Suurin osa Nordic Lightsin materiaalikuluista muodostuu komponenttikustannuksista. Esimerkiksi 
elektroniikkakomponenteilla ja alumiinikoteloilla on merkittävä vaikutus komponenttikulujen kokonaismäärään. 
Tämän seurauksena komponenttikustannusten nousu tai lasku vaikuttaa Nordic Lightsin tulokseen. Nordic 
Lightsin tuotannossa käytettäviä komponentteja ovat esimerkiksi elektroniikkakomponentit, kotelot, kiinnikkeet 
ja optiset osat. Komponenttien hinnat riippuvat oman hankintaketjustrategian ja hankintatoiminnan lisäksi 
ulkopuolisista tekijöistä, kuten kysynnästä muiden käyttäjien keskuudessa, globaaleista toimitusketjuista, 
tuotantokapasiteetista, sääntelystä, vientirajoituksista, poliittisesta vakaudesta, tuontitulleista ja valuuttakursseista. 
Ennen COVID-19-pandemian puhkeamista LED-valoissa käytettävien komponenttien hinnat olivat 
laskusuunnassa. Nordic Lightsin bruttokatemarginaali laski 31.12.2021 päättyneen tilikauden toisella 
vuosipuoliskolla johtuen globaalissa toimitusketjussa esiintyneistä haasteista, joiden seurauksena komponenttien, 
kuten alumiinikoteloiden ja elektroniikkakomponenttien, hinnat nousivat nopeasti. Varmistaakseen 
komponenttien saatavuuden kasvun mahdollistamiseksi Nordic Lights osti myös komponentteja kalliimmilta 
spottimarkkinoilta ja käytti myös kalliimpia lentorahtikuljetuksia. Myös kuljetuskustannukset Aasiasta 
Eurooppaan kasvoivat, ja kuljetuskustannuksilla oli vuoden 2021 toisella vuosipuoliskolla merkittävä vaikutus 
niiden komponenttien kustannusten kasvuun, jotka Nordic Lights hankki Aasiasta tuotantolaitokseensa Suomessa. 
Siten Nordic Lightsin kannattavuus altistuu komponenttien hintojen ja kuljetuskustannusten vaihtelulle. Nordic 
Lights on ryhtynyt toimenpiteisiin tämän vaikutuksen rajoittamiseksi esimerkiksi aktiivisilla hinnoittelu- ja 
hankintatoimenpiteillä, ja se on lisännyt ja pyrkii lisäämään entisestään paikallista hankintaa Euroopassa. 

Vuodesta 2016 Nordic Lightsin tuotantovolyymit ovat lähes kolminkertaistuneet, noin 0,6 miljoonasta 
valaisimesta vuonna 2016 noin 2 miljoonaan valaisimeen vuonna 2021. Nordic Lights on vastannut 
tuotantovolyymien kasvuun ja monimutkaistumiseen suunnittelun ja tuotannon tehokkuutta parantavilla 
toimenpiteillä. Tuotantoa on tehostettu muun muassa tuotannon automatisoinnilla, sisäisen logistiikan 
automatisoinnilla ja modulaaristen suunnittelukonseptien käytöllä. Nämä toimenpiteet ovat vaikuttaneet 
positiivisesti Nordic Lightsin kannattavuuteen ja pienentäneet käyttöpääomaa suhteessa liikevaihtoon vuosina 
2019 ja 2020. Merkittävästä kasvusta johtuen Nordic Lights rekrytoi vuonna 2021 100 uutta työntekijää (mukaan 
lukien vuokratyöntekijät), mikä vaikutti väliaikaisesti tuotantotehokkuutta heikentävästi. Vuonna 2021 ja vuoden 
2022 ensimmäisellä kvartaalilla globaalin toimitusketjun haasteet, tuotantovolyymin ja tuotantohenkilökunnan 
määrän nopea kasvu sekä komponenttien hintojen nousu vaikuttivat negatiivisesti Nordic Lightsin 
bruttokatemarginaaliin.  

Vuoden 2022 ensimmäisen kvartaalin aikana liikevoittomarginaali, EBITA-marginaali ja oikaistu 
EBITA -marginaali kuitenkin paranivat vuoteen 2021 verrattuna, johtuen hinnankorotuksista, paremmasta 
tuotannon tehokkuudesta ja vähäisemmistä lentorahdeista. Lisäksi komponenttihankinnat kalliimmilta spot-
markkinoilta olivat alhaisemmat. 

Nordic Lights aikoo tulevaisuudessa kasvattaa automaatioastetta tuotantonsa lukuisissa osissa. Nordic Lights on 
investoinut ja odottaa investoivansa jatkossakin automatisointiin. Automaation lisääminen on kasvattanut 
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kapasiteettia, tuotantomääriä ja tuotantoa neliömetriä kohti sekä parantanut kustannustehokkuutta. Nordic Lights 
automatisoi kaksi tuotantolinjaa Suomessa vuosina 2020 ja 2021 automatisoiden suurina määrinä valmistettavien 
tuotteiden valmistusta. Näiden automaatioon tehtyjen investointien takaisinmaksuajan odotetaan olevan alle 
vuoden, ja näiden kahden tuotantolinjan automatisoinnin odotetaan mahdollistavan tuotantokapasiteetin 
kasvattamisen 25–30 prosenttia nykyisissä tuotantotiloissa kuluvan vuoden aikana. Automatisointiprojekti vaati 
kuitenkin lisäresursseja, millä oli negatiivinen vaikutus Nordic Lightsin kustannustehokkuuteen vuonna 2021. 
Tuotannon tehokkuus vuoden 2022 ensimmäisellä kvartaalilla kuitenkin kasvoi verrattuna vuoteen 2021. Nordic 
Lights arvioi potentiaalisia investointeja Pietarsaaren tuotantolaitoksen laajentamiseen sen tuotantokapasiteetin 
kasvattamiseksi ja mahdollistaakseen tuotannon automatisoinnin edelleen. 

Nordic Lightsin kiinteät kustannukset ovat selvästi pienempi erä kuin muuttuvat kustannukset. Kiinteiden 
kustannusten osuus liikevaihdosta on laskenut viime vuosina, vaikkakin tällä hetkellä Nordic Lights kasvattaa 
organisaatiotaan vastatakseen kasvuun. Erityisesti kasvun tavoittelu jälkimarkkinoilla edellyttää lisäinvestointeja 
myyntiorganisaatioon. 

Tuotejakauma, tuotteiden hinnoittelu ja kilpailu 

Nordic Lightsin liikevaihtoon ja kannattavuuteen vaikuttavat asiakkaiden tarpeiden kehittyminen ja mieltymykset 
erityyppisiin tuotteisiin. Nordic Lights tarjoaa valaisimia kolmeen pääasialliseen käyttötarkoitukseen: työkoneiden 
työvalot, ajovalot ja merkkivalot. Nordic Lightsin tuotteet perustuvat pääasiassa LED-teknologiaan, mutta sen 
tuotevalikoimassa on myös halogeeni- ja HID-valoja. Nordic Lightsin LED-tuotteiden hinnat vaihtelevat 
kymmenestä eurosta yli sataan euroon. Vuonna 2021 LED-valoja toimitettiin noin 1,6 miljoonaa kappaletta. LED-
ajovaloilla ja HID-työvaloilla on korkeimmat keskimääräiset myyntihinnat, ja seuraavina tulevat premium-
työvalot. Toisaalta LED-ajovalojen ja HID-työvalojen volyymit ovat suhteellisen pieniä, kun taas edullisemmat, 
suurina määrinä valmistettavat työvalot muodostivat merkittävän osuuden valmistetuista valoista noin 1,1 
miljoonan yksikön tuotantomäärällään vuonna 2021. Suurina määrinä valmistettavien työvalojen osuus on 
kasvanut nopeimmin ja Nordic Lights on lisännyt niiden tuotantoa automaatiosoluissa. Nordic Lights uskoo, että 
suurina määrinä valmistettavien LED-ajovalojen samoin kuin LED-työvalojenkin osuus sen tuotannosta tulee 
kasvamaan samalla, kun premium-työvalojen ja muiden valojen osuus pienenee. Nordic Lights on vähentänyt 
suurina määrinä valmistettavien edullisempia työvaloja sisältävän tuotejakauman vaikutusta lisäämällä suurien 
tuotantovolyymien mahdollistamaa automaatiota sekä tehostamalla hankintoja. 

Nordic Lightsin kilpailijoihin kuuluu suuri globaali valaisinvalmistaja sekä useita pienempiä ja keskisuuria 
globaaleja ja paikallisia yrityksiä. Nordic Lights tarjoaa valaisintuotteita markkinoilla, joilla kilpailuetu perustuu 
lukuisiin tekijöihin, kuten tuotteen ominaisuuksiin ja laatuun, asiakastukeen ja -palveluun, hinnoitteluun, 
tuotesuunnitteluun, tuotevalikoimaan sekä toimitusaikaan ja luotettavuuteen. Nordic Lights uskoo, että tuotteen 
ominaisuudet ja laatu ovat keskeisiä ostoperusteita segmenteissä, joissa valaisimille asetetaan suuremmat 
vaatimukset. Nordic Lightsin johto arvioi, että valojen toimivuus on asiakkaille erityisen tärkeää tietyillä 
segmenteillä, kuten metsätaloudessa ja kaivosteollisuudessa, ja asiakkaat ovat valmiimpia maksamaan lisähinnan 
luotettavasta ja kestävästä premium-tuotteesta mahdollistaakseen keskeytyksettömän toiminnan. Korkea laatu on 
keskeinen ostoperuste myös korkealuokkaisille OEM-valmistajille, joilla on erityisiä laatuvaatimuksia. Nordic 
Lightsin näkemyksen mukaan tällaisilla toimialoilla tuotteen ominaisuudet ja laatu sekä asiakastuki ja -palvelu 
ovat tämän vuoksi keskeisiä ostoperusteita, kun taas hintaa pidetään vähemmän tärkeänä. Toisaalta niillä 
segmenteillä ja OEM-valmistajilla, joilla on kevyemmät vaatimukset valaisimille, kuten maanrakennus-
teollisuudessa, maataloudessa ja materiaalinkäsittelyssä sekä edullisemmilla OEM-valmistajilla, kilpailukykyinen 
hinnoittelu on tärkeämpi ostoperuste. Tämän seurauksena Nordic Lightsin tuotteiden hinnoittelu riippuu 
asiakasjakaumasta. 

Nordic Lights myy tuotteitaan suoraan OEM-valmistajille ja jakelijoille, jotka myyvät tuotteet loppuasiakkaille. 
Asiakassopimukset OEM-valmistajien kanssa ovat tyypillisesti vuosittain uusittavia puitesopimuksia, jotka eivät 
sisällä ostojen vähimmäismäärää koskevia velvoitteita. Vuoden 2021 toisella puoliskolla ja vuoden 2022 
ensimmäisellä kvartaalilla Nordic Lights toteutti hinnankorotuksia lieventääkseen globaalin toimitusketjun 
haasteista johtuvan merkittävän kustannusinflaation vaikutuksia, ja Nordic Lights pyrkii jatkossakin harjoittamaan 
aktiivista hinnoittelustrategiaa. Hinnankorotusten vaikutus kannattavuuteen seuraa viiveellä, sillä neuvottelujen 
kesto ja hinnankorotusten voimaanastuminen vaihtelevat asiakas- ja tilannekohtaisesti. Nordic Lightsin kyky 
toteuttaa aktiivista hinnoittelustrategiaa riippuu sekä asiakkaille tarjottavasta lisäarvosta että markkinoilla 
kohdattavasta kilpailusta. Kilpailijoiden hinnoittelupolitiikkoihin voivat vaikuttaa yleinen taloustilanne, 
kilpailijoiden lukumäärä markkinoilla, liiketoimintastrategiat ja kustannusrakenteet.  
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Nordic Lights odottaa, että tehdyt ja meneillään olevat hinnankorotukset, tuotannon tehostaminen vuoden 2021 
nopean kasvun jälkeen sekä hankinnan tehostaminen vaikuttavat sen kannattavuuteen vuonna 2022.  

Käyttöpääoman kehitys 

Nordic Lightsin tuotanto perustuu tilausten mukaan tapahtuvaan valmistukseen ja oikea-aikaisiin toimituksiin, ja 
siinä pyritään varmistamaan lyhyet läpimenoajat ja valmiiden tuotteiden pienet varastomäärät. Toimintamalli sitoo 
käyttöpääomaa, koska Nordic Lights pitää komponentteja varastossa mahdollistaakseen nopean tuotannon ja 
tuotteiden toimittamisen asiakkaille. Nordic Lights ei tyypillisesti pidä valmiita tuotteita pitkään varastossa, koska 
tuotteet toimitetaan asiakkaille pian niiden valmistuttua. Historiallisesti käyttöpääoman kasvanutta tehokkuutta on 
tukenut parannettu vaihto-omaisuuden ja varaston kierron hallinta sekä pidennetyt maksuajat toimittajille. Vuonna 
2021 Nordic Lights kuitenkin ryhtyi varotoimiin ja kasvatti varastojaan turvatakseen sellaisten komponenttien 
saatavuuden, joilla on korkea kysyntä. Vuonna 2021 vaihto-omaisuus kasvoi 6,3 miljoonaa euroa, mistä 3 
miljoonaa euroa liittyi komponenttivaraston taktiseen kasvattamiseen41 komponenttien saatavuuden ja kasvun 
varmistamiseksi. Vuoden 2022 ensimmäisellä kvartaalilla Nordic Lights kuitenkin suunnitelmallisesti pienensi 
varastonsa kokoa ja vaihto-omaisuus laski 1,5 miljoonaa euroa. Nordic Lightsin modulaarista kokoonpanoa 
hyödyntävä tuotantojärjestelmä mahdollistaa sen tuotemallien räätälöinnin erilaisiksi tuotteiksi ja itse tuotteiden 
rakenteen räätälöinnin loppukäytön ja asiakkaan muiden määrittelyjen mukaisesti, mikä mahdollistaa laajemman 
tuotevalikoiman kasvattamatta käyttöpääomaa merkittävästi.  

Liikearvo 

Nordic Lights aineettomat hyödykkeet muodostuvat pääasiassa liikearvosta. Konsernitaseessa 31.3.2022 oli 
liikearvoa 22 354 tuhatta euroa. Konserniliikearvo poistetaan tasapoistoina 10 vuoden aikana. Jos Nordic Lightsin 
joutuu tulevaisuudessa kirjaamaan merkittäviä liikearvoon liittyviä arvonalentumistappioita, tällä voi olla 
haitallinen vaikutus Nordic Lightsin taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. 

Valuuttakurssien vaihtelu 

Liiketoimintansa kansainvälisen luonteen seurauksena Nordic Lightsin myyntiä muodostuu ja kustannuksia 
aiheutuu muissakin valuutoissa kuin Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden kotivaluutoissa.  

Nordic Lightsin kannalta tärkeimpiä ulkomaanvaluuttoja ovat Kiinan juan, Yhdysvaltain dollari ja Ruotsin kruunu. 
Nordic Lightsin liikevaihdosta 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella muodostui 85 prosenttia eurossa, 11 prosenttia 
Kiinan juanissa ja 4 prosenttia Yhdysvaltain dollarissa. Nordic Lightsin materiaali- ja palvelukuluista 31.12.2021 
päättyneellä tilikaudella muodostui 46 prosenttia eurossa, 40 prosenttia Kiinan juanissa, 8 prosenttia Yhdysvaltain 
dollarissa ja 6 prosenttia Ruotsin kruunussa. 

Näin ollen Nordic Lights altistuu valuuttakurssien vaihtelulle suhteessa euroon, ja valuuttakurssien muutoksilla 
voi olla suora vaikutus Nordic Lightsin liikevoittoon, taseeseen ja rahavirtoihin. 

Viimeaikaiset tapahtumat 

Alla esitetyn lisäksi Nordic Lightsin taloudellisessa asemassa tai tuloksessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia 
31.3.2022 sekä tämän Esitteen päivämäärän välisenä aikana. 

Vuoden 2021 tuloksen perusteella Nordic Lightsille tuli maksettavaksi lisäkauppahintaa 1 750 tuhatta euroa, joka 
maksettiin 10.6.2022. Lisäkauppahinta liittyy järjestelyyn, jossa Sponsor Capital osti enemmistöosuuden Nordic 
Lightsista. 

Tulevaisuudennäkymät 

Tämä kohta ”Tulevaisuudennäkymät” sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat 
eivät ole takeita tulevasta taloudellisesta kehityksestä, ja Yhtiön markkina-arvo, taloudellinen suorituskyky tai 
tosiasiallisesti saavuttamat taloudelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti siitä, mitä tulevaisuutta koskevissa 
lausumissa on esitetty tai mitä niistä voi olla pääteltävistä johtuen monista tekijöistä, joista joitakin kuvataan 

                                                           
41 Varastopuskuri vuonna 2021 on laskettu vuoden 2021 varastotason ja vuoden 2021 arvioidun varaston erotuksena olettaen varastokierron 
(DIO) olevan vuoden 2020 tasolla. Vaihto-omaisuus oli 11 637 tuhatta euroa vuonna 2021 ja 5 346 tuhatta euroa vuonna 2020. 
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kohdissa ”Tulevaisuutta koskevat lausumat” ja ”Riskitekijät”. Yhtiö kehottaa suhtautumaan tulevaisuutta 
koskeviin lausumiin varauksella, ja ne pätevät ainoastaan Esitteen päivämääränä. 

Nordic Lights ennakoi liikevaihtonsa kasvavan orgaanisesti 15–25 prosenttia vuonna 2022 verrattuna vuoteen 
2021. Nordic Lightsin näkemys perustuu oletukselle, että ylösajovaiheessa olevien projektien osalta uusien 
valaisimien kysyntä kasvaa ennakoidulla tavalla ja että työkoneiden markkinakysyntä pysyy nykyisellä tasolla.  

Liiketoiminnan tulos 

Nordic Lights ei ole aikaisemmin muodostanut erillistä juridista konsernia. Yhtiö syntyi Sponfyr Oy:n 
jakautumisella syyskuussa 2021. Sponfyr Oy oli aikaisemmin emoyhtiö konsernissa, johon kuului Nordic Lightsin 
liiketoiminta ja Herrmans Bike Componentsin liiketoiminta. 

Alla esitettävä katsaus on johdettu Nordic Lightsin Carve-out Tilinpäätöksistä 31.12.2021, 31.12.2020 ja 
31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta sekä Konsernin tilintarkastamattomista Osavuositiedoista 31.3.2022 
päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta, sisältäen vertailutiedot 31.3.2021 päättyneeltä kolmen kuukauden 
jaksolta, joka on laadittu suomalaisen tilinpäätösnormiston (FAS) mukaisesti. Carve-out Tilinpäätökset ja 
Osavuositiedot on laadittu yhdistelemällä (carve-out) Sponfyr Oy:n ja Yhtiön konsernitilinpäätöksiin sisältyvät 
Nordic Lights -liiketoimintaan kuuluvat historialliset tuotot ja kulut, varat ja velat sekä rahavirrat. 

Carve-out Tilinpäätökset ja Osavuositiedot eivät välttämättä annan kuvaa Nordic Lightsin tulevasta 
tuloksentekokyvystä, eivätkä ne välttämättä kuvaa sitä, millainen liiketoimintojen yhdistelty tulos ja taloudellinen 
asema olisivat olleet, jos Konserni olisi ollut itsenäinen juridinen konserni 1.1.2019 alkaen ja olisi siten esittänyt 
erillisen konsernitilinpäätöksen 31.12.2019, 2020 ja 2021 päättyneiltä tilikausilta. 

Seuraavassa taulukossa esitetään tiettyjä Nordic Lightsin tuloslaskelman keskeisiä eriä ja niiden muutoksia 
ilmoitetuilla ajanjaksoilla: 

 

31.3. päättynyt 
kolmen 

kuukauden 
jakso 31.12. päättynyt vuosi 

Muutos 
(tuhatta euroa) 

Muutos 
(%) 

 2022 2021 2021 2020 2019 Q1 21/20 20/19 Q1 21/20 20/19 

(tuhatta euroa) 
(tilin-

tarkastamaton) (tilintarkastettu) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) 
Liikevaihto 22 195 13 872 66 337 43 665 44 578 8 324 22 672 -914 60,0 51,9 -2,0 
Liiketoiminnan muut 
tuotot 18 0 14 11 39 18 3 -28 - 27,3 -71,8 
Valmiiden ja 
keskeneräisten 
tuotteiden varastojen 
muutos (+/-) -318 176 855 301 -263 -494 554 564 -280,4 184,1 214,4 
Materiaalit ja 
palvelut -13 110 -8 134 -41 224 -24 009 -24 533 -4 976 -17 214 524 61,2 71,7 -2,1 
Henkilöstökulut -3 765 -2 485 -12 021 -8 832 -9 496 -1 280 -3 189 664 51,5 36,1 -7,0 
Poistot ja 
arvonalentumiset -1 323 -1 111 -4 677 -4 654 -4 436 -212 -23 -218 19,1 0,5 4,9 
Liiketoiminnan muut 
kulut -1 216 -679 -3 965 -2 572 -3 488 -537 -1 393 916 79,1 54,1 -26,3 
Liikevoitto 2 481 1 639 5 320 3 909 2 401 842 1 411 1 508 51,4 36,1 62,8 
Rahoitustuotot ja -
kulut -191 -489 -2 320 -2 182 -2 062 298 -138 -120 -60,9 6,4 5,8 
Voitto ennen 
tilinpäätössiirtoja 
ja veroja 2 289 1 149 2 999 1 727 339 1 140 1 272 1 388 99,2 73,7 409,4 
Tuloverot -723 -296 -1 359 -1 192 -665 -427 -167 -527 144,3 14,0 79,3 
Tilikauden voitto 1 566 853 1 640 535 -326 713 1 105 861 83,6 206,5 264,1 

Seuraavassa taulukossa esitetään Nordic Lightsin liikevaihdon, bruttokatteen, EBITAn, oikaistun EBITAn, 
liikevoiton ja oikaistun liikevoiton kehitys vuosien 2021 ja 2020 ensimmäiseltä ja toiselta kuuden kuukauden 
jaksolta sekä vuosien 2022 ja 2021 ensimmäisiltä kvartaaleilta: 
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 H1/20 H2/20 Q1/21 H1/21 H2/21 Q1/22 

 
1.1.–30.6. 

2020 
1.7.–31.12. 

2020 
1.1.–31.3. 

2021 
1.1.–30.6. 

2021 
1.7.–31.12. 

2021 
1.1.–31.3. 

2022 
(tuhatta euroa) (tilintarkastamaton) 
Liikevaihto 21 587 22 078 13 872 30 931 35 406 22 195 
Bruttokate 8 370 8 463 5 040 11 365 10 009 6 958 
Bruttokatemarginaali (%) 38,8 38,3 36,3 36,7 28,3 31,4 
EBITA 3 419 3 540 2 400 5 726 2 651 3 289 
EBITA-marginaali (%) 15,8 16,0 17,3 18,5 7,5 14,8 
Oikaistu EBITA 3 419 3 540 2 403 5 735 3 202 3 404 
Oikaistu EBITA-marginaali (%) 15,8 16,0 17,3 18,5 9,0 15,3 
Liikevoitto 1 893 2 015 1 639 4 197 1 123 2 481 
Liikevoittomarginaali (%) 8,8 9,1 11,8 13,6 3,2 11,2 
Oikaistu liikevoitto 1 893 2 015 1 642 4 205 1 673 2 596 
Oikaistu liikevoittomarginaali (%) 8,8 9,1 11,8 13,6 4,7 11,7 

Liikevaihto 

Liikevaihdon kasvu 31.3.2022 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla verrattuna 31.3.2021 päättyneeseen 
kolmen kuukauden jaksoon johtui pääasiassa merkittävästä myyntivolyymin kasvusta. Liikevaihto kasvoi vuoden 
2022 ensimmäisellä kvartaalilla kaikilla loppukäyttäjäsegmenteillä, mutta erityisesti maataloudessa sekä kaikilla 
maantieteellisillä alueilla, joista liikevaihto kasvoi eniten EMEAn alueella. Nordic Lightsilla oli useita suuren 
tuotantovolyymin projekteja, joiden osalta tuotanto käynnistyi vuoden 2021 aikana. Vuoden 2021 ensimmäinen 
kvartaali oli liikevaihdon osalta koko vuoden pienin. 

Liikevaihdon merkittävä 51,9 prosentin kasvu 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2020 
päättyneeseen tilikauteen johtui pääasiassa merkittävästä myyntivolyymin kasvusta. Nordic Lights kasvatti 
osuuttaan asiakkaiden kokonaisostoista ja sai uusia merkittäviä asiakkaita, minkä lisäksi kohdemarkkinat 
kehittyivät suotuisasti. Nordic Lightsilla oli useita suuren tuotantovolyymin projekteja, joiden osalta tuotanto 
käynnistyi vuoden aikana. 

Liikevaihto kasvoi vuonna 2021 kaikilla loppukäyttäjäsegmenteillä, mutta erityisesti maanrakennuksessa ja 
maataloudessa. Liikevaihto kasvoi myös kaikilla maantieteellisillä alueilla. 

Liikevaihdon lasku 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2019 päättyneeseen tilikauteen johtui 
pääasiassa laskeneista tilausmääristä vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla haastavien markkinaolosuhteiden ja 
COVID-19-pandemian seurauksena. Nordic Lights kuitenkin aloitti vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä 
tuotetoimitukset liittyen aikaisemmin voitettuihin uusiin projekteihin, mikä vaikutti liikevaihtoon positiivisesti ja 
paransi markkinaosuutta. 

Liikevaihto laski 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2019 päättyneeseen tilikauteen erityisesti 
kaivosteollisuuden ja metsäteollisuuden loppukäyttäjäsegmenteillä, kun taas myynti maatalouden 
loppukäyttäjäsegmentille kasvoi yli 400 prosenttia. Maantieteellisesti katsottuna Nordic Lightsin liikevaihto laski 
erityisesti EMEAn alueella, kun taas liikevaihto kasvoi APAC-alueella kyseisenä aikana. 

Materiaalit ja palvelut 

Materiaalit ja palvelut, huomioiden valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos, olivat 60,5 
prosenttia liikevaihdosta vuoden 2022 ensimmäisellä kvartaalilla, 57,4 prosenttia liikevaihdosta vuoden 2021 
ensimmäisellä kvartaalilla, 60,9 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2021, 54,3 prosenttia vuonna 2020 ja 55,6 
prosenttia vuonna 2019. 

Materiaalien ja palvelujen suhteellinen kasvu 31.3.2022 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla verrattuna 
31.3.2021 päättyneeseen kolmen kuukauden jaksoon johtui pääasiassa komponenttien hintojen noususta, johon 
vaikutti erityisesti komponenttien raaka-aineena käytettävän alumiinin hinnan nousu sekä yleinen 
kustannusinflaatio. 

Materiaalien ja palvelujen suhteellinen kasvu 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2020 
päättyneeseen tilikauteen johtui pääasiassa komponenttien hintojen noususta, johon vaikutti erityisesti raaka-
aineena käytettävän alumiinin hinta, komponenttien hankkiminen kalliimmilla spot-ostoilla sekä komponenttien 
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kuljetuskustannusten nousu. Nordic Lights osti komponentteja kalliimmilta spot-markkinoilta ja käytti kalliimpia 
lentorahtikuljetuksia varmistaakseen komponenttien saatavuuden kasvun mahdollistamiseksi. 

Materiaalien ja palvelujen suhteellinen lasku 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2019 
päättyneeseen tilikauteen johtui pääasiassa hankinnan tehokkuuden kasvusta. 

Henkilöstökulut 

Henkilöstökulujen kasvu 31.3.2022 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla verrattuna 31.3.2021 päättyneeseen 
kolmen kuukauden jaksoon johtui pääasiassa henkilöstömäärän kasvusta. Rekrytointeja tehtiin sekä vuoden 2021 
aikana että vuoden 2022 ensimmäisellä kvartaalilla, ja henkilöstön määrä kvartaalin lopussa oli kasvanut 93 
työntekijällä verrattuna vuoden 2021 ensimmäisen kvartaalin loppuun. 

Henkilöstökulujen kasvu 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2020 päättyneeseen tilikauteen 
johtui pääasiassa uusista rekrytoinneista, joita tehtiin kasvun mahdollistamiseksi. Henkilöstön määrä kasvoi 100 
työntekijällä vuonna 2021 (mukaan lukien vuokratyöntekijät).  

Henkilöstökulujen lasku 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2019 päättyneeseen tilikauteen 
johtui pääasiassa COVID-19-pandemiaan liittyvistä toimenpiteistä. Koska COVID-19-pandemia aiheutti 
epävarmuutta vuonna 2020, Nordic Lights vähensi rekrytointiensa määrää ja toteutti väliaikaisia lomautuksia. 
Lisäksi Suomessa oli voimassa väliaikainen alennus eläkemaksuihin ja Kiinassa väliaikainen alennus 
sosiaaliturvamaksuihin COVID-19-pandemian johdosta. 

Suhteessa liikevaihtoon henkilöstökulut ovat laskeneet kaikilla tarkastelujaksoilla. Henkilöstökulut olivat 17,0 
prosenttia liikevaihdosta vuoden 2022 ensimmäisellä kvartaalilla, 17,9 prosenttia liikevaihdosta vuoden 2021 
ensimmäisellä kvartaalilla, 18,1 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2021, 20,2 prosenttia vuonna 2020 ja 21,3 
prosenttia vuonna 2019. 

Poistot ja arvonalentumiset 

Poistot ja arvonalentumiset kasvoivat 31.3.2022 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla verrattuna 31.3.2021 
päättyneeseen kolmen kuukauden jaksoon johtuen pääasiassa kasvaneesta koneiden ja kaluston poistopohjasta 
vuonna 2021 tehtyjen investointien seurauksena. 

Poistot ja arvonalentumiset pysyivät lähes ennallaan 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2020 
päättyneeseen tilikauteen. 

Poistot ja arvonalentumiset kasvoivat 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2019 päättyneeseen 
tilikauteen johtuen pääasiassa kasvaneesta koneiden ja kaluston poistopohjasta vuonna 2019 tehtyjen investointien 
seurauksena. 

Liiketoiminnan muut kulut 

Liiketoiminnan muiden kulujen kasvu 31.3.2022 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla verrattuna 31.3.2021 
päättyneeseen kolmen kuukauden jaksoon johtui pääasiassa liiketoiminnan volyymin kasvusta, lisääntyneistä 
markkinointiaktiviteeteista sekä listautumisprosessiin liittyvistä kuluista. 

Liiketoiminnan muiden kulujen kasvu 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2020 päättyneeseen 
tilikauteen johtui pääasiassa liiketoiminnan volyymin kasvusta. Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyi myös 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. COVID-19-pandemian johdosta matka- ja markkinointikulut olivat yhä 
tavanomaista pienemmät. 

Liiketoiminnan muiden kulujen lasku 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2019 päättyneeseen 
tilikauteen johtui pääasiassa siitä, että vuonna 2019 liiketoiminnan muut kulut olivat korkeampia hankintaketjun 
optimointiin tehtyjen investointien ja siihen liittyvien konsulttipalkkioiden takia. Lisäksi COVID-19-pandemian 
johdosta matka- ja markkinointikulut laskivat vuonna 2020. 

Liiketoiminnan muut kulut olivat 5,5 prosenttia liikevaihdosta vuoden 2022 ensimmäisellä kvartaalilla, 4,9 
prosenttia liikevaihdosta vuoden 2021 ensimmäisellä kvartaalilla, 6,0 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2021, 5,9 
prosenttia vuonna 2020 ja 7,8 prosenttia vuonna 2019. 
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EBITA ja oikaistu EBITA 

Oikaistu EBITA sisältää oikaisueriä, jotka vaikuttavat kausien väliseen vertailukelpoisuuteen. Oikaisuerät 
sisältävät jakautumiseen liittyviä kuluja ja listautumisprosessiin liittyviä kuluja. 

Oikaistun EBITAn kasvu 31.3.2022 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla verrattuna 31.3.2021 päättyneeseen 
kolmen kuukauden jaksoon johtui pääasiassa liikevaihdon kasvusta. Oikaistu EBITA-marginaali laski 31.3.2022 
päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla verrattuna 31.3.2021 päättyneeseen kolmen kuukauden jaksoon 
korkeampien komponenttikustannusten johdosta. Lisäksi vuonna 2021 aloittaneiden uusien työntekijöiden suuri 
määrä ja automaatiolinjan käynnistäminen vaikuttivat tuotannon tehokkuuteen vielä vuoden 2022 ensimmäisellä 
kvartaalilla. Oikaistu EBITA-marginaali kuitenkin kasvoi verrattuna vuoteen 2021 ja erityisesti sen jälkimmäiseen 
vuosipuoliskoon. Vuoden 2022 ensimmäisellä kvartaalilla oikaistu EBITA-marginaali oli 15,3 prosenttia, kun taas 
vuosina 2019–2021 se oli keskimäärin 13,9 prosenttia. Vuoden 2022 ensimmäisen kvartaalin aikana oikaistu 
EBITA -marginaali parani vuoteen 2021 verrattuna johtuen hinnankorotuksista, paremmasta tuotannon 
tehokkuudesta ja vähäisemmistä lentorahdeista. Lisäksi komponenttihankinnat kalliimmilta spot-markkinoilta 
olivat alhaisemmat. 

Oikaistun EBITAn kasvu 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2020 päättyneeseen tilikauteen 
johtui pääasiassa liikevaihdon kasvusta. Oikaistu EBITA-marginaali laski 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella 
verrattuna 31.12.2020 päättyneeseen tilikauteen. Vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla kannattavuus oli 
korkealla tasolla, mutta vuoden 2021 toisella vuosipuoliskolla kannattavuus laski merkittävästi.  

Historiallisesti Nordic Lightsin liiketoiminnassa ei ole esiintynyt merkittävää kausivaihtelua, koska liiketoiminta 
on jakautunut usealle maantieteelliselle alueelle ja loppukäyttäjäsegmentille. Vuoden 2021 toisella puoliskolla 
kannattavuutta kuitenkin heikensivät kallistuneet komponenttihinnat ja merirahtikustannukset sekä vahvan 
volyymikasvun turvaamiseksi toteutetut komponenttihankinnat kalliimmilta spot-markkinoilta ja 
lentorahtikuljetukset. Lisäksi Nordic Lightsissa aloitti vuonna 2021 100 uutta työntekijää (mukaan lukien 
vuokratyöntekijät), mikä vaikutti väliaikaisesti myös tehokkuutta heikentävästi. Myös yhden tuotantolinjan 
automatisointi ja ylösajo joulukuussa 2021 vaikutti väliaikaisesti tehokkuutta heikentävästi. Nordic Lights aloitti 
neuvottelut vuoden toisella puoliskolla hinnankorotuksista asiakassopimuksiin.  

EBITAn ja oikaistun EBITAn kasvu 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2019 päättyneeseen 
tilikauteen johtui pääasiassa materiaalien ja palvelujen, henkilöstökulujen sekä liiketoiminnan muiden kulujen 
laskusta. EBITA-marginaali pysyi melko tasaisena toisella vuosipuoliskolla verrattuna ensimmäiseen 
vuosipuoliskoon. 

Liikevoitto 

Liikevoiton kasvu 31.3.2022 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla verrattuna 31.3.2021 päättyneeseen kolmen 
kuukauden jaksoon johtui pääasiassa voimakkaasta liikevaihdon kasvusta. Liikearvon poistojen suhde 
liikevaihtoon pieneni vuoden 2022 ensimmäisellä kvartaalilla, sillä ne eivät kasva liikevaihdon suhteessa. 
Liikevoittoprosentti laski hieman, sillä materiaali- ja palvelukulut sekä liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 
suhteessa liikevaihtoon. 

Liikevoiton kasvu 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2020 päättyneeseen tilikauteen johtui 
pääasiassa voimakkaasta liikevaihdon kasvusta. Liikevoittoprosentti laski hieman, sillä materiaalien ja palveluiden 
kustannukset kasvoivat suhteessa liikevaihtoon. 

Liikevoiton kasvu 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2019 päättyneeseen tilikauteen johtui 
pääasiassa bruttokatteen noususta komponenttien tehokkaan hankinnan seurauksena sekä pienempien 
henkilöstökulujen ja liiketoiminnan muiden kulujen ansiosta. 

Rahoitustuotot ja -kulut 

Rahoitustuottojen ja -kulujen lasku 31.3.2022 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla verrattuna 31.3.2021 
päättyneeseen kolmen kuukauden jaksoon johtui pääasiassa vaihtovelkakirjalainan takaisinmaksusta syyskuussa 
2021. 
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Rahoitustuottojen ja -kulujen kasvu 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2020 päättyneeseen 
tilikauteen johtui pääasiassa vaihtovelkakirjalainan määrän kasvusta pääomitettujen korkojen seurauksena sekä 
uuden rahoitussopimuksen järjestelypalkkiosta. 

Rahoitustuottojen ja -kulujen kasvu 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2019 päättyneeseen 
tilikauteen johtui pääasiassa vaihtovelkakirjalainan määrän kasvusta pääomitettujen korkojen seurauksena, 
vaikkakin rahoitustuotot ja -kulut säilyivät muutoin lähes ennallaan. 

Tuloverot 

Tuloverojen kasvu 31.3.2022 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla verrattuna 31.3.2021 päättyneeseen kolmen 
kuukauden jaksoon johtui pääasiassa kasvaneesta liikevoitosta. 

Tuloverojen kasvu 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2020 päättyneeseen tilikauteen johtui 
pääasiassa kasvaneesta liikevoitosta. 

Tuloverojen kasvu 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2019 päättyneeseen tilikauteen johtui 
pääasiassa kasvaneesta liikevoitosta. 

Tilikauden voitto 

Tilikauden voitto kasvoi 31.3.2022 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla verrattuna 31.3.2021 päättyneeseen 
kolmen kuukauden jaksoon johtuen pääasiassa kasvaneesta liikevoitosta. 

Tilikauden voitto kasvoi 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2020 päättyneeseen tilikauteen 
pääasiassa johtuen kasvaneesta liikevoitosta. 

Tilikauden voitto kasvoi 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2019 päättyneeseen tilikauteen 
pääasiassa kasvaneesta liikevoitosta johtuen. 

Maksuvalmius ja pääomanlähteet 

Yleistä 

Nordic Lights on historiallisesti rahoittanut liiketoimintaansa liiketoiminnan rahavirralla ja rahoituslaitoksilta ja 
osakkeenomistajilta saadulla lainarahoituksella. Nordic Lightsin maksuvalmiusvaatimukset liittyvät pääasiassa 
tavanomaisiin liiketoiminnan kuluihin ja liiketoiminnan laajentamiseen uusille markkinoille. 

Nordic Lightsin rahat ja pankkisaamiset olivat 4 589 tuhatta euroa ja lainat rahoituslaitoksilta yhteensä 29 450 
tuhatta euroa 31.3.2022. Tämän Esitteen päivämääränä Nordic Lightsilla oli yhteensä 7 100 tuhatta euroa 
Lainasopimuksen alaista nostamatonta valmiusluottolimiittiä. 

Rahavirrat 

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Nordic Lightsin rahavirroista ja niiden muutokset ilmoitetuilla 
ajanjaksoilla: 
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31.3. päättynyt 
kolmen kuukauden 

jakso 31.12. päättynyt vuosi 
Muutos 

(tuhatta euroa) 
Muutos 

(%) 
 2022 2021 2021 2020 2019 Q1 21/20 20/19 Q1 21/20 20/19 

(tuhatta euroa) (tilintarkastamaton) 
(tilintarkastettu, 

ellei toisin mainittu) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) 
Liiketoiminnan 
rahavirta ennen 
rahoituseriä ja veroja 3 477 2 119 4 607 8 330 10 687 1 358 -3 724 -2 357 64,1 -44,7 -22,1 
Maksetut korot ja 
verot -1 058 -1 472 -6 667(1 -1 450(1 -731(1 414 -5 217 -719 -28,1 -359,8 -98,4 
Liiketoiminnan 
rahavirta  2 419 646 -2 060 6 880 9 956 1 773 -8 940 -3 076 274,3 -130,0 -30,9 
Investoinnit 
aineellisiin ja 
aineettomien 
hyödykkeisiin sekä 
muihin sijoituksiin -691 -612 -3 645(1 -1 639(1 -3 665(1 -79 -2 006 2 026 12,9 -120,9 -55,3 
Lainasaamisten 
takaisin maksut sekä 
muut erät - 0 3 605(1 0(1 391(1 - 3 605 -391 - - - 
Investointien 
rahavirta -691 -612 -40 -1 639 -3 274 -79 1 599 1 635 12,9 98,0 -49,9 
Rahoituksen 
rahavirta 0 0 -7 251 -984 -5 137 0 -6 267 4 153 - 636,9 -80,9 
Rahavarojen 
muutos lisäys (+) / 
vähennys (-) 1 728 34 -9 351 4 257 1 545 - - - - - - 
Rahavarat tilikauden 
alussa 2 861 12 212 12 212 7 955 6 410 - - - - - - 
Rahavarat tilikauden 
lopussa 4 589 12 246 2 861 12 212 7 955 - - - - - - 

1) Tilintarkastamaton. 

Liiketoiminnan rahavirta 

Liiketoiminnan rahavirran kasvu 31.3.2022 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla verrattuna 31.3.2021 
päättyneeseen kolmen kuukauden jaksoon johtui pääasiassa kasvaneesta kauden voitosta sekä vaihto-omaisuuden 
pienenemisestä. 

Liiketoiminnan rahavirran lasku 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2020 päättyneeseen 
tilikauteen johtui pääasiassa siitä, että liiketoiminnan kasvu sitoi käyttöpääomaa, merkittävistä 
kasvuinvestoinneista, sekä siitä että vaihtovelkakirjalainan takaisinmaksun yhteydessä maksettiin kertynyttä 
korkovelkaa. Vaihto-omaisuus oli 11 637 tuhatta euroa vuonna 2021 ja 5 346 tuhatta euroa vuonna 2020. Vuonna 
2021 vaihto-omaisuus kasvoi 6 291 tuhatta euroa, mistä 3 miljoonaa euroa liittyi komponenttivaraston taktiseen 
kasvattamiseen42 komponenttien saatavuuden ja kasvun varmistamiseksi. 

Liiketoiminnan rahavirran lasku 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2019 päättyneeseen 
tilikauteen johtui pääasiassa myyntisaamisten kasvusta vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä kasvaneiden 
toimitettujen tilausten seurauksena. Vuonna 2019 liiketoiminnan rahavirta oli korkealla tasolla toimittajien kanssa 
sovittujen pidempien maksuaikojen sekä parantuneen varastonhallinnan johdosta. 

Investointien rahavirta 

Investointien rahavirta pysyi lähes ennallaan 31.3.2022 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla verrattuna 
31.3.2021 päättyneeseen kolmen kuukauden jaksoon. 

Investointien rahavirran kasvu 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2020 päättyneeseen 
tilikauteen johtui pääasiassa tuotantokapasiteetin kasvattamiseen tehdyistä investoinneista, kuten tuotantosolujen 

                                                           
42 Varastopuskuri vuonna 2021 on laskettu vuoden 2021 varastotason ja vuoden 2021 arvioidun varaston erotuksena olettaen varastokierron 
(DIO) olevan vuoden 2020 tasolla. 
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lisäämisestä ja yhden tuotantolinjan automatisoinnista. Lainasaamisten takaisinmaksun johdosta investointien 
nettorahavirta oli ainoastaan 40 tuhatta euroa. 

Investointien rahavirran lasku 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2019 päättyneeseen tilikauteen 
johtui pääasiassa vuonna 2019 suoritetusta merkittävästä investoinnista automaattivarastoon. Vuonna 2020 
investointeihin kuului yhden tuotantolinjan automatisointi Suomessa. 

Rahoituksen rahavirta 

Nordic Lightsilla ei ollut rahoituksen rahavirtaa 31.3.2022 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla eikä 31.3.2021 
päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla, sillä lainoja ei lyhennetty näillä jaksoilla. Pankkilainan lyhennykset 
tapahtuvat puolivuosittain kesä- ja joulukuussa. 

Rahoituksen rahavirran kasvu 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2020 päättyneeseen tilikauteen 
johtui pääasiassa vaihtovelkakirjalainan takaisinmaksusta sekä uuden rahoituslainan nostosta. 

Rahoituksen rahavirran lasku 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2019 päättyneeseen tilikauteen 
johtui pääasiassa vuonna 2019 suoritetusta 2,5 miljoonan euron osingonmaksusta omistuksenvaihdoksen 
seurauksena sekä väliaikaisen lainan takaisinmaksusta. 

Lainat ja nettovelka 

Seuraavassa taulukossa esitetään Nordic Lightsin pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset velat sekä nettovelka ja niiden 
muutokset 31.3.2022, 31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019: 

 31.3. 31.12. 
Muutos 

(tuhatta euroa) 
Muutos 

(%) 
 2022 2021 2020 2019 Q1/21 21/20 20/19 Q1/21 21/20 20/19 

(tuhatta euroa) 

(tilin-
tarkasta-
maton) 

(tilintarkastettu, 
ellei toisin ilmoitettu) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) 

Pitkäaikaiset lainat 
rahoituslaitoksilta 26 850 26 850 22 103 23 631 0 4 747 -1 529 0 21,5 -6,5 
Vaihtovelkakirjalainat 0 0 15 159 13 804 0 -15 159 1 356 0 -100,0 9,8 
Lyhytaikaiset lainat 
rahoituslaitoksilta 2 600 2 600 2 065 1 389 0 535 676 0 26,0 48,7 
Rahoituslaitoslainat 
ja 
vaihtovelkakirjalainat 
yhteensä 29 450 29 450(1 39 327(1 38 824(1 0 -9 877 503 0 -25,1 1,3 
Vähennetään: 
Rahavarat 4 589 2 861 12 212 7 955 1 728 -9 351 4 257 60,4 -76,6 53,5 
Nettovelka 24 861 26 589(1 27 115(1 30 869(1 -1 728 -526 -3 754 -6,5 -2,0 -12,2 

1) Tilintarkastamaton. 

Nordic Lights solmi 29.9.2021 Lainasopimuksen. Lainasopimuksen alla on neljä määräaikaislainaa, joiden määrä 
on yhteensä 30 750 tuhatta euroa, joilla uudelleenrahoitettiin jakautumisen yhteydessä Nordic Lightsin osuus OP 
Yrityspankki Oyj:n (”OP”) Nordic Lightsille ja Herrmans Bike Components -konsernille myöntämästä yhteisestä 
lainasta ja maksettiin takaisin Nordic Lightsin vaihtovelkakirjalainat ja rahoitettiin eräisiin yritysjärjestelyihin 
liittyviä kuluja, menoja ja palkkioita, sekä 7 500 tuhannen euron luottolimiitti, jolla rahoitetaan eräitä Yhtiön ja 
sen tytäryhtiöiden yleisiä rahoitus- ja käyttöpääomatarpeita. Luottolimiitti on nostettavissa laina-aikana siihen asti, 
kunnes lainan eräpäivään on 30 päivää aikaa. 

Lainasopimuksen eräpäivä on 30.6.2026. Lainasopimuksen alaisten lainojen korko on sidottu EURIBORiin. 
Korkomarginaali pienenee FN-listautumisen jälkeen (ja OP:n vahvistettua eräiden Lainasopimuksessa FN-
listautumiselle asetettujen edellytysten täyttymisen). Lyhennettäviä määräaikaislainoja lyhennetään 
puolivuosittain ja kertamaksumääräaikaislainoja maksetaan takaisin kerralla niiden kulloisenakin eräpäivänä. 
Luottolimiitti maksetaan takaisin kulloisenakin korkopäivänä ja kokonaisuudessaan kyseessä olevan lainan 
päättymispäivänä. 
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Tietyt Yhtiön konserniyhtiöt toimivat omavelkaisina takaajina ja ovat antaneet tiettyjä omaisuuseriään 
transaktiovakuudeksi Lainasopimuksen voimaantulon yhteydessä. FN-listautumisen jälkeen ja OP:n vahvistettua, 
että (i) Nordic Lightsin velkaantumisaste on alle 2,0:1 ja (ii) Osakeannista saatuja tuottoja on käytetty 
Lainasopimuksen alaisten lainojen ennenaikaiseen takaisinmaksuun Lainasopimuksen edellyttämissä määrin, eli 
arviolta 5,0 miljoonalla eurolla (”Vapautusedellytys”), transaktiovakuudet vapautetaan ja lainat ovat 
vakuudettomia. 

Lainasopimus sisältää tavanomaisia vakuutuksia, kovenantteja sekä eräännyttämistilanteita koskevia ehtoja. 
Lainasopimuksen kovenanttiehdot ovat sidottu rahavirtaan, velkaantumisasteeseen sekä investointien määrään. 
FN-listautumisen jälkeen ja Vapautusedellytyksen täyttymisen jälkeen ainoa noudatettava rahoituskovenanttiehto 
on velkaantumisaste, joka lasketaan nettovelan suhteena oikaistuun käyttökatteeseen. Rahoituskovenantteja 
mitataan neljännesvuosittain kuluneelta 12 kuukauden ajanjaksolta. FN-listautumisen ja Vapautusedellytyksen 
täyttymisen jälkeen Nordic Lightsin velkaantumisasteen tulee olla kunakin 12 kuukauden ajanjaksona alle 3,0:1. 
Velkaantumisastetta koskeva kovenantti vaikuttaa myös sovellettavaan korkomarginaaliin. 

Alla esitetään lainojen maturiteettijakauma 31.3.2022: 

 
Tasearvo 
31.3. 2022 

Vuonna 
2022 

erääntyvät 

Vuonna 
2023 

erääntyvät 

Vuonna 
2024 

erääntyvät 

Vuonna 
2025 

erääntyvät 

Vuonna 
2026 

erääntyvät 
(tuhatta euroa) (tilintarkastamaton) 
Fasiliteetti A 8 100 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -900 
Fasiliteetti B 15 000 0 0 0 0 -15 000 
Fasiliteetti C1 3 600 -800 -800 -800 -800 -400 
Fasiliteetti C2 2 750 0 0 0 0 -2 750 

Tasetietoja 

Seuraavassa taulukossa esitetään tiettyjä Nordic Lightsin konsernitasetietoja ja niiden muutokset 31.3.2022, 
31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019: 

 31.3. 31.12. 
Muutos 

(tuhatta euroa) 
Muutos 

(%) 
 2022 2021 2020 2019 Q1/21 21/20 20/19 Q1/21 21/20 20/19 

(tuhatta euroa) 
(tilintarkas
-tamaton) (tilintarkastettu) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) 

Vastaavaa           
Pysyvät vastaavat 
yhteensä 34 009 34 642 37 584 40 600 -632 -2 943 -3 016 -1,8 -7,8 -7,4 
Vaihtuvat vastaavat 
yhteensä 31 640 29 050 27 422 21 959 2 590 1 628 5 464 8,9 5,9 24,9 
Vastaavaa yhteensä 65 650 63 692 65 006 62 558 1 958 -1 314 2 448 3,1 -2,0 3,9 
Vastattavaa           
Oma pääoma 
yhteensä 19 553 17 992 16 296 16 504 1 561 1 696 -208 8,7 10,4 -1,3 
Vieras pääoma           
Pitkäaikainen vieras 
pääoma yhteensä 26 850 26 850 37 262 37 435 0 -10 412 -173 0 -27,9 -0,5 
Lyhytaikainen vieras 
pääoma yhteensä 19 246 18 849 11 449 8 620 397 7 400 2 829 2,1 64,6 32,8 
Vieras pääoma 
yhteensä 46 096 45 699 48 711 46 055 397 -3 011 2 656 0,9 -6,2 5,8 
Vastattavaa 
yhteensä 65 650 63 692 65 006 62 558 1 958 -1 315 2 448 3,1 -2,0 3,9 
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Vastaavaa 

Pysyvät vastaavat 

Nordic Lightsin pysyvät vastaavat muodostuvat pääasiassa aineettomista hyödykkeistä, jotka koostuvat pääosin 
liikearvosta, sekä aineellisista hyödykkeistä, jotka koostuva pääosin tuotannossa käytettävistä koneista ja 
kalustosta sekä Pietarsaaren kiinteistöstä. 

Pysyvien vastaavien lasku 31.3.2022 verrattuna 31.12.2021 johtui pääasiassa konserniliikearvon poistoista. 

Pysyvien vastaavien lasku 31.12.2021 verrattuna 31.12.2020 johtui pääosin lainasaamisten takaisinmaksusta. 

Pysyvien vastaavien lasku 31.12.2020 verrattuna 31.12.2019 johtui pääasiassa liikearvon poistoista. 

Vaihtuvat vastaavat 

Nordic Lightsin vaihtuvat vastaavat muodostuvat pääasiassa varastosta, myyntisaamisista sekä rahoista ja 
pankkisaamisista. 

Vaihtuvien vastaavien kasvu 31.3.2022 verrattuna 31.12.2021 johtui pääasiassa rahojen ja pankkisaamisten 
kasvusta positiivisen kassavirran johdosta. Vaihto-omaisuus laski varastopuskurin pienentämisen seurauksena, 
mutta samanaikaisesti myyntisaamiset kasvoivat. 

Vaihtuvien vastaavien lasku 31.12.2021 verrattuna 31.12.2020 johtui pääasiassa rahojen ja pankkisaamisten 
pienenemisestä vaihtovelkakirjalainan takaisinmaksun johdosta. Sen sijaan varastot ja myyntisaamiset kasvoivat. 

Vaihtuvien vastaavien kasvu 31.12.2020 verrattuna 31.12.2019 johtui pääasiassa kasvaneista myyntisaamisista 
vuoden 2020 viimeisen kvartaalin aikana kasvaneiden liiketoiminnan volyymien seurauksena. 

Oma pääoma 

Oman pääoman kasvu 31.3.2022 verrattuna 31.12.2021 johtui pääasiassa voittovarojen kasvusta. 

Oman pääoman kasvu 31.12.2021 verrattuna 31.12.2020 johtui pääasiassa tilikauden voitosta. 

Oman pääoman lasku 31.12.2020 verrattuna 31.12.2019 johtui pääasiassa teknisestä konsernikirjauksen 
eroavaisuudesta. 

Vieras pääoma 

Seuraavassa taulukossa esitetään Nordic Lightsin vieras pääoma ja sen muutokset 31.3.2022, 31.12.2021, 
31.12.2020 ja 31.12.2019. 

 31.3. 31.12. 
Muutos 

(tuhatta euroa) 
Muutos 

(%) 
 2022 2021 2020 2019 Q1/21 21/20 20/19 Q1/21 21/20 20/19 

(tuhatta euroa) 

(tilin-
tarkasta-
maton) (tilintarkastettu) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) 

Pitkäaikainen vieras 
pääoma           
Vaihtovelkakirjalainat 0 0 15 159 13 804 0 -15 159 1 356 0 -100,0 9,8 
Lainat 
rahoituslaitoksilta 26 850 26 850 22 103 23 631 0 4 748 -1 529 0 21,5 -6,5 
Pitkäaikainen vieras 
pääoma yhteensä 26 850 26 850 37 262 37 435 0 -10 412 -173 0 -27,9 -0,5 
Lyhytaikainen vieras 
pääoma           
Lainat 
rahoituslaitoksilta 2 600 2 600 2 065 1 389 0 535 676 0 25,9 48,7 
Ostovelat 10 830 10 822 6 188 4 407 8 4 634 1 781 0,1 74,9 40,4 
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Muut velat 2 553 2 269 292 423 283 1 977 -131 12,5 677,1 -31,0 
Siirtovelat 3 022 2 916 2 662 2 134 106 254 528 3,6 9,5 24,8 
Laskennalliset 
verovelat 242 242 242 267 0 0 -26 0 0 -9,6 
Lyhytaikainen vieras 
pääoma yhteensä 19 246 18 849 11 449 8 620 397 7 400 2 829 2,1 64,6 32,8 

 

Pitkäaikainen vieras pääoma 

Nordic Lightsin pitkäaikainen vieras pääoma muodostuu Lainasopimuksen alaisista rahoituslaitoslainoista. 
Vaihtovelkakirjalaina maksettiin takaisin vuonna 2021. 

Pitkäaikainen vieras pääoma pysyi ennallaan 31.3.2022 verrattuna 31.12.2021. 

Pitkäaikaisen vieraan pääoman lasku 31.12.2021 verrattuna 31.12.2020 johtui pääasiassa vaihtovelkakirjalainan 
takaisinmaksusta. 

Pitkäaikainen vieras pääoma pysyi lähes ennallaan 31.12.2020 verrattuna 31.12.2019. Vaihtovelkakirjalainan 
määrä kasvoi pääomitettujen kertyneiden korkojen johdosta ja lainat rahoituslaitoksilta laskivat 
takaisinmaksettujen erien seurauksena. 

Lyhytaikainen vieras pääoma 

Nordic Lightsin lyhytaikainen vieras pääoma muodostuu pääasiassa ostoveloista, lainoista rahoituslaitoksilta, 
siirtoveloista sekä muissa veloissa näkyvästä 1 750 tuhannen euron lisäkauppahintavelasta. 

Lyhytaikainen vieras pääoma pysyi ennallaan 31.3.2022 verrattuna 31.12.2021. 

Lyhytaikaisen vieraan pääoman kasvu 31.12.2021 verrattuna 31.12.2020 johtui pääasiassa ostovelkojen kasvusta 
liiketoiminnan kasvun seurauksena. Lisäksi vuoden 2021 tuloksen perusteella Nordic Lightsille tuli maksettavaksi 
lisäkauppahintaa, joka kirjattiin muihin velkoihin. Lisäkauppahinta liittyy järjestelyyn, jossa Sponsor Capital osti 
enemmistöosuuden Nordic Lightsista ja se maksettiin 10.6.2022. 

Lyhytaikaisen vieraan pääoman kasvu 31.12.2020 verrattuna 31.12.2019 johtui pääasiassa ostovelkojen kasvusta 
tasolla toimittajien kanssa sovittujen pidempien maksuaikojen sekä kasvaneen liiketoimintavolyymin seurauksena. 

Taseen ulkopuoliset vastuut 

Seuraavassa taulukossa esitetään Nordic Lightsin annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset vastuusitoumukset 
31.3.2022, 31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019: 

 31.3. 31.12. 
 2022 2021 2020 2019 

(tuhatta euroa) 
(tilin-

tarkastamaton) 
(tilin-

tarkastettu) 
(tilin-

tarkastettu) 
(tilin-

tarkastettu) 
Lainat rahoituslaitoksilta, joiden vakuudeksi 
on annettu kiinteistö- ja yrityskiinnityksiä 29 450 29 450 24 168 25 020 
Vakuudeksi annettujen yrityskiinnityksien 
määrä 167 700 167 700 167 700 167 700 
Vakuudeksi annettujen kiinteistökiinnityksien 
määrä 10 584 10 584 10 584 10 584 
Kiinnitykset yhteensä 178 284 178 284 178 284 178 284 
Leasingsopimuksista maksettavat määrät     
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 130 185 344 307 
Myöhemmin maksettavat 147 231 264 337 
Leasingvastuut yhteensä 278 416 609 643 
Muille annetut vakuudet ja vastuusitoumukset     
Muut vastuut 100 100 30 125 
Vuokravastuut 36 36 36 36 
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Nordic Lightsin taseen ulkopuoliset vastuusitoumukset muodostuvat pääasiassa yritys- ja kiinteistökiinnityksistä, 
jotka on annettu rahoituslaitoslainojen vakuudeksi, sekä leasingvastuista. Vuoden 2021 ja 2022 osalta yllä oleva 
taulukko ei sisällä luottolimiittiä, joka ei ollut käytössä 31.12.2021 eikä 31.3.2022. 

Investoinnit 

Seuraavassa taulukossa esitetään Nordic Lightsin investoinnit perustuen rahavirtalaskelmaan ilmoitetuilla 
ajanjaksoilla: 

 

31.3. päättynyt 
kolmen 

kuukauden 
jakso 31.12. päättynyt vuosi 

 2022 2021 2020 2019 

(tuhatta euroa) 
(tilin-

tarkastamaton) 
(tilin-

tarkastettu) 
(tilin-

tarkastettu) 
(tilin-

tarkastettu) 
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin -685 -3 632 -1 639 -3 665 
Investoinnit muihin sijoituksiin -6 -13 - - 
Tytäryhtiöiden kauppahinnan oikaisu - -130 - 391 

Nordic Lightsin investoinnit tilikausilla 2021, 2020 ja 2019 liittyivät pääasiassa automaattivarastoon vuonna 2019 
ja kahden tuotantolinjan automatisointiin vuosina 2020 ja 2021 Pietarsaaren tuotantolaitoksella sekä 
valmistuksessa käytettäviin työkaluihin. Investoinnit vuoden 2022 ensimmäisellä kvartaalilla liittyivät koneisiin 
ja kalustoon. 

Nordic Lights suunnittelee investointia Pietarsaaren tuotantolaitoksen laajentamiseksi lisätäkseen kapasiteettiaan 
tulevaisuuden kasvutavoitteisiin vastaamiseksi. Tämänhetkisen arvion mukaan Nordic Lights odottaa investoinnin 
olevan määrältään noin 2,5–3,0 miljoonaa euroa ja se toteutettaisiin vuosien 2022 ja 2023 aikana, vaikkakaan 
päätöstä investoinnista ei ole tehty. 

Nettokäyttöpääoma 

Seuraavassa taulukossa esitetään Nordic Lightsin nettokäyttöpääoma ja sen muutos 31.3.2022, 31.12.2021, 
31.12.2020 ja 31.12.2019: 

 31.3. 31.12. 
Muutos 

(tuhatta euroa) 
Muutos 

(%) 
 2022 2021 2020 2019 Q1/21 21/20 20/19 Q1/21 21/20 20/19 

(tuhatta euroa) 

(tilin-
tarkasta-
maton) 

(tilintarkastettu, 
ellei toisin ilmoitettu) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) 

Vaihto-omaisuus 10 178 11 637 5 346 5 517 -1 459 6 291 -170 -12,5 117,7 -3,1 
Myyntisaamiset 15 872 13 324 9 128 7 794 2 549 4 195 1 335 19,1 46,0 17,1 
Muut saamiset  884 1 065 553 537 -181 512 16 -17,0 92,5 3,1 
Siirtosaamiset 117 163 182 157 -47 -19 26 -28,6 -10,4 16,6 
Ostovelat -10 830 -10 822 -6 188 -4 407 -8 -4 634 -1 781 -0,1 -74,9 -40,4 
Muut velat  -2 553 -2 269 -292 -423 -283 -1 977 131 -12,5 -677,1 31,0 
Siirtovelat -3 022 -2 916 -2 662 -2 134 -106 -254 -528 -3,6 -9,5 -24,8 
Laskennalliset 
verovelat -242 -242 -242 -267 0 0 26 0 0 9,6 
Nettokäyttöpääoma 
yhteensä 10 405 9 940(1 5 827(1 6 773(1 466 4 113 -946 4,7 70,6 -14,0 

1) Tilintarkastamaton. 

Nordic Lightsin nettokäyttöpääoma muodostuu vaihto-omaisuudesta, myynti-, siirto- ja muista saamisista sekä 
ostoveloista, muista veloista, siirtoveloista ja laskennallisista veroveloista. 

Nettokäyttöpääoman kasvu 31.3.2022 verrattuna 31.12.2021 johtui pääasiassa myyntisaamisten kasvusta. 

Nettokäyttöpääoman kasvu 31.12.2021 verrattuna 31.12.2020 johtui pääasiassa vaihto-omaisuuden kasvusta. 
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Nettokäyttöpääoman lasku 31.12.2020 verrattuna 31.12.2019 johtui pääasiassa ostovelkojen ja siirtovelkojen 
kasvusta. 

Kirjanpidolliset arviot ja harkinta tilinpäätösten laatimisessa 

Nordic Lightsin Carve-out Tilinpäätöksen laatiminen on edellyttänyt Nordic Lightsin johdolta päätösten tekemistä, 
arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat raportoituihin tulojen, kulujen, varojen ja velkojen määriin sekä niihin 
liittyviin ja ehdollisten velkojen esittämiseen. Näihin oletuksiin ja arvioihin liittyy epävarmuutta, joka voi johtaa 
siihen, että tulevaisuudessa varojen tai velkojen kirjanpitoarvoon joudutaan tekemään olennaisia oikaisuja. 

Herrmans Bike Components -liiketoiminta yhtiöitettiin liiketoimintasiirrolla omaksi yhtiöksi 1.1.2020. 
Muodostettaessa Carve-out Tilinpäätöksen avaavaa tasetta 2019 sekä tasetta 31.12.2019, erotettiin Herrmans Bike 
Components -liiketoiminnan luvut soveltaen edellä mainitussa liiketoimintasiirrossa käytettyjä periaatteita. 
Vuoden 2020 ja 2021 osalta on erottamiseen käytetty Herrmans Bike Components Oy:n virallisien tilinpäätöksien 
taseen lukuja. 

Lisätietoja laatimisperiaatteista on esitetty Esitteen kohdassa ”Tilinpäätökseen liittyviä ja eräitä muita tietoja – 
Tilinpäätökset ja osavuositiedot” sekä Carve-out Tilinpäätöksen liitetiedoissa. 
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HALLINTO 

Yleistä 

Osakeyhtiölain ja Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti Yhtiön hallinto ja johto on jaettu osakkeenomistajien, 
hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Yhtiön toiminnan päivittäisessä johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa 
johtoryhmä. 

Osakkeenomistajat osallistuvat Yhtiön valvontaan ja hallintoon yhtiökokouksissa tehtävien päätösten kautta. 
Yhtiökokous kokoontuu yleensä hallituksen kutsusta. Lisäksi yhtiökokous on pidettävä, mikäli Yhtiön 
tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään yhtä kymmenenosaa kaikista Yhtiön liikkeeseen 
lasketuista osakkeista, kirjallisesti vaativat yhtiökokouksen koollekutsumista. 

Hallituksen tehtävänä on valvoa Yhtiön hallintoa ja varmistaa Yhtiön toiminnan asianmukainen järjestäminen. 
Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista 
jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön 
hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää tämän toimisuhteen ehdoista, jotka on määritelty kirjallisessa 
toimisopimuksessa.  

Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja johtoryhmän osoite on Pännäistentie 155, FI-68600 Pietarsaari. 

Nordic Lightsin johto 

Hallitus 

Yhtiön hallitukseen kuuluvat Thomas Sandvall (hallituksen puheenjohtaja), Göran Carlson, Sami Heikkilä, Jyrki 
Perttunen, Risto Siivonen ja Caj-Anders Skog. Yhtiön hallitus päätti 26.6.2022 valita Göran Carlsonin hallituksen 
uudeksi puheenjohtajaksi. Uuden puheenjohtajan valinta on ehdollinen FN-listautumiselle ja se tulee voimaan 
välittömästi, kun Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi First Northissa.  

Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön hallituksen jäsenet tämän Esitteen päivämääränä. 

Nimi Syntymävuosi Asema Hallituksessa vuodesta(1 
Thomas Sandvall 1975 Hallituksen puheenjohtaja 2021 
Göran Carlson 1958 Hallituksen jäsen 2021 
Sami Heikkilä 1971 Hallituksen jäsen 2021 
Jyrki Perttunen 1963 Hallituksen jäsen 2021 
Risto Siivonen 1975 Hallituksen jäsen 2021 
Caj-Anders Skog 1957 Hallituksen jäsen 2021 

1) Yhtiö syntyi Sponfyr Oy:n jakautumisella vuonna 2021 ja hallituksen jäsenet olivat tätä ennen Sponfyr Oy:n hallituksen jäseniä. 

Thomas Sandvall on ollut Yhtiön hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2021. Sandvall oli Sponfyr Oy:n (Konsernin 
emoyhtiö ennen jakautumista vuonna 2021) hallituksen puheenjohtaja vuosina 2018–2021. Sandvall on ollut 
Herrmans Bike Components Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2019 (ja sen jakautumisen 2021 jälkeen 
uusien emoyhtiöiden Sponspeed Oy:n ja Sponvelo Oy:n puheenjohtaja), Duell Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 
2018, Fresh Servant Oy:n (ja sen emoyhtiöiden Spontaste Oy ja Spongreen Oy:n) hallituksen jäsen vuodesta 2022 
ja Sponcont Oy:n ja Sponcircle Oy:n (Finncont Group Oy:n emoyhtiöt) hallitusten jäsen vuodesta 2022. Sandvall 
on ollut Vayavaya Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2014 ja Sponsor Capital Oy:n osakas 
vuodesta 2014. Aiemmin Sandvall oli Orthex Oyj:n hallituksen jäsen vuosina 2015–2021, Myllyn Paras Oy:n 
hallituksen jäsen vuosina 2018–2019, Realia Holding Oy:n hallituksen jäsen vuosina 2015–2016 ja HLP Corporate 
Finance Oy:n osakas vuosina 2001–2014. Sandvall on koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori, ja hän on Suomen 
kansalainen. 

Göran Carlson on ollut Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2021 ja Sponfyr Oy:n (Konsernin emoyhtiö ennen 
jakautumista vuonna 2021) hallituksen jäsen vuosina 2019–2021. Carlson on ollut Malte Månson Holding Ab:n 
hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017, Herrmans Bike Components Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2019 ja 
Finncont Group Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2022. Carlson on ollut Professionell Ägarstyrning PÄAB II:n 
osakas, sijoittaja ja hallituksen jäsen vuodesta 2015 ja toiminut EQT AB:ssa ja Sponsor Capital Oy:ssä industrial 
advisor -tehtävässä vuodesta 2018 ja CapMan Oyj:n industrial advisor -tehtävässä vuodesta 2017. Aiemmin 
Carlson oli Cramo Sverige AB:n toimitusjohtaja vuosina 2015–2017, Cramo Norge AS:n ja Cramo Danmark 
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A/S:n hallituksen puheenjohtaja vuosina 2015–2017, Bright Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuosina 2019–
2021 ja Sally R AB:n hallituksen puheenjohtaja vuosina 2017–2021. Carlson oli Pon Holdings BV:n johtoryhmän 
jäsen vuosina 2013–2015, ja ennen sitä Cramo Groupin varatoimitusjohtaja vuosina 2005–2012. Carlson on 
opiskellut sähkötekniikkaa ja tietotekniikkaa Lundin yliopistossa, ja hän on Ruotsin kansalainen.  

Sami Heikkilä on ollut Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2021 ja Sponfyr Oy:n (Konsernin emoyhtiö ennen 
jakautumista vuonna 2021) hallituksen jäsen vuosina 2018–2021. Heikkilä on ollut Duell Oyj:n hallituksen jäsen 
vuodesta 2018 ja hallituksen puheenjohtaja vuosina 2018–2021, Spontaste Oy:n hallituksen puheenjohtaja 
vuodesta 2022, Spongreen Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022, Fresh Servant Oy Ab:n hallituksen 
puheenjohtaja vuodesta 2022, Saalro Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2020, Herrmans Bike Components Oy:n 
hallituksen jäsen vuodesta 2019, Saminvest Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2004 ja Sponsor Capital Oy:n osakas 
vuodesta 2004. Aiemmin Heikkilä oli Myllyn Paras Oy:n, Myllyn Paras Finland Oy:n, Myllyn Paras Pakasteet 
Oy:n ja Sponmill Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuosina 2018–2022, Espotel Oy:n (tunnetaan nykyään nimellä 
Etteplan Embedded Finland Oy) hallituksen jäsen vuosina 2013–2016, Lehtipiste Oy:n hallituksen jäsen vuosina 
2013–2016, Spondot Oy:n (tunnetaan nykyään nimellä Tradedot Oy) hallituksen jäsen vuosina 2013–2016, 
Sponespo Oy:n (tunnetaan nykyään nimellä Etteplan Embedded Finland Oy) hallituksen jäsen vuosina 2013–2016 
ja Sponpiste Oy:n (tunnetaan nykyään nimellä Tradedot Oy) hallituksen jäsen vuosina 2013–2016. Heikkilä on 
koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, ja hän on Suomen kansalainen. 

Jyrki Perttunen on ollut Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2021 ja Sponfyr Oy:n (Konsernin emoyhtiö ennen 
jakautumista vuonna 2021) hallituksen jäsen vuosina 2019–2021. Perttunen on ollut Lean Institute Finland Oy:n 
hallituksen puheenjohtaja vuosina 2019–2021, EKE Finance Oy:n hallituksen varajäsen vuodesta 2020 ja 
Herrmans Bike Components Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2021. Aiemmin Perttunen oli PaloDEx Group Oy:n 
hallituksen jäsen vuosina 2006–2009 ja hallituksen puheenjohtaja vuosina 2009–2013. Perttunen on 
koulutukseltaan oikeustieteen maisteri ja diplomi-insinööri, ja hän on Suomen kansalainen.  

Risto Siivonen on ollut Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2021 ja Sponfyr Oy:n (Konsernin emoyhtiö ennen 
jakautumista vuonna 2021) hallituksen jäsen vuosina 2019–2021. Siivonen on ollut Bravedo Oy:n hallituksen 
puheenjohtaja vuodesta 2021 ja hallituksen jäsen vuodesta 2018 ja Sponcont Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2022. 
Siivonen on ollut Manihi Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen vuodesta 2008. Aiemmin Siivonen oli Dassiet 
Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuosina 2021-2022, Tres Partners Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuosina 2012-
2022, RSH Capital Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuosina 2020-2022, Barona Oy:n hallituksen jäsen vuosina 
2021-2022, Herrmans Bike Components Oy:n hallituksen jäsen vuosina 2019-2022, Bondos Oy:n hallituksen 
jäsen vuosina 2017-2022, Source Ventures Oy:n hallituksen jäsen vuosina 2019-2022, Realia Group Oy:n 
hallituksen jäsen vuosina 2016–2017, Health and Fitness Nordic AB:n hallituksen jäsen vuosina 2015–2017 ja 
Altor Equity Partners Oy:n osakas vuosina 2008–2017. Siivonen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, ja 
hän on Suomen kansalainen. 

Caj-Anders Skog on ollut Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2021 ja Sponfyr Oy:n (Konsernin emoyhtiö ennen 
jakautumista vuonna 2021) hallituksen jäsen vuosina 2019–2021. Skog on ollut Oy Purmo Autic Ab:n 
toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen vuodesta 1994. Skog on ollut Ab Furiren Oy:n hallituksen puheenjohtaja 
vuodesta 2005, Ab Cap North Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 1997, KWH-yhtymä Oy:n hallituksen 
jäsen vuodesta 2016 ja Herrmans Oy Ab:n hallituksen jäsen vuodesta 2001. Aiemmin Skog oli Ab Norlic Oy:n 
hallituksen puheenjohtaja vuosina 2013–2021, Oy Rikta Ab:n hallituksen puheenjohtaja vuosina 2008–2021, Ab 
Comfort Home Hotels Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuosina 1997–2007, Oy Fondex Ab:n hallituksen jäsen 
vuosina 2000–2008 ja Baltic Yachts Oy Ab Ltd:n hallituksen jäsen vuosina 2010–2015. Skog on koulutukseltaan 
kauppatieteiden maisteri, ja hän on Suomen kansalainen.  

Yhtiön osakkeenomistajat päättivät yksimielisesti 15.6.2022 valita Päivi Lindqvistin hallituksen uudeksi jäseneksi. 
Uutta hallituksen jäsentä koskeva päätös on ehdollinen Listautumiselle ja se tulee voimaan välittömästi, kun 
Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi First Northissa. 

Päivi Lindqvist on ollut Etteplan Oyj:n hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2020 ja 
tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2022 sekä Glaston Oyj Abp:n talousjohtaja vuodesta 2016. Aiemmin 
Lindqvist on työskennellyt Basware Oyj:n Vice President of Business Control -tehtävässä vuosina 2014–2016, 
Outokumpu Oyj:n Senior Vice President of Finance & Control -tehtävässä vuosina 2012–2013 ja Senior Vice 
President of Communications & Investor Relations -tehtävässä vuosina 2007–2011. Lindqvist on myös 
työskennellyt Tieto Oyj:ssä erilaisissa tehtävissä vuosina 1997–2001, kuten Executive Vice President of 
Communications & Investor Relations -tehtävässä. Lindqvist on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja 
MBA, ja hän on Suomen kansalainen. 
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Toimitusjohtaja ja johtoryhmä 

Toimitusjohtaja vastaa Yhtiön päivittäisten toimintojen johtamisesta ja valvonnasta Osakeyhtiölain sekä 
hallitukselta saamiensa valtuuksien ja suuntaviivojen mukaisesti. 

Seuraavassa taulukossa esitetään Nordic Lightsin johtoryhmän jäsenet tämän Esitteen päivämääränä. 

Nimi Syntymävuosi Asema Johtoryhmässä vuodesta 
Tom Nordström 1963 CEO 2015 
Ann-Louise Brännback 1964 CFO 2019 
Antti Turja 1976 Director, Sales & Marketing 2021 
Tomas Skott 1975 Director, Production & Supply Chain 2020 
Matti Leipälä 1976 Operational Excellence Manager 2012 
Jyrki Mikkola 1976 Research & Development Director 2019 
Helen Dahl 1968 HR Manager 2020 

Tom Nordström on ollut Nordic Lightsin toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2015. Nordström on ollut 
Oy Frontline Audio Ab:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2013, Sponspeed Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 
2021, Sponvelo Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2021, Herrmans Bike Components Oy:n hallituksen jäsen 
vuodesta 2019, Procons Oy Ab:n hallituksen jäsen vuodesta 2015 sekä Ab Brightview Oy:n hallituksen jäsen ja 
toimitusjohtaja vuodesta 2018. Aiemmin Nordström oli Nordic Lights Oy:n hallituksen jäsen vuosina 2013–2015, 
Herrmans Oy Ab:n hallituksen jäsen vuosina 2013–2015 ja toimitusjohtaja vuosina 2015–2019, LKI Kaldman 
Oy:n toimitusjohtaja vuosina 2011–2015 ja Mirka Oy:n varatoimitusjohtaja vuosina 2006–2011. Nordström on 
koulutukseltaan konetekniikan insinööri. 

Ann-Louise Brännback on ollut Nordic Lightsin talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2019. Aiemmin 
Brännback oli Herrmans Bike Components Oy:n talousjohtaja vuosina 2019–2021, Danfoss Drivesin talous- ja 
hallintojohtaja vuosina 2015–2019 ja Vacon Oyj:n talousjohtaja ja controller vuosina 2001–2014. Brännback on 
koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.  

Antti Turja on toiminut Nordic Lightsin Sales & Marketing Director -tehtävässä vuodesta 2021, APAC-alueen 
toimitusjohtaja ja ollut johtoryhmän jäsen vuodesta 2018. Aiemmin Turja oli Nordic Lightsin Kiinan tytäryhtiön 
APAC-alueen toimitusjohtaja ja kehitysjohtaja vuosina 2011–2018, Muuntosähkö Oy Trafoxin Kiinan tytäryhtiön 
johtaja ja Viron tehtaan tuotantopäällikkö vuosina 2002–2011. Turja on koulutukseltaan yrityshallinnon ja 
johtamisen tradenomi.  

Tomas Skott on toiminut Nordic Lightsin Production & Supply Chain Director -tehtävässä ja ollut johtoryhmän 
jäsen vuodesta 2020. Skott on ollut Pergite Ab Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen vuodesta 2018. Aiemmin 
Skott oli Reviva Oy Ab:n hallituksen jäsen vuosina 2014–2020 ja Meevind Ab Oy:n hallituksen jäsen vuosina 
2016–2018. Skott on koulutukseltaan puutekniikan insinööri ja hänellä on diplomi kansainvälisestä 
toimitusketjujen johtamisesta. 

Matti Leipälä on toiminut Nordic Lightsin Operational Excellence Manager -tehtävässä ja ollut johtoryhmän 
jäsen vuodesta 2012. Leipälä on ollut Lagom4U Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2018 ja toiminut Herrmans Oy 
Ab:n operational excellence manager -tehtävässä vuodesta 2016. Aiemmin Leipälä oli Herrmans Oy Ab:n 
kehitysjohtaja vuosina 2012–2016, Herrmans Oy Ab:n tuotejohtaja vuosina 2007–2012 ja Metso Oyj:n 
tuotekehitysinsinööri vuosina 2004–-2007. Leipälä on koulutukseltaan puunjalostustekniikan diplomi-insinööri. 

Jyrki Mikkola on toiminut Nordic Lightsin Research & Development Director -tehtävässä ja ollut johtoryhmän 
jäsen vuodesta 2019. Mikkola on ollut Aralek Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen vuodesta 2019. Aiemmin 
Mikkola oli Beamex Oy Ab:n tuotekehitys- ja teknologiajohtaja vuosina 2011–2019 ja Sasken Finland Oy:n 
toimituspäällikkö vuosina 2006–2010. Mikkola on koulutukseltaan sähkötekniikan diplomi-insinööri.  

Helen Dahl on toiminut Nordic Lightsin HR Manager -tehtävässä ja ollut johtoryhmän jäsen vuodesta 2020. Dahl 
on myös ollut Herrmans Bike Components Oy:n henkilöstöjohtaja vuodesta 2020. Aiemmin Dahl oli Löfs Ab 
Oy:n logistiikka- ja tuotantojohtaja vuosina 2014–2020, ERP Systems Oy Ab:n ja Monitor System Finland Ab:n 
projektikonsultti vuosina 2010–2014 ja Oy Prevex Ab:n laatujohtaja vuosina 2007–2010. Dahl on koulutukseltaan 
prosessitekniikan maisteri. 
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Johdon taustat ja perhesuhteet 

Tämän Esitteen päivämääränä kukaan hallituksen tai johtoryhmän jäsenistä tai toimitusjohtaja ei ole viimeisen 
viiden vuoden aikana: 

 saanut tuomioita liittyen petosrikoksiin tai -rikkomuksiin; 

 toiminut johtavassa asemassa, kuulunut ylimpään johtoon, ollut hallinto-, johto- tai valvontaelimen 
jäsenenä missään yhtiössä tai ollut kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä sen konkurssin, 
pesänhoidon tai selvitystilan aikana taikka niitä edeltävänä aikana; tai 

 ollut oikeus- tai sääntelyviranomaisen (mukaan lukien ammattialajärjestöt) virallisen syytteen ja/tai 
määräämien seuraamusten kohteena eikä tuomioistuin ole todennut, ettei kyseinen henkilö saa toimia 
minkään yhtiön hallinto-, johto- tai valvontaelimien jäsenenä tai kieltänyt toimimasta minkään yhtiön 
johdossa tai hoitamasta minkään yhtiön liiketoimintaa. 

Hallituksen jäsenten ja johtoryhmän jäsenten välillä ei ole perhesuhteita. 

Eturistiriidat 

Osakeyhtiölaissa säädetään yhtiön johdon eturistiriidoista. Osakeyhtiölain 6 luvun 4 pykälän mukaan hallituksen 
jäsen tai toimitusjohtaja ei saa osallistua hänen ja yhtiön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. Hän ei 
myöskään saa osallistua yhtiön ja kolmannen välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn, jos hänellä on 
odotettavissa siitä olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa. Tätä säännöstä sovelletaan 
myös muihin oikeustoimiin sekä oikeudenkäynteihin ja muihin samankaltaisiin tilanteisiin. Lisäksi säännöstä 
sovelletaan myös toimitusjohtajaan. 

Alla mainittua lukuun ottamatta Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenillä tai toimitusjohtajalla ei ole 
eturistiriitoja niiden tehtävien, joita heillä on Yhtiössä, ja heidän yksityisten etujensa ja/tai heidän muiden 
tehtäviensä välillä. 

Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenillä on osakeomistuksensa johdosta Osakkeisiin liittyviä suoria tai 
tosiasiallisia intressejä (katso ”– Hallituksen ja johtoryhmän jäsenien omistukset”). Myyjät myyvät 
Listautumisannissa Osakkeita. 

Riippumattomuusarvioinnin perusteella seuraavien Yhtiön hallituksen jäsenien on katsottu olevan riippumattomia 
Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista: Göran Carlson, Jyrki Perttunen, Risto Siivonen ja Caj-Anders 
Skog sekä hallitukseen uutena valittu Päivi Lindqvist. Sami Heikkilän ja Thomas Sandvallin ei ole katsottu olevan 
riippumattomia Sponsor Fundista, joka on Yhtiön merkittävä osakkeenomistaja. Heikkilä ja Sandvall ovat 
kokonaan omistamien yhtiöidensä kautta Sponsor Partners Oy:n osakkeenomistajia. Sponsor Partners Oy on 
Sponsor Fundin vastuunalainen yhtiömies. 

Hallituksen työskentely 

Hallituksen tehtävänä on Osakeyhtiölain mukaan huolehtia Yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta 
järjestämisestä. Hallituksen tulee myös huolehtia siitä, että Yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on 
asianmukaisesti järjestetty. Hallituksen tehtävänä on edistää Yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. 
Hallituksen jäsenet eivät edusta Yhtiössä heitä jäseneksi ehdottaneita tahoja. Hallituksella on yleistoimivalta 
päättää ja toimia kaikissa sellaisissa asioissa, joita ei ole varattu Osakeyhtiölaissa tai yhtiöjärjestyksessä toiselle 
hallintoelimelle. 

Lisäksi hallituksen tehtäviin kuuluvat muun muassa seuraavat: 

 toimintakertomusten, tilinpäätösten ja osavuosikatsausten käsitteleminen ja hyväksyminen; 

 kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisen järjestämisen varmistaminen; 

 yhtiökokoukselle tehtävien ehdotusten valmistelu ja yhtiökokousten koolle kutsuminen; 

 strategisten suuntaviivojen ja riskien hallinnan periaatteiden hyväksyminen ja vahvistaminen; 

 vuotuisten budjettien ja toimintasuunnitelmien vahvistaminen; 
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 toimitusjohtajan valinta ja hänen palvelussuhteensa ehdoista päättäminen; 

 yhtiörakenteesta päättäminen; 

 merkittävien liiketoimintapäätösten tekeminen, kuten yrityskaupat, merkittävät sopimukset, investoinnit 
ja rahoitusjärjestelyt; ja 

 päättää konsernia tai sen toimintaa koskevien merkittävien tietojen julkaisemisesta. 

Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen keskeiset tehtävät 
ja toimintaperiaatteet. Tämän Esitteen päivämääränä Nordic Lightsilla ei ole valiokuntia. Yhtiön hallitus voi 
tulevaisuudessa harkita valiokuntien perustamista toimiakseen tehokkaasti ottaen huomioon Nordic Lightsin 
toimintojen alan ja luonteen ja hallituksen toimintaperiaatteet. 

Hallituksen ja johtoryhmän jäsenien omistukset 

Seuraavassa taulukossa on esitetty hallituksen ja johtoryhmän jäsenien omistamat Osakkeet tämän Esitteen 
päivämääränä. 

Nimi Asema Osakkeiden lukumäärä 
Thomas Sandvall(1 Hallituksen puheenjohtaja 66 120 
Göran Carlson Hallituksen jäsen 49 100 
Sami Heikkilä(2 Hallituksen jäsen 66 120 
Jyrki Perttunen Hallituksen jäsen 49 100 
Risto Siivonen(3 Hallituksen jäsen 73 650 
Caj-Anders Skog(4 Hallituksen jäsen 1 473 000 
Päivi Lindqvist Hallituksen jäsen - 
Tom Nordström(5 Toimitusjohtaja 90 000 
Ann-Louise Brännback Talousjohtaja 100 000 
Antti Turja Director, Sales & Marketing 150 000 
Tomas Skott(6 Director, Production & Supply Chain 70 000 
Matti Leipälä(7 Operational Excellence Manager 100 000 
Jyrki Mikkola(8 Research & Development Director 100 000 
Helen Dahl Henkilöstöpäällikkö - 

1) Sandvallin määräysvallassa olevan Vayavaya Oy:n omistamat osakkeet. 
2) Heikkilän määräysvallassa olevan Saminvest Oy:n omistamat osakkeet. 
3) Siivosen määräysvallassa olevan Manihi Oy:n omistamat osakkeet. 
4) Skogin määräysvallassa olevan Oy Purmo Autic Ab:n omistamat osakkeet. 
5) Nordströmin määräysvallassa olevan Ab Brightview Oy:n omistamat osakkeet. 
6) Skottin määräysvallassa olevan Pergite Ab Oy:n omistamat osakkeet. 
7) Leipälän määräysvallassa olevan Lagom4U Oy:n omistamat osakkeet. 
8) Mikkolan määräysvallassa Aralek Oy:n olevan omistamat osakkeet. 

Hallituksen ja johtoryhmän palkkiot ja etuudet 

Hallituksen jäsenien palkkiot 

Osakeyhtiölain mukaisesti Yhtiön hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättävät osakkeenomistajat 
varsinaisessa yhtiökokouksessa. 

Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön hallituksen jäsenille maksetut palkkiot ilmoitetuilla ajanjaksoilla. 

 

31.3. päättynyt 
kolmen 

kuukauden jakso 31.12. päättynyt vuosi 
 2022 2021 2020 2019 

(tuhatta euroa) 
(tilin-

tarkastamaton) 
(tilin-

tarkastamaton) 
(tilin-

tarkastamaton) 
(tilin-

tarkastamaton) 
Hallituksen jäsenille maksetut 
palkkiot 33 112 106 92 

Yhtiön osakkeenomistajat päättivät yksimielisellä päätöksellä 15.6.2022, että FN-listautumisesta alkaen 
hallituksen puheenjohtajan palkkio on 4 000 euroa kuukaudessa ja kunkin hallituksen jäsenen palkkio on 2 000 
euroa kuukaudessa.  
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Yllä mainittua lukuun ottamatta Yhtiön hallituksen palkitsemisessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 
31.3.2022 ja tämän Esitteen päivämäärän välisenä aikana. 

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenien palkkiot 

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkioista ja palkitsemisen ehdoista. 
Johtoryhmän jäsenten ja toimitusjohtajan palkkio muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, tavanomaisista 
luontoiseduista sekä kulloinkin voimassa olevista kannustimista. 

Yhtiön toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten eläke-edut määräytyvät lain ja yleisen käytännön 
mukaisesti. Toimitusjohtajan toimisopimus uusittiin helmikuussa 2022, jolloin myös palkkaa tarkistettiin. Yhtiöllä 
on lisäksi voimassa oleva lisäeläke- ja vakuutusjärjestely toimitusjohtajalle, jonka määrä on 15 000 euroa 
vuodessa. Toimitusjohtajan eläkevakuutusetu on nostettavissa ikävuosina 60–65. 

Seuraavassa taulukossa esitetään Nordic Lightsin toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle maksetut palkkiot 
ilmoitetuilla ajanjaksoilla. 

 

31.3. päättynyt 
kolmen 

kuukauden 
jakso 31.12. päättynyt vuosi 

 2022 2021 2020 2019 

(tuhatta euroa) 
(tilin-

tarkastamaton) 
(tilin-

tarkastamaton) 
(tilin-

tarkastamaton) 
(tilin-

tarkastamaton) 
Toimitusjohtaja     
Palkat ja palkkiot 92 237 167 170 
     
Johtoryhmä (pois lukien toimitusjohtaja)     
Palkat ja palkkiot 256 756 586 401 

Yllä mainittua lukuun ottamatta Nordic Lightsin johtoryhmän ja toimitusjohtajan palkitsemisessa ei ole tapahtunut 
merkittäviä muutoksia 31.3.2022 ja tämän Esitteen päivämäärän välisenä aikana. 

Irtisanomisedut 

Toimitusjohtajan sopimus voidaan irtisanoa molemminpuolisesti kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli 
Yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan sopimuksen muun kuin työsopimuslaissa (55/2001, muutoksineen) määritetyn 
työntekijän henkilöön liittyvän irtisanomisperusteen nojalla, toimitusjohtaja on irtisanomisajan palkan lisäksi 
oikeutettu kerralla maksettavaan irtisanomiskorvaukseen, joka vastaa kuuden (6) kuukauden palkkaa 
irtisanomishetkellä. Mikäli Toimitusjohtaja kuitenkin olennaisesti rikkoo niitä velvoitteita, joita toimitusjohtajan 
palvelussopimus hänelle asettaa, on Yhtiö oikeutettu välittömästi irtisanomaan sopimuksen siitä ilmoittamalla ja 
ilman erityistä maksuvelvollisuutta. 

Jäsenyydet ja yhtiömiesasemat 

Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenillä on tällä hetkellä tai heillä on ollut viiden vuoden aikana ennen tämän 
Esitteen päivämäärää seuraavat jäsenyydet ja/tai he ovat olleet yhtiömiehenä seuraavissa henkilöyhtiöissä: 

Hallituksen jäsenet Nykyiset jäsenyydet ja yhtiömiesasemat Aikaisemmat jäsenyydet ja yhtiömiesasemat 
Thomas Sandvall Bondos Oy HLP Corporate Finance Oy 
 Duell Corporation  Myllyn Paras Oy 
 Fresh Servant Oy Orthex Corporation 
 Herrmans Bike Components Ltd Realia Holding Oy 
 Oy Duell Bike-Center Ab  
 Sandinvest Oy  
 Sponcont Oy  
 Sponcircle Oy  
 Finncont Group Oy  
 Sponff Oy  
 Spongreen Oy  
 Sponsor Capital Oy  
 Sponspeed Oy  
 Spontaste Oy  
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 Sponvelo Oy  
 Tres Partners Oy Ab  
 Vayavaya Oy  
Göran Carlson Bright Finland Oy Cramo Sverige AB 
 Bright Group Ltd Cramo Norge AS  
 Bright Norway Holding AS Cramo Danmark A/S 
 Bright Norway AS Sally R AB 
 Bright Group BGN Holding AB GC Advisory AB 
 Bright Rental AB  
 Sponcont Oy  
 Sponcircle Oy  
 Finncont Group Oy  
 Malte Månson Holding AB  
 Professionell Ägarstyrning PÄAB II  
 Sponspeed Oy  
 Sponvelo Oy  
Sami Heikkilä Bondos Oy Lehtipiste Oy 
 Duell Oyj Spondot Oy 
 Fresh Servant Oy Ab Myllyn Paras Oy 
 Herrmans Bike Components Ltd Myllyn Paras Finland Oy 
 Saalro Oy Myllyn Paras Pakasteet Oy 
 Saminvest Ltd Sponmill Oy 
 Sponsor Capital Oy Sponspeed Oy 
 Spongreen Oy Herrmans Bike Component Oy 
 Spontaste Oy SDBC Ab 
 Fresh Sallad & Deli Oy Duell Bike-Center Oy Ab 
 Fresh Servicegrossist Oy  
 Fresh Pro Oy  
Jyrki Perttunen EKE-Finance Oy Lean Institute Finland Oy 
 Sponspeed Oy  
 Sponvelo Oy  
Risto Siivonen Bravedo Oy Altor Equity Partners Oy 
 Manihi Oy Barona Oy 
 Sponcont Oy Bondos Oy 
 Sponspeed Oy Health and Fitness Nordic AB 
 Sponvelo Oy Herrmans Bike Components Ltd 
  Realia Group Oy 
  Source Ventures Oy 
  RSH Capital Oy 
  Tres Partners Oy Ab 
Caj-Anders Skog Ab Cap North Oy Ab Norlic Oy 
 Ab Furiren Oy Oy Rikta Ab 
 Herrmans Bike Components Ltd  
 KWH Group Ltd  
 Oy Purmo Autic Ab  
 Sponspeed Oy  
 Sponvelo Oy  
Päivi Lindqvist Etteplan Oyj – 
 Glaston Finland Oy  
 Glaston China Co. Ltd  
 Glaston Tianjin Co. Ltd  
 Glaston UK Ltd  
 LLC Glaston  
 Glaston Management (Shanghai) Co. Ltd  
 Glaston Switzerland AG  
 Glaston International Oy  
 Glaston Services Ltd. Oy  
 Glaston Emerging Technologies Oy  

 



98 

 

Johtoryhmän jäsenet Nykyiset jäsenyydet ja yhtiömiesasemat Aikaisemmat jäsenyydet ja yhtiömiesasemat 
Tom Nordström Ab Brightview Oy AMADA Automation Europe Ltd 
 Herrmans Bike Components Ltd  
 Oy Frontline Audio Ab  
 Procons Oy Ab  
 Sponspeed Oy  
 Sponvelo Oy  
Ann-Louise Brännback – Vacon Oyj 
Antti Turja – – 
Tomas Skott Pergite Ab Oy Meevind Ab Oy 
Matti Leipälä Lagom4U Oy – 
Jyrki Mikkola Aralek Oy – 
Helen Dahl – – 
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LÄHIPIIRILIIKETOIMET 

Yleistä 

Yhtiön lähipiiriin kuuluvat Yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvat tytäryhtiöt sekä Pääomistaja. Yhtiön 
lähipiiriin luetaan myös Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet, mukaan lukien toimitusjohtaja, ja heidän 
perheenjäsenet ja määräysvallassa olevat yhteisöt. 

Konsernin emo- ja tytäryhtiösuhteet on esitetty kohdassa ”Yhtiön liiketoiminta – Konsernin oikeudellinen 
rakenne”. 

Liiketoimet lähipiirin kanssa 

Aiemmin konsernin sisäisiksi liiketapahtumiksi katsotut liiketoimet Herrmans Bike Componentsin kanssa on 
Yhtiön Carve-out Tilinpäätöksessä käsitelty Konsernin ulkopuolisina liiketapahtumina ja sisällytetty alla 
esitettäviin lähipiiriliiketoimiin. Lisäksi lähipiiriliiketoimiin sisältyy Yhtiön osakkeenomistajien myöntämät 
vaihtovelkakirjalainat, jotka maksettiin takaisin jakautumisen yhteydessä. Liiketoimet lähipiirin kanssa on tehty 
tavanomaisin markkinaehdoin. 

Seuraavassa taulukossa esitetään Nordic Lightsin lähipiiriliiketoimet ilmoitetuilla ajanjaksoilla. 

 

31.3. päättynyt 
kolmen kuukauden 

jakso 31.12. päättynyt vuosi 
 2022 2021 2020 2019 
(tuhatta euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) 
Tavaroiden myynnit - - 4 - 
Palveluiden myynnit 143 627 535 361 
Tavaroiden ostot 585 2 429 1 736 1 487 
     
Lähipiirille annettujen lainojen 
tapahtumat     
Lainan anto - 2 085 - - 
Lainan takaisinmaksu - 2 085 - - 
Lainan korkotuotot - 28 - - 
     
Lähipiirin antamien lainojen 
tapahtumat     
Vaihtovelkakirjalainojen nosto - - - 89 
Vaihtovelkakirjalainojen 
takaisinmaksu - 12 533 - - 
Vaihtovelkakirjalainojen korkojen 
maksu - 3 760 4 - 

Tietoja johdon palkitsemisesta on esitetty kohdassa ”Hallinto – Hallituksen ja johtoryhmän palkkiot ja etuudet”. 

  



100 

 

OMISTUSRAKENNE 

Yhtiön rekisteröity osakepääoma on tämän Esitteen päivämääränä 12 663 301,00 euroa, ja se koostuu 17 940 430 
Osakkeesta. 

Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön kaksitoista suurinta osakkeenomistajaa perustuen Euroclear Finlandin 
ylläpitämään osakasluetteloon 24.6.2022 sekä tietoihin, jotka ovat Yhtiön saatavilla: 

Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä 

Osuus 
Osakkeista 

%  
Sponsor Fund IV Ky 9 920 700 55,3 % 
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 2 798 700 15,6 % 
Oy Purmo Autic Ab 1 473 000 8,2 % 
Oy Wedeco Ab 491 000 2,7 % 
Reijo Tiuraniemi 491 000 2,7 % 
Stefan Sandler 245 500 1,4 % 
Mats Kock 245 500 1,4 % 
Lars Puura 196 400 1,1 % 
Antti Turja 150 000 0,8 % 
Guy Envik 147 300 0,8 % 
Sören Johansson 147 300 0,8 % 
Lars Erik Strömberg 147 300 0,8 % 
Muut 1 486 730 8,3 % 
Osakkeet yhteensä 17 940 430 100 % 

Pääomistaja omistaa tämän Esitteen päivämääränä yhteensä 55,3 prosenttia Yhtiön Osakkeista ja äänistä. Näin 
ollen Pääomistajalla on Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4 §:n mukainen määräysvalta Yhtiössä. 

Yhtiön tiedossa ei ole Listautumisannin jälkeisiä tapahtumia tai järjestelyitä, joilla voisi tulevaisuudessa olla 
vaikutusta Yhtiön määräysvallan vaihtumiseen. 
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OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA 

Yleistä 

Yhtiö on julkinen osakeyhtiö, joka on perustettu Suomessa ja siihen sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön toiminimi 
on Nordic Lights Group Oyj (aikaisemmin Sponled Oy) ja sen kotipaikka on Pedersören kunta. Yhtiö on 
rekisteröity Kaupparekisteriin 30.9.2021, ja sen y-tunnus on 3209111-1 ja sen LEI-tunnus on 
743700TACSJ4CAMXED69. Yhtiön rekisteröity osoite on Pännäistentie 155, 68600, Pietarsaari ja 
puhelinnumero +358 20 1345 100.  

Yhtiön yhtiöjärjestyksen kohdan 2 mukaan Yhtiön toimialana on joko suoraan tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä 
välityksellä kehittää, valmistaa, markkinoida ja myydä valaisinratkaisuja. Lisäksi yhtiö voi itse ja/tai tytär- tai 
osakkuusyhtiöidensä välityksellä harjoittaa kiinteistöjen ja arvopapereiden ostamista, myyntiä, omistamista ja 
hallintaa. Yhtiö voi emoyhtiönä huolehtia konsernin organisaatiosta, rahoituksesta, ostoista ja muista sen 
kaltaisista yhteisistä tehtävistä sekä omistaa kiinteistöjä, osakkeita ja osuuksia sekä harjoittaa arvopaperi- tai 
yrityskauppaa ja muuta sijoitustoimintaa. 

Tietoa osakkeista 

Yleistä 

Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kukin Osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Osakkeilla ei ole 
nimellisarvoa. Kaikki Osakkeet tuottavat yhtäläisen oikeuden osinkoon ja muuhun Yhtiön varojenjakoon 
(sisältäen varojenjaon Yhtiön purkautumistilanteessa). 

Yhtiön rekisteröity osakepääoma on tämän Esitteen päivämääränä 12 663 301,00 euroa, ja Yhtiöllä on 17 940 430 
täysin maksettua Osaketta. Yhtiön Osakkeet on liitetty Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään, 
ja Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000518345. Esitteen päivämääränä Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeitaan. 

Yhtiön hallitus on päättänyt 26.6.2022, että Yhtiö tulee hakemaan Osakkeiden listaamista First Northissa. 
Osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan First Northissa arviolta 6.7.2022 kaupankäyntitunnuksella 
NORDLIG. 

Esitteen päivämääränä Yhtiön yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke ja suostumuslauseke. Yhtiön 
osakkeenomistajat päättivät 15.6.2022 yksimielisellä päätöksellä poistaa lausekkeet yhtiöjärjestyksestä FN-
listautumisen yhteydessä. 

Lunastuslausekkeen ja suostumuslausekkeen poistaminen ilmoitetaan rekisteröitäväksi Kaupparekisteriin 
Listautumisannissa annettavien Uusien Osakkeiden rekisteröitäväksi ilmoittamisen kanssa tai välittömästi sitä 
ennen. Jos Uudet Osakkeet rekisteröidään useammassa kuin yhdessä erässä, lunastuslausekkeen ja 
suostumuslausekkeen poistaminen ilmoitetaan rekisteröitäväksi ensimmäisen Uusia Osakkeita koskevan 
kaupparekisteri-ilmoituksen kanssa tai välittömästi sitä ennen. 

Osakepääoman historiallinen kehitys 

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Yhtiön osakepääoman ja Osakkeiden lukumäärän historiallisesta 
kehityksestä Yhtiön perustamisesta alkaen tämän Esitteen päivämäärään asti. 

Päätöksen 
päivämäärä Toimenpide 

Osakkeen 
merkintähinta 

Liikkeeseenlasket-
tujen osakkeiden 

lukumäärä 

Osakkeiden 
lukumäärä 

toimenpiteen 
jälkeen 

Osakepää-
oma (euroa) 

Päivämäärä, 
jolloin rekisteröity 
Kaupparekisteriin 

22.4.2021 Jakautuminen 0,71  17 940 430 17 940 430 12 663 301 30.9.2021 

Voimassa olevat valtuutukset 

Yhtiön osakkeenomistajat päättivät 15.6.2022 yksimielisellä päätöksellä valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään 
enintään 5 000 000 uuden Osakkeen antamisesta Listautumisannissa. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), ja osakkeita voidaan tarjota Henkilöstölle ja hallituksen jäsenille 
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muita sijoittajia alhaisemmalla merkintähinnalla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. 

Yhtiön osakkeenomistajat päättivät 15.6.2022 yksimielisellä päätöksellä myös valtuuttaa Yhtiön hallituksen 
päättämään osakeannista tai Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien tai muiden 
Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla 
voidaan antaa Yhtiön uusia tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia omia Osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien 
Osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 3 000 000 Osaketta, ja osakeanti ja Osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 
Hallitus voi käyttää valtuutusta ainoastaan, jos Listautumisanti toteutetaan. Valtuutus on voimassa seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. 

Yhtiön osakkeenomistajat päättivät 15.6.2022 yksimielisellä päätöksellä myös valtuuttaa Yhtiön hallituksen 
päättämään omien Osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla hankittavien Yhtiön omien Osakkeiden 
lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 000 000 Osaketta. Hallitus päättää, miten omia Osakkeita hankitaan ja 
hankinnassa voidaan käyttää myös johdannaisia. Valtuutuksen nojalla omia Osakkeita voidaan hankkia 
hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan 
hintaan. Lisäksi omia Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien Osakkeiden 
suhteessa (suunnattu hankinta). Hallitus voi käyttää valtuutusta ainoastaan, jos Listautumisanti toteutetaan. 
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 
asti. 

Osakkeenomistajien oikeudet 

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeus 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä Yhtiön uusia Osakkeita. Päätös laskea 
liikkeeseen uusia Osakkeita osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen sekä päätös myöntää optio-
oikeuksia ja muita Yhtiön Osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia vaatii vähintään kahden kolmasosan 
enemmistön yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista Osakkeista. Lisäksi tällainen päätös edellyttää, 
että tähän on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeyhtiölain mukaan päätös maksuttomasta 
osakeannista osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen edellyttää, että tähän on Yhtiön kannalta ja sen 
kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava syy. 

Tietyt osakkeenomistajat, jotka asuvat tai joiden rekisteröity osoite on Suomen ulkopuolella, mukaan lukien 
”yhdysvaltalaiset henkilöt” (kuten määritelty Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinalain Regulation S -säännöksessä), 
eivät välttämättä voi käyttää osakkeenomistukseensa perustuvaa merkintäetuoikeuttaan, paitsi jos Osakkeet on 
rekisteröity kyseisen valtion arvopaperilainsäädännön mukaisesti tai jos käytettävissä on poikkeus rekisteröinti- 
tai muista vastaavista vaatimuksista. 

Yhtiökokous 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa Yhtiötä koskevissa 
asioissa. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden 
kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous päättää muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta, 
tilintarkastuskertomuksesta, osinkojen jakamisesta ja hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitsemisesta sekä 
heidän palkkioistaan. Yhtiökokous päättää myös vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
toimitusjohtajalle. Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä tiettyjen asioiden käsittelyä varten silloin, kun hallitus 
katsoo sen tarpeelliseksi tai kun Yhtiön tilintarkastaja tai Yhtiön osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 
prosenttia kaikista Yhtiön Osakkeista, pyytävät sitä kirjallisesti. 

Osakeyhtiölain ja Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille 
aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää 
ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan 
Yhtiön internetsivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä. 
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava Yhtiölle viimeistään 
kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.  

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää siellä edellyttää, että osakkeenomistaja on arvo-osuusjärjestelmästä 
annetun lain mukaan rekisteröity Euroclear Finlandin ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään kahdeksan 
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arkipäivää ennen yhtiökokousta (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka 
haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee hakea tilapäistä rekisteröintiä osakasluetteloon. Tilapäistä rekisteröintiä 
koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään yhtiökokouskutsussa ilmoitettavana ajankohtana, joka Osakeyhtiölain 
mukaan on yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen, ja tällainen ilmoitus tilapäisestä rekisteröinnistä katsotaan 
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen 
välityksellä, ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa 
osakkeenomistajaa. 

Yhtiökokouksen päätösvaltaisuus ei edellytä tietyn osakemäärän olevan edustettuna kokouksessa tiettyjä 
Osakeyhtiölaissa määriteltyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. 

Äänioikeus 

Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuttaan osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää yhtiökokouksessa 
henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä. Kukin Yhtiön osake oikeuttaa omistajan yhteen ääneen 
yhtiökokouksessa. Jos osakkeenomistajan osakkeet on kirjattu useammalle kuin yhdelle arvo-osuustilille, 
osakkeenomistajalla on oikeus käyttää eri asiamiestä kunkin arvo-osuustilin osakkeiden osalta. Osakkeenomistaja 
voi äänestää eri tavoin osalla omistamistaan äänistä. Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää siellä 
osakkeenomistajan tulee olla rekisteröitynä Euroclear Finlandin ylläpitämään osakasluetteloon. 

Yhtiökokouksessa useimmat päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kuitenkin eräät päätökset, 
kuten yhtiöjärjestyksen muutokset, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeaminen osakeannin 
yhteydessä ja päätökset Yhtiön sulautumisesta, jakautumisesta tai purkamisesta, edellyttävät vähintään kahden 
kolmasosan enemmistöä annetuista äänistä sekä kokouksessa edustetuista osakkeista. 

Osingot ja muun vapaan pääoman jakaminen 

Osingon jakamisesta ja muusta varojenjaosta päättää yhtiökokous äänten enemmistöllä. Kaikki Yhtiön Osakkeet 
tuottavat yhtäläiset oikeudet Yhtiön osinkoihin ja muuhun varojenjakoon. Vallitsevan suomalaisen 
markkinakäytännön mukaisesti osinkoja maksetaan ainoastaan kerran vuodessa sen jälkeen, kun 
osakkeenomistajat ovat hyväksyneet Yhtiön tilinpäätöksen ja hallituksen osingonjakoehdotuksen. Osakeyhtiölain 
mukaan osingon jakamista koskevan päätöksen voi kuitenkin tehdä yhtiökokouksen ohella myös hallitus 
yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla. 

Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön oma pääoma jakautuu sidottuun ja vapaaseen omaan pääomaan. Sidottu oma 
pääoma koostuu osakepääomasta, käyvän arvon rahastoista ja uudelleenarvostusrahastosta sekä aikaisemman 
Osakeyhtiölain mukaan ennen 1.9.2006 perustetusta mahdollisesta vararahastosta ja ylikurssirahastosta. Muut 
oman pääoman rahastot kuuluvat vapaaseen omaan pääomaan. Vapaa oma pääoma sisältää siten edellisen 
tilikauden voiton, edellisten tilikausien kertyneet voittovarat ja Yhtiön muun vapaan oman pääoman erät, mukaan 
lukien sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto, joista on vähennetty taseen osoittama tappio, yhtiöjärjestyksen 
mukaan jakamatta jätettävät varat sekä eräät muut jakokelvottomat varat. 

Osakeyhtiölaissa korostetaan yrityksen maksuvalmiuden säilyttämistä varojenjaon yhteydessä, ja näin ollen varoja 
ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää Yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan 
maksukyvyttömyyden. 

Osakeyhtiölain mukaan osingon määrä ei saa ylittää hallituksen esittämää tai hyväksymää määrää. 
Osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 prosenttia osakkeista, voivat kuitenkin varsinaisessa yhtiökokouksessa 
vaatia, että osinkona on jaettava vähintään puolet emoyhtiön edeltävän tilikauden voitosta, josta vähennetään 
mahdollisesti yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta jätettävät määrät ja kyseessä olevan tilikauden aikana 
mahdollisesti maksetut aikaisemmat osingot. Tällä tavalla jaettava osinko ei kuitenkaan saa ylittää määrää, joka 
on ilman velkojien suostumusta mahdollista jakaa, ja se saa olla enintään 8 prosenttia emoyhtiön omasta 
pääomasta. 

Osinko voidaan maksaa ja vapaata omaa pääomaa muutoin jakaa tietyltä tilikaudelta yhtiökokouksen vahvistettua 
yhtiön tilinpäätöksen tältä tilikaudelta ja päätettyä osingon tai vapaan oman pääoman muun jakamisen määrästä 
yhtiön hallituksen ehdotuksen perusteella. Osakeyhtiölain mukaan osingonmaksu tai vapaan oman pääoman muu 
jakaminen voi perustua myös muuhun kuin viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettuun tilinpäätökseen 
edellyttäen, että yhtiökokous on vahvistanut kyseisen tilinpäätöksen. Päätettäessä voiton jakamisesta on kuitenkin 
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otettava huomioon tilinpäätöksen laatimisen jälkeen Yhtiön taloudellisessa asemassa tapahtuneet olennaiset 
muutokset.  

Osakeyhtiölain mukaan osingot ja muut jako-osuudet maksetaan osakasluetteloon asianomaisena 
täsmäytyspäivänä merkityille osakkeenomistajille tai hallintarekisteröityjen osakkeidensa haltijaksi merkityille 
henkilöille. Osakasluetteloa ylläpitää Euroclear Finland tilinhoitajayhteisöjen välityksellä. Osinkoja ei makseta 
osakkeenomistajille, joita ei ole merkitty osakasluetteloon. 

Oikeus osinkoihin vanhenee kolmessa vuodessa osingonmaksupäivästä. 

Muun vapaan oman pääoman jakaminen tapahtuu pääpiirteissään edellä osingonjaosta sanottua vastaavalla tavalla. 

Lisätietoja osinkojen verotuksesta on esitetty kohdassa ”Verotus”. 

Velvollisuus tehdä pakollinen ostotarjous sekä lunastusvelvollisuus ja -oikeus 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja, jolla on yli 90 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, on 
oikeutettu käyvästä hinnasta lunastamaan muiden osakkeenomistajien osakkeet (lunastusoikeus). Lisäksi 
osakkeenomistajalla, jonka osakkeet voidaan lunastaa edellä kuvatulla tavalla, on vastaavasti oikeus vaatia 
enemmistöomistajalta osakkeidensa lunastamista (enemmistöomistajan lunastusvelvollisuus).  

Esitteen päivämääränä Yhtiön yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke ja suostumuslauseke. Yhtiön 
osakkeenomistajat päättivät yksimielisellä päätöksellä 15.6.2022 poistaa lunastus- ja suostumuslausekkeet 
yhtiöjärjestyksestä ehdollisena FN-listautumiselle. 

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan henkilön, jonka osuus Yhtiön yhtiöjärjestyksessä määritetyllä tavalla joko 
yksin tai yhdessä toisten henkilöiden kanssa kaikkien Kaupparekisteriin rekisteröityjen Osakkeiden tuottamasta 
äänimäärästä kasvaa yli 50 prosenttiin sen jälkeen, kun Osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
markkinapaikalla, mukaan lukien First North, on tehtävä ostotarjous kaikista muista Yhtiön liikkeeseen laskemista 
Osakkeista ja haltijansa uusiin Osakkeisiin oikeuttavista optioista muille osakkeenomistajille ja optioiden 
haltijoille. 

Omistuksen laimentuminen 

Osakkeenomistajan, joka päättää olla merkitsemättä täyttä määrää uusia Osakkeita tai joka ei rajoitusten johdosta 
voi merkitä uusia Osakkeita, suhteellinen omistusosuus ja äänimäärä Yhtiössä laimentuvat vastaavasti, ja kyseisen 
osakkeenomistajan alkuperäisten Osakkeiden prosenttiosuus Yhtiön kaikkien liikkeeseenlaskettujen Osakkeiden 
kasvaneesta lukumäärästä vähenee vastaavassa suhteessa. 

Listautumisannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden alustava enimmäismäärä vastaa 14,3 prosenttia Osakkeista 
Listautumisannin jälkeen. Jos Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat eivät merkitse Osakkeita Listautumisannissa, 
heidän omistuksensa Yhtiössä laimenisi 14,3 prosenttia olettaen, että Yhtiö laskee liikkeeseen 2 992 455 Uutta 
Osaketta. 

Konsernin oma pääoma per Osake 31.3.2022 oli 1,09 euroa. Merkintähinta on 5,02 euroa Tarjottavalta Osakkeelta. 

Osakkeiden luovutus 

Myytäessä osakkeita arvo-osuusjärjestelmän kautta kyseiset osakkeet siirretään tilisiirtona myyjän arvo-
osuustililtä ostajan arvo-osuustilille. Myyntiä varten Euroclear Finlandin Infinity 2 -selvitysjärjestelmään 
merkitään jakotieto, ja tarvittaessa arvo-osuustilille kirjataan arvo-osuuksia koskeva varaus. Kauppa merkitään 
ennakkokaupaksi siihen saakka, kunnes se on selvitetty ja osakkeet maksettu, minkä jälkeen ostaja merkitään 
automaattisesti Yhtiön osakasluetteloon. Mikäli osakkeet ovat hallintarekisteröityjä ja myyjän ja ostajan osakkeet 
säilytetään samalla omaisuudenhoitotilillä, osakkeiden myynti ei aiheuta merkintöjä arvo-osuusjärjestelmään, ellei 
osakkeiden hallintarekisteröinnin hoitaja vaihdu tai osakkeita siirretä omaisuudenhoitotililtä myynnin 
seurauksena. 

Listautumisannin ehtoihin sisältyy luovutusrajoitusehtoja koskien Yhtiötä, Myyjiä, Yhtiön hallitusta ja 
johtoryhmää sekä Henkilöstöantiin osallistuvia työntekijöitä. Katso lisätietoja luovutusrajoituksista kohdista 
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”Listautumisannin järjestäminen – Luovutusrajoitukset (lock-up)” ja ”Listautumisannin ehdot – Listautumisannin 
yleiset ehdot – Luovutusrajoitukset (lock-up)”. 

Ilmoitus omistus- ja ääniosuuksien muutoksista 

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan osakkeenomistajan tulee tehdä ilmoitus omistus- ja ääniosuuksistaan 
Yhtiölle, kun hänen omistus- ja ääniosuutensa saavuttaa, ylittää tai alittaa 5 prosenttia, 10 prosenttia, 15 prosenttia, 
20 prosenttia, 25 prosenttia, 30 prosenttia, 50 prosenttia, 66⅔ prosenttia (kaksi kolmasosaa) tai 90 prosenttia 
Yhtiön äänioikeuksien kokonaismäärästä tai Kaupparekisteriin rekisteröidystä Osakkeiden kokonaismäärästä. 
Osakkeenomistajan tulee myös tehdä ilmoitus omistus- ja ääniosuuksiensa muutoksesta, kun osakkeenomistajalla 
on oikeus saada rahoitusvälineen perusteella Osakkeita määrä, joka saavuttaa, ylittää tai alittaa jonkin edellä 
mainituista rajoista. Rahoitusvälineet voivat toteutua joko kohde etuus fyysisesti luovuttaen tai nettoarvon 
tilityksenä. Osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa omistus- ja äänioikeuksien muutoksesta myös, mikäli 
edellä kuvattujen muutosten yhteenlaskettu omistus- ja äänioikeuksien muutos (omistusosuus Osakkeista tai 
ääniosuus ja rahoitusvälineiden kautta saatu pitkä positio) saavuttaa, ylittää tai alittaa jonkin näistä rajoista. Yhtiön 
yhtiöjärjestyksen 10 §:aa tulee tulkita Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5–8 §:n mukaisesti.  

Valuuttakontrolli 

Ulkomaalaiset voivat hankkia suomalaisen osakeyhtiön osakkeita ilman erityistä valuuttakontrollilupaa. 
Ulkomaalaiset voivat myös vastaanottaa osinkoja ilman erityistä valuuttakontrollilupaa, mutta osinkoa jakava 
yhtiö joutuu pidättämään lähdeveron Suomesta siirrettävistä varoista, ellei soveltuvasta verosopimuksesta muuta 
johdu. Ulkomaalaiset, jotka ovat hankkineet suomalaisen osakeyhtiön osakkeita, voivat saada osakkeita 
rahastoannin yhteydessä tai osallistua uusmerkintään ilman erityistä valuuttakontrollilupaa. Ulkomaalaiset voivat 
myydä suomalaisen yhtiön osakkeita Suomessa ja tällaisesta myynnistä saadut varat voidaan siirtää pois Suomesta 
missä tahansa vaihdettavassa valuutassa. Suomessa ei ole voimassa valuuttakontrollisäännöksiä, jotka 
rajoittaisivat suomalaisen yhtiön osakkeiden myymistä toiselle ulkomaalaiselle.  
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LISTAUTUMISANNIN JÄRJESTÄMINEN 

Järjestämissopimus 

SEB ja Carnegie toimivat Listautumisannin Järjestäjinä. Yhtiön, Pääomistajan, Elon ja Järjestäjien odotetaan 
solmivan Järjestämissopimuksen arviolta 5.7.2022. Järjestämissopimuksen mukaan Yhtiö sitoutuu laskemaan 
liikkeeseen Uusia Osakkeita ja Pääomistaja ja Elo sitoutuvat myymään Myyntiosakkeita Järjestäjien hankkimille 
sijoittajille, ja kukin Järjestäjistä sitoutuu erikseen, tiettyjen ehtojen täyttyessä, hankkimaan merkitsijöitä Uusille 
Osakkeille ja Myyntiosakkeille. Järjestämissopimuksessa määritellään Järjestäjien Listautumisannin yhteydessä 
tarjoamat palvelut. 

Järjestämissopimus sisältää tavanomaisia ehtoja, joiden mukaan Järjestäjillä on oikeus tietyissä tilanteissa ja tietyin 
edellytyksin irtisanoa Järjestämissopimus. Tällaisiin tilanteisiin kuuluvat tietyt olennaiset haitalliset muutokset 
liittyen Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen tai Yhtiön 
tulevaisuudennäkymiin sekä tietyt muutokset muun muassa kansallisissa tai kansainvälisissä markkinoissa, 
poliittisissa tai taloudellisissa olosuhteissa. Lisäksi Yhtiö on antanut tavanomaisia vakuutuksia Järjestäjille liittyen 
muun muassa Yhtiön liiketoimintaan ja lakien ja säännösten noudattamiseen, Osakkeisiin sekä tämän Esitteen 
sisältöön. Yhtiö on Järjestämissopimuksen mukaan sitoutunut muun muassa hyvittämään Järjestäjille tietyt kulut 
ja velat sekä korvaamaan niille Listautumisannista aiheutuneet kulut. 

Muut Myyjät eivät ole Järjestämissopimuksen osapuolia, vaan he ovat antaneet kukin myyntisitoumuksen 
Järjestäjille Listautumisannin osalta. 

Listautumisanti koostuu (i) Yleisöannista, (ii) Instituutioannista ja (iii) Henkilöstöannista. Tarjottavia Osakkeita 
tarjotaan Instituutioannissa institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti tietyissä muissa maissa 
Yhdysvaltain ulkopuolella Regulation S -säännöksen mukaisesti. Tarjottavia Osakkeita ei ole rekisteröity eikä 
niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti. 

Lisäosakeoptio 

Listautumisannin yhteydessä Pääomistajan ja Elon odotetaan antavan Järjestäjille lisäosakeoption, joka on SEB:n 
käytettävissä Järjestäjien puolesta, ostaa Merkintähinnalla enintään 897 075 Lisäosaketta, jotka Pääomistaja ja Elo 
tarjoavat ostettavaksi pro rata -perusteisesti, yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin 
yhteydessä. Lisäosakeoptio on käytettävissä 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta First 
Northissa (eli arviolta 6.7.–4.8.2022). Lisäosakkeet vastaavat noin 5,0 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta 
äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 4,3 prosenttia Listautumisannin jälkeen olettaen, että Myyjät myyvät 
enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 2 992 455 Uutta Osaketta. Lisäosakkeet 
vastaavat kuitenkin aina enintään 15 prosenttia Uusien osakkeiden ja Myyntiosakkeiden kokonaismäärästä.  

Vakauttamistoimenpiteet 

Vakauttamisjärjestäjänä toimivalla SEB:llä on oikeus, muttei velvollisuutta toteuttaa Vakauttamisaikana 
toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat Osakkeiden hintaan. Vakauttamisjärjestäjä voi 
allokoida Uusien Osakkeiden ja Myyntiosakkeiden kokonaismäärää suuremman määrän Osakkeita, jolloin syntyy 
lyhyt positio. Lyhyt positio on katettu, mikäli se ei ylitä Lisäosakkeiden määrää. Vakauttamisjärjestäjä voi sulkea 
katetun lyhyen position käyttämällä Lisäosakeoption ja/tai ostamalla Osakkeita markkinoilta. Määritettäessä 
Osakkeiden hankintatapaa lyhyen position kattamiseksi, Vakauttamisjärjestäjä voi ottaa huomioon muun muassa 
Osakkeiden markkinahinnan verrattuna Merkintähintaan. Listautumisannin yhteydessä Vakauttamisjärjestäjä voi 
myös ostaa Osakkeita markkinoilta tai tehdä niitä koskevia ostotarjouksia Osakkeiden markkinahinnan 
vakauttamiseksi. Nämä toimenpiteet saattavat nostaa tai ylläpitää Osakkeiden markkinahintaa markkinoilla 
itsenäisesti määräytyviin hintatasoihin nähden tai estää tai viivyttää Osakkeiden markkinahinnan laskua. 
Vakauttamistoimenpiteitä ei kuitenkaan saa toteuttaa Merkintähintaa korkeampaan hintaan. 
Vakauttamisjärjestäjällä ei ole velvollisuutta toteuttaa edellä kuvattuja toimenpiteitä, ja se voi keskeyttää 
toimenpiteiden toteuttamisen milloin tahansa. Vakauttamisajan päätyttyä Vakauttamisjärjestäjä tai Yhtiö 
Vakauttamisjärjestäjän puolesta julkistaa lainsäädännön tai muiden sovellettavien säännösten edellyttämät tiedot 
vakauttamisesta. Vakauttamistoimenpiteitä voidaan suorittaa First Northissa Vakauttamisaikana.  

Vakauttamistoimenpiteissä noudatetaan Markkinoiden väärinkäyttöasetusta ja komission delegoitua asetusta (EU) 
2016/1052 Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen täydentämisestä takaisinosto-ohjelmiin ja 
vakauttamistoimenpiteisiin sovellettavia edellytyksiä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla. 
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Vakauttamisjärjestäjä, Pääomistaja ja Elo voivat solmia vakauttamiseen liittyvän Lisäosakeoptiota koskevan 
osakelainaussopimuksen FN-listautumisen yhteydessä. Osakelainaussopimuksen mukaan Vakauttamisjärjestäjä 
voi ottaa Lisäosakkeiden enimmäismäärää vastaavan määrän Osakkeita lainaksi kattaakseen mahdolliset 
ylikysyntätilanteet Listautumisannin yhteydessä. Mikäli Vakauttamisjärjestäjä lainaa Osakkeita 
osakelainaussopimuksen mukaisesti, sen on palautettava yhtä suuri määrä Osakkeita Pääomistajalle ja Elolle. 

Luovutusrajoitukset (lock-up) 

Yhtiön ja Myyjien odotetaan sitoutuvan siihen, että ne eivät ilman Järjestäjien antamaa etukäteistä kirjallista 
suostumusta ajanjaksolla, joka päättyy 180 päivän kuluttua FN-listautumisesta, laske liikkeeseen, tarjoa, panttaa, 
myy, sitoudu myymään, myy optio-oikeutta Osakkeisiin tai oikeutta ostaa, osta mitään optio-oikeutta tai oikeutta 
myydä, luovuta optio-oikeutta tai warranttia ostaa, lainaa tai muutoin siirrä tai luovuta suoraan tai välillisesti 
omistamiaan Osakkeita tai arvopapereita, jotka oikeuttavat Osakkeisiin tai ovat vaihdettavissa tai muutettavissa 
Osakkeiksi, tai tee mitään vaihtosopimusta tai muuta sopimusta, jolla Osakkeen omistuksen taloudelliset 
vaikutukset siirtyvät kokonaan tai osittain riippumatta siitä, toteutetaanko tällainen toimenpide Osakkeiden tai 
muiden arvopaperien toimituksella, käteisellä tai muutoin. Luovutusrajoitus ei koske Listautumisannin 
toteuttamiseen liittyviä toimenpiteitä. 

Yhtiön hallituksen ja Yhtiön johtoryhmän jäsenten odotetaan solmivan Yhtiön ja Myyjien 
luovutusrajoitussopimusta vastaavan luovutusrajoitussopimuksen, joka päättyy 360 päivän kuluttua 
FN-listautumisesta. 

Henkilöstöantiin osallistuvan henkilöstön on Henkilöstöannin ehtojen mukaisesti sitouduttava Yhtiön ja Myyjien 
luovutusrajoitussopimusta vastaavaan luovutusrajoitukseen, joka päättyy 360 päivän kuluttua FN-listautumisesta. 

Luovutusrajoitussopimusten ehdot koskevat yhteensä noin 70,7 prosenttia Osakkeista Listautumisannin jälkeen 
ilman Lisäosakeoptiota ja Henkilöstön Yleisöannissa mahdollisesti merkitsemiä Tarjottavia Osakkeita 
(Lisäosakeoptio huomioon ottaen noin 67,4 prosenttia) olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän 
Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 2 992 455 Uutta Osaketta. 

Merkintäsitoumukset 

Ankkurisijoittajat ovat Listautumisantiin liittyen antaneet merkintäsitoumukset, joilla nämä ovat sitoutuneet 
merkitsemään Tarjottavia Osakkeita Merkintähintaan tietyin edellytyksin ja ehdolla, että Yhtiön koko 
osakekannan arvostus on (ennen Listautumisannista saatavia varoja) 90 miljoonaa euroa. Merkintäsitoumusten 
ehtojen mukaan Ankkurisijoittajille taataan sitoumusten kattama määrä Tarjottavia Osakkeita. Ankkurisijoittajat 
ovat sitoutuneet merkitsemään Yhtiön osakkeita määrät, jotka Merkintähinnalla vastaavat yhteensä seuraavia 
summia:  

 Swedbank Robur Fonder 5,5 miljoonaa euroa; 

 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4,7 miljoonaa euroa; 

 Thomasset Oy 2,5 miljoonaa euroa; 

 S-Pankki Fenno Osake 1,8 miljoonaa euroa;  

 Oy Julius Tallberg Ab 0,5 miljoonaa euroa;  

 Danske Invest Suomi Osake -rahasto 3,0 miljoonaa euoa; ja 

 tietyt SP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot 2,0 miljoonaa euroa. 

Palkkiot ja kulut 

Yhtiö ja Myyjät maksavat Järjestäjille myyntipalkkion, joka perustuu Yhtiön osalta Uusista Osakkeista ja Myyjien 
osalta Myyntiosakkeista (mukaan lukien mahdollisten Lisäosakkeiden myynnin Lisäosakeoption nojalla) 
saatavien bruttovarojen määrään. Lisäksi Yhtiö on sitoutunut korvaamaan Järjestäjille tiettyjä kuluja. Yhtiö odottaa 
maksavansa Listautumisannin yhteydessä noin 2,5 miljoonaa euroa palkkioina ja kuluina, ja Myyjät odottavat 
maksavansa noin 2,2 miljoonaa euroa palkkioina ja kuluina Myyntiosakkeista. 
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Listautumisantiin liittyvät intressit 

Järjestäjille maksettavat palkkiot on osittain sidottu Listautumisannista saatavien varojen määrään. 

Järjestäjät ja näiden kanssa samaan konserniin kuuluvat yhteisöt voivat ostaa ja myydä Osakkeita omaan tai 
asiakkaidensa lukuun ennen Listautumisantia, sen aikana sekä sen jälkeen soveltuvan lainsäädännön ja säännösten 
mukaisesti. 

Järjestäjät ja näiden kanssa samaan konserniin kuuluvat yhteisöt ovat tarjonneet ja voivat tulevaisuudessa tarjota 
Yhtiölle sijoitus- tai muita pankkipalveluita tavanomaisen liiketoimintansa mukaisesti. 

Myyjät myyvät Listautumisannissa Myyntiosakkeita. Lisätietoja Myyjistä on esitetty tämän Esitteen liitteessä A. 

Tietoa jakelijoille 

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät (a) MiFID II:een; (b) 9 ja 10 artikloihin 
komission delegoidussa direktiivissä (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta; ja (c) paikallisiin 
implementointitoimenpiteisiin (yhdessä ”MiFID II:n tuotevalvontavaatimukset”), sekä kiistäen kaiken vastuun, 
joka ”valmistajalla” (MiFID II:n tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta 
siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, Osakkeet ovat olleet hyväksyntämenettelyn 
kohteena, jonka mukaan kukin niistä: (i) täyttää loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset yksityissijoittajille 
sekä vaatimukset sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, 
kuten erikseen määritelty MiFID II:ssa (”Kohdemarkkina-arviointi”); ja (ii) soveltuvat tarjottavaksi kaikkien 
jakelukanavien kautta, kuten sallittu MiFID II:ssa. Jakelijoiden tulisi huomioida, että Osakkeiden arvo voi laskea 
eivätkä sijoittajat välttämättä saa takaisin koko sijoittamaansa summaa tai osaa siitä; Osakkeet eivät takaa tuottoa 
tai pääoman suojaa; ja sijoitukset Osakkeisiin soveltuvat vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuottoa tai 
pääoman suojaa ja jotka (yksin tai yhdessä soveltuvan taloudellisen tai muun neuvonantajan kanssa) pystyvät 
arvioimaan tällaisen sijoituksen hyödyt ja riskit ja joilla on riittävästi varoja sijoituksista mahdollisesti aiheutuvien 
tappioiden kattamiseksi. Kohdemarkkina-arviointi ei vaikuta sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin 
myyntirajoituksiin Osakeannissa. 

Kohdemarkkina-arviointia ei tule pitää (a) MiFID II:n mukaisena soveltuvuus- tai asianmukaisuusarviointina tai 
(b) suosituksena sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle sijoittaa, hankkia tai ryhtyä muihin toimiin Osakkeita koskien. 
Jokainen jakelija on vastuussa omasta Osakkeita koskevasta Kohdemarkkina-arvioinnista ja soveltuvien 
jakelukanavien määrittämisestä. 
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FIRST NORTH JA SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINAT 

Alla esitetty yhteenveto on yleisluonteinen kuvaus First North -markkinapaikasta ja Suomen 
arvopaperimarkkinoista ja se perustuu tämän Esitteen päivämääränä Suomessa voimassa olevaan 
lainsäädäntöön. Alla oleva yhteenveto ei ole tyhjentävä. 

First North Growth Market 

First North Growth Market -markkinapaikka on Nasdaq Helsingin pohjoismainen kasvumarkkina, joka on 
suunniteltu pienille ja kasvaville yhtiöille. First Northissa listatut yhtiöt eivät ole yhtä laajan sääntelyn kohteena 
kuin yhtiöt, jotka ovat listattuja säännellyllä markkinalla, kuten Nasdaq Helsingin pörssilistalla. Toisin kuin 
säännellyillä markkinoilla, First Northissa listatuilla yhtiöillä tulee olla Hyväksytty neuvonantaja (Certified 
Adviser), jonka tehtävänä on varmistaa, että yhtiöt noudattavat soveltuvia vaatimuksia ja sääntöjä. 

First Northia säännellään monenkeskisenä kaupankäyntijärjestelmänä eikä säänneltynä markkinana. 
”Monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä” ja ”säännelty markkina” ovat arvopaperikauppapaikkojen luokituksia, 
jotka on määritelty Rahoitusvälineiden markkinoista annetussa direktiivissä (EU 2014/65). Monenkeskisiin 
kaupankäyntijärjestelmiin ja monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä noteerattujen arvopapereiden haltijoihin 
ja liikkeeseenlaskijoihin ei sovelleta yhtä tiukkoja sääntöjä kuin säänneltyihin markkinoihin ja säännellyillä 
markkinoilla noteerattujen arvopapereiden haltijoihin ja liikkeeseenlaskijoihin. Yhtiöiden, jotka ovat hakeneet 
osakkeidensa listaamista First Northiin, tulee noudattaa First North -sääntöjä, mutta niiden ei tarvitse täyttää 
säänneltyjen markkinoiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisen vaatimuksia. 

Kaupankäynti ja kauppojen selvitys First Northissa 

First Northia ylläpitää Nasdaq Helsinki, joka kuuluu Nasdaq-konserniin, joka ylläpitää First North Growth Market 
-markkinapaikkoja myös Tukholmassa, Kööpenhaminassa ja Islannissa. First North -sääntöjen mukaan 
kaupankäyntiin First Northissa sovelletaan Helsingin Pörssin Arvopaperien Kaupankäyntisääntöjä, kuten on 
tarkemmin esitetty First North -säännöissä (sisältäen Täydennysosan C – Suomi).  

Kaupankäynti First Northin osakemarkkinoilla tapahtuu INET Nordic -kaupankäyntijärjestelmässä., jossa 
toimeksiannot täsmäytetään kaupoiksi, kun hinta-, määrä - ja muut ehdot täsmäävät. First Northissa kaupankäynti 
koostuu osakemarkkinoilla kaupankäyntiä edeltävästä jaksosta, jatkuvasta kaupankäynnistä ja kaupankäynnin 
jälkeisestä jaksosta. Arvopapereiden kauppa ja selvitys tapahtuu First Northissa euroissa, ja pienin mahdollinen 
hinnanmuutos (tikkiväli, tick size) arvopapereiden noteerauksissa riippuu osakkeiden hinnasta. Hintatiedot 
tuotetaan ja julkaistaan ainoastaan euroissa. Osakkeilla tehdyt kaupat selvitetään yleensä Euroclear Finlandin 
Infinity 2 -selvitysjärjestelmässä toisena pankkipäivänä kaupantekopäivästä (T+2), elleivät osapuolet ole toisin 
sopineet. 

Arvopaperimarkkinoiden sääntely 

Suomen arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen on Finanssivalvonta. Keskeisiä arvopaperimarkkinoita 
säänteleviä säädöksiä ovat Arvopaperimarkkinalaki, joka sisältää määräyksiä muun muassa yhtiöiden ja 
osakkeenomistajien tiedonantovelvollisuudesta, esitevaatimuksista ja julkisista ostotarjouksista, Esiteasetus, joka 
sisältää sääntelyä muun muassa esitteen laatimisvelvollisuudesta ja sisällöstä, sekä markkinoiden 
väärinkäyttöasetus ((EU) N:o 596/2014, muutoksineen ”Markkinoiden Väärinkäyttöasetus”), joka sisältää 
sääntelyä muun muassa sisäpiiritiedon julkistamisesta sekä liikkeeseenlaskijoiden johtohenkilöiden 
kaupparaportoinnista. Arvopapereiden ja muiden rahoitusvälineiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
ja noteerattujen rahoitusvälineiden kauppaa koskeva sääntely on koottu lakiin kaupankäynnistä rahoitusvälineillä 
(1070/2017, muutoksineen). Finanssivalvonnan tehtävänä on valvoa näiden säädösten noudattamista. 
Finanssivalvonta voi antaa tarkempia määräyksiä Arvopaperimarkkinalain ja muiden lakien nojalla. 

Arvopaperimarkkinalaki ja Markkinoiden Väärinkäyttöasetus määrittävät tiedonantovelvollisuuden 
vähimmäisvaatimukset yhtiöille, jotka hakevat listautumista Nasdaq Helsinkiin tai Nasdaq Helsingin ylläpitämälle 
First North -kauppapaikalle tai joiden arvopaperit ovat muutoin julkisen kaupankäynnin kohteena tai jotka 
tarjoavat arvopapereita yleisölle. First Northissa kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijalla 
on velvollisuus julkistaa kaikki sellaiset asiat, jotka ovat omiaan vaikuttamaan olennaisesti arvopapereiden arvoon. 
First North -säännöt sisältävät myös velvollisuuden säännöllisesti julkistaa taloudellista tietoa yhtiöstä sekä muita 
jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta koskevia sääntöjä. Julkistettu tieto on pidettävä yleisön saatavilla. Markkinoiden 
Väärinkäyttöasetuksen mukaan julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijalla on 
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velvollisuus julkistaa kaikki sellaiset yhtiötä koskevat seikat, joilla, jos ne julkistettaisiin, todennäköisesti olisi 
huomattava vaikutus kyseisen yhtiön rahoitusvälineiden hintoihin. Sisäpiiritieto on julkistettava siten, että yleisöllä 
on nopea pääsy kyseiseen tietoon ja että yleisö voi arvioida tietoa perusteellisesti, asianmukaisesti ja 
oikea-aikaisesti. 

Arvopaperimarkkinalaissa pelkästään säännellyllä markkinalla sovellettavat vaatimukset, kuten esimerkiksi 
säännökset liputusvelvollisuudesta, eivät koske First Northissa kaupankäynnin kohteena olevia arvopapereita. 
Tietyt Arvopaperimarkkinalain säännökset koskevat kuitenkin myös First Northissa kaupankäynnin kohteena 
olevia arvopapereita, kuten markkinoiden väärinkäyttöä koskevat säännökset ja tietyt julkisia ostotarjouksia 
koskevat säännöt. 

Arvopaperimarkkinalaki sääntelee julkisen kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla olevien osakkeiden 
tai sellaisiin osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden julkisia ostotarjouksia. Pakollisia ostotarjouksia koskevaa 
sääntelyä ei sovelleta First Northissa. Vapaaehtoisia julkisia ostotarjouksia koskevaa sääntelyä sovelletaan 
kuitenkin osittain myös osakkeisiin, jotka ovat kaupankäynnin kohteena monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai sellaisiin osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita. Esimerkiksi henkilö, joka tarjoutuu 
julkisesti ostamaan monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä liikkeeseenlaskijan hakemuksesta 
kaupankäynnin kohteeksi otettuja osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita, ei saa asettaa ostotarjouksen 
kohteena olevien arvopapereiden haltijoita eriarvoiseen asemaan. Ostotarjouksen tekijän on annettava kohdeyhtiön 
arvopapereiden haltijoille olennaiset ja riittävät tiedot, joiden perusteella arvopapereiden haltijat voivat tehdä 
perustellun arvion ostotarjouksesta. Ostotarjous on julkistettava sekä toimitettava tiedoksi arvopapereiden 
haltijoille, monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjälle ja Finanssivalvonnalle. Ennen tarjouksen julkistamista 
ostotarjouksen tekijän tulee varmistua siitä, että se voi suorittaa täysimääräisesti mahdollisesti tarjottavan 
rahavastikkeen ja toteuttaa kaikki kohtuudella vaadittavat toimenpiteet varmistaakseen muun tyyppisen vastikkeen 
suorittamisen. Lain edellytykset tarjousvastikkeen lajin ja määrän määräytymisestä sekä säännökset 
tarjousvastikkeen korotus- ja hyvitysvelvollisuudesta soveltuvat myös monenkeskisen kaupankäynnin kohteena 
olevista osakkeista tehtyyn julkiseen ostotarjoukseen. 

Osakeyhtiölain vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevia säännöksiä sovelletaan monenkeskisen 
kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin. Lisätietoja lunastusoikeudesta ja velvollisuudesta ostaa Osakkeita on 
esitetty kohdassa ”Osakkeet ja osakepääoma – Osakkeenomistajien oikeudet – Velvollisuus tehdä pakollinen 
ostotarjous sekä lunastusvelvollisuus ja -oikeus”. 

Edellä mainitun sovellettavan sääntelyn lisäksi Yhtiö on sisällyttänyt yhtiöjärjestykseensä velvollisuuden ilmoittaa 
Yhtiölle omistus- ja ääniosuuksien muutoksesta ja velvollisuudesta ostaa Osakkeita tiettyjen edellytysten 
täyttyessä. Lisätietoja ilmoitusvelvollisuudesta osuuksien muuttuessa ja velvollisuudesta ostaa Osakkeita on 
esitetty kohdissa ”Osakkeet ja osakepääoma – Osakkeenomistajien oikeudet – Velvollisuus tehdä pakollinen 
ostotarjous sekä lunastusvelvollisuus ja -oikeus” ja ”Osakkeet ja osakepääoma – Osakkeenomistajien oikeudet – 
Ilmoitus omistus- ja ääniosuuksien muutoksista” sekä Yhtiön yhtiöjärjestyksessä, joka on tämän Esitteen 
liitteenä B.  

Rikoslaki (39/1889, muutoksineen) sisältää säännöksiä julkistamisvaatimusten rikkomisesta, sisäpiiritiedon 
väärinkäytöstä, sisäpiiritiedon laittomasta ilmaisemisesta ja markkinoiden manipuloinnista. Säännöksissä kuvattu 
toiminta on kriminalisoitu. Markkinoiden Väärinkäyttöasetuksessa, Arvopaperimarkkinalaissa ja 
Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008, muutoksineen) on annettu Finanssivalvonnalle oikeus määrätä 
muun muassa julkistamisvelvollisuutta, sisäpiiritiedon väärinkäyttöä, markkinoiden manipulaatiota ja 
johtohenkilöiden kaupparaportointia koskevien säännösten rikkomisesta hallinnollisia sanktioita lukuun ottamatta 
tilanteita, joissa tahoa epäillään samasta teosta esitutkinnassa, syyteharkinnassa tai tuomioistuimessa vireillä 
olevassa rikosasiassa tai taholle on annettu samasta teosta lainvoimainen tuomio. Finanssivalvonta voi esimerkiksi 
antaa julkisen varoituksen, kieltää henkilöä käymästä kauppaa rahoitusvälineillä taikka määrätä rike- tai 
seuraamusmaksun.  

Arvo-osuusjärjestelmä 

Yleistä 

Kaikkien Euroopan unioniin sijoittautuneiden liikkeeseenlaskijoiden, jotka laskevat liikkeeseen tai ovat laskeneet 
liikkeeseen siirtokelpoisia arvopapereita, jotka otetaan kaupankäynnin kohteeksi tai joilla käydään kauppaa 
kauppapaikoilla, on huolehdittava siitä, että tällaiset arvopaperit muutetaan arvo-osuusmuotoon. 
Liikkeeseenlaskijalla on oikeus valita arvopaperikeskus, jossa arvopaperit lasketaan liikkeeseen. Suomessa 
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arvopaperikeskus ylläpitää arvo-osuusjärjestelmää. Suomessa arvopaperikeskuksena toimii tämän Esitteen 
päivämääränä Euroclear Finland. Euroclear Finland ylläpitää arvo-osuusrekisteriä muun muassa oman pääoman 
ja vieraan pääoman ehtoisista arvopapereista. Euroclear Finlandin rekisteröity osoite on Urho Kekkosen katu 5C, 
00100 Helsinki. 

Euroclear Finland pitää liikkeeseenlaskijoiden lukuun osakasluetteloita osakkeenomistajista. 
Arvopaperikeskuksilla ei ole arvopaperikeskusasetuksen ((EU) N:o 909/2014) mukaan velvollisuutta tarjota 
osakkeenomistajille maksuttomia liikkeeseenlaskijoiden kustantamia tilejä, mutta arvopaperikeskukset voivat 
tarjota tällaisia tilejä vapaaehtoisen liiketoimintapäätöksen perusteella. Tilinhoitajayhteisöt, jollaisina toimivat 
muun muassa pankit, sijoituspalveluyritykset ja arvopaperikeskuksen valtuuttamat selvitysosapuolet, hallinnoivat 
arvo-osuustilejä sekä tekevät kirjauksia niille.  

Rekisteröintimenettely 

Kaikkien arvo-osuusjärjestelmään liittyneiden yhtiöiden osakkeenomistajien on avattava arvo-osuustili 
tilinhoitajayhteisössä taikka hallintarekisteröitävä osakkeensa tilikirjausten toteuttamiseksi. Suomalaisella 
osakkeenomistajalla ei ole oikeutta säilyttää osakkeitaan hallintarekisteröidyllä tilillä suomalaisessa arvo-
osuusjärjestelmässä. Osakkeenomistajille, jotka eivät ole vaihtaneet osakkeitaan arvo-osuuksiksi, avataan 
Euroclear Finlandin arvo-osuusrekisteriin yhteistili, jonka tilinhaltijaksi merkitään liikkeeseenlaskija. Kaikki arvo-
osuusjärjestelmään rekisteröityjen arvopapereiden siirrot toteutetaan tilisiirtoina tietojärjestelmässä. 
Tilinhoitajayhteisö vahvistaa kirjaukset toimittamalla tilinhaltijalle tili-ilmoituksen kaikista arvo-osuustileille 
tehdyistä kirjauksista. Arvo-osuustilien haltijat saavat myös vuosi-ilmoituksen omistuksistaan kalenterivuoden 
päättyessä. 

Jokaiselle arvo-osuustilille on merkittävä tiedot tilin omistajasta ja muista tilille kirjattuihin arvo-osuuksiin 
kohdistuvien oikeuksien haltijoista tai hallintarekisteröinnin hoitajasta, joka hallinnoi hallintarekisteröidyn tilin 
varoja, sekä tieto tilinhoitajayhteisöstä, jonka hoidossa tili on. Vaadittavat tiedot sisältävät tilille kirjattujen arvo-
osuuksien lajin ja määrän sekä tiliin ja sille kirjattuihin arvo-osuuksiin kohdistuvat oikeudet ja rajoitukset. 
Mahdollisesta hallintarekisteröidystä tilistä tehdään kirjattaessa merkintä. Euroclear Finland ja kaikki 
tilinhoitajayhteisöt ovat velvollisia pitämään saamansa tiedot luottamuksellisina. Yhtiöllä on kuitenkin 
velvollisuus pitää osakasluettelo jokaisen nähtävänä yhtiön pääkonttorissa tai, yhtiön osakkeiden kuuluessa arvo-
osuusjärjestelmään, arvopaperikeskuksen toimipaikassa Suomessa. Finanssivalvonnalla on oikeus pyynnöstä 
saada määrättyjä tietoja hallintarekisteröidyistä arvopaperiomistajista. 

Kukin tilinhoitajayhteisö on vastuussa hallinnoimassaan arvo-osuusrekisterissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä 
ja laiminlyönneistä sekä tietosuojan rikkomisesta. Mikäli tilinomistajalle on aiheutunut vahinkoa johtuen 
virheellisestä kirjauksesta ja mikäli asianomainen tilinhoitajayhteisö ei pysty korvaamaan tällaista vahinkoa, on 
tilinomistaja oikeutettu saamaan korvauksen Euroclear Finlandin lakisääteisestä kirjausrahastosta. Kirjausrahaston 
pääoman vähimmäismäärän on oltava 0,0048 prosenttia arvo-osuusjärjestelmässä viiden (5) viimeksi kuluneen 
kalenterivuoden aikana säilytettävinä olleiden arvo-osuuksien yhteenlasketun markkina-arvon keskiarvosta, 
kuitenkin vähintään 20 miljoonaa euroa. Samalle vahingonkärsijälle maksetaan kirjausrahaston varoista 
korvauksena vahingonkärsijän samalta tilinhoitajayhteisöltä olevan korvaussaamisen määrä, kuitenkin enintään 
25 000 euroa. Kirjausrahasto on velvollinen korvaamaan samaan vahinkotapahtumaan liittyviä vahinkoja enintään 
10 miljoonaa euroa.  

Arvopapereiden säilyttäminen ja hallintarekisteröinti 

Suomen lain mukaan muu kuin suomalainen osakkeenomistaja voi valtuuttaa tilinhoitajayhteisön (tai Euroclear 
Finlandin hyväksymän ulkomaisen yhteisön) toimimaan osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröinnin 
hoitajana. Suomalaisten osakkeenomistajien hallintarekisteröinti ulkomailla voi olla mahdollista joissain 
tapauksissa EU:n arvopaperikeskusasetuksen ((EU) N:o 909/2014) tai muun EU-sääntelyn perusteella, tai jos 
suomalainen yhtiö laskee osakkeita liikkeeseen toisessa EU:n jäsenvaltiossa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden 
omistajilla on oikeus osinkoihin sekä kaikkiin nimiinsä rekisteröityihin osakkeisiin liittyviin merkintäoikeuksiin, 
taloudellisiin oikeuksiin ja hallinnoimisoikeuksiin. Jos hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa 
osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, hänen tulee rekisteröidä osakkeet omiin nimiinsä 
Euroclear Finlandin ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään yhtiökokouskutsussa ilmoitettavana ajankohtana, 
jonka täytyy olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen. Hallintarekisteröityjen osakkeiden hoitajaksi 
valtuutettu omaisuudenhoitaja on pyydettäessä velvollinen ilmoittamaan Finanssivalvonnalle sekä asianomaiselle 
yhtiölle todellisen osakkeenomistajan henkilöllisyyden, mikäli se on tiedossa, sekä tämän omistamien 
arvopapereiden määrän. Mikäli todellisen osakkeenomistajan nimi ei ole tiedossa, on hallintarekisteröinnin 
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hoitajaksi valtuutetun omaisuudenhoitajan ilmoitettava vastaavat tiedot todellisen osakkeenomistajan edustajana 
toimivasta tahosta ja toimitettava kirjallinen vakuutus siitä, ettei todellinen osakkeenomistaja ole suomalainen 
luonnollinen tai oikeushenkilö. 

Euroclear Finlandin välittäjänä toimivan Euroclear Bank S.A./N.V.:n ja Clearstreamin lukuun toimivilla 
suomalaisilla omaisuudenhoitajilla on säilytystili arvo-osuusjärjestelmässä ja ulkomaalaiset osakkeenomistajat 
voivat siten säilyttää First Northissa listattuja osakkeitaan Euroclear Bank S.A./N.V.:ssä ja Clearstreamissä 
olevilla tileillä. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa pitää osakkeitaan arvo-osuusjärjestelmässä omissa nimissään, mutta jolla ei ole 
arvo-osuustiliä Suomessa, tulee avata arvo-osuustili tilinhoitajayhteisön kautta sekä euromääräinen pankkitili 
Suomessa.  

Sijoittajien korvausrahasto 

Suomen lain mukaan sijoittajat jaetaan ammattimaisiin ja ei-ammattimaisiin sijoittajiin. Ammattimaisia sijoittajia 
ovat sellaiset liikeyritykset ja julkisyhteisöt, joiden voidaan olettaa tuntevan arvopaperimarkkinat ja niiden riskit. 
Asiakas voi lisäksi itse kirjallisesti ilmoittaa olevansa ammattitaitonsa ja sijoituskokemuksensa perusteella 
ammattimainen sijoittaja. Yksityishenkilöt ovat kuitenkin pääsääntöisesti ei-ammattimaisia sijoittajia. 

Luottolaitosten ja asiakasvaroja hallinnoivien tai hallussaan pitävien sellaisten sijoituspalveluyritysten, jotka eivät 
tarjoa vain yksinomaan toimeksiantojen välittämistä tai sijoitusneuvontaa tai monenkeskisen kaupankäynnin 
järjestämistä, on kuuluttava sijoittajien korvausrahastoon. Korvausrahasto turvaa sijoittajien selvien, riidattomien 
ja erääntyneiden saamisten suorituksen silloin, kun sijoituspalveluyritys tai luottolaitos ei muuten pysty muun kuin 
tilapäisen maksukyvyttömyyden vuoksi maksamaan sijoittajien saamisia tietyn määräajan kuluessa. 
Korvausrahasto korvaa ainoastaan ei-ammattimaisten sijoittajien saamisia. Sijoittajalle maksetaan 90 prosenttia 
hänen saamisestaan, kuitenkin enintään 20 000 euroa. Rahasto ei korvaa osakekurssien laskusta tai vääristä 
sijoituspäätöksistä johtuvia tappioita, joten asiakas vastaa edelleen omien sijoituspäätöstensä seurauksista. 
Luottolaitosten tallettajille korvataan pankin maksukyvyttömyystilanteessa saamiset 100 000 euroon asti 
talletussuojarahaston varoista. Tallettajan varat ovat joko talletussuojarahaston tai korvausrahaston piirissä, joten 
samoilla varoilla ei ole kaksinkertaista suojaa.  
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VEROTUS 

Alla esitetty yhteenveto perustuu tämän Esitteen päivämääränä Suomessa voimassa olevaan verolainsäädäntöön. 
Muutokset verolainsäädännössä saattavat vaikuttaa verotukseen myös takautuvasti. Yhteenveto ei ole tyhjentävä 
eikä siinä ole huomioitu eikä selvitetty muiden maiden kuin Suomen verolainsäädäntöä. Sijoittajan jäsenvaltion 
ja Yhtiön perustamismaan eli Suomen verolainsäädäntö voivat vaikuttaa arvopapereista saatavaan tuloon. 
Sijoittamista harkitsevien tulisi kääntyä oman veroasiantuntijansa puoleen saadakseen tietoja Suomen tai muiden 
maiden veroseuraamuksista Listautumisannin sekä Osakkeiden hankinnan, omistuksen tai luovuttamisen osalta. 
Jonkin muun maan verolainsäädäntö saattaa vaikuttaa sijoitusta harkitsevaan henkilöön ja mahdolliseen 
Osakkeista saatuun tuloon, ja sijoittajien tulisi ottaa yhteyttä veroasiantuntijaan omiin erityisolosuhteisiinsa 
liittyvien veroseuraamusten selvittämiseksi. 

Suomen verotus 

Seuraavassa esitetään kuvaus niistä olennaisista tuloveroseuraamuksista, joilla saattaa olla merkitystä 
Listautumisannin kannalta. Alla esitetty soveltuu Suomessa yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisiin luonnollisiin 
henkilöihin ja osakeyhtiöihin, ja siinä käsitellään osingonjakoon sekä Osakkeiden myynnistä saatavaan 
luovutusvoittoon sovellettavaa Suomen verolainsäädäntöä.  

Seuraavassa ei käsitellä sellaisia Osakkeiden omistajien erityisiä veroseuraamuksia, jotka liittyvät muun muassa 
erilaisiin yritysjärjestelyihin, ulkomaisiin väliyhteisöihin, liiketoimintaa harjoittamattomiin yhteisöihin, 
tuloverosta vapautettuihin yhteisöihin taikka avoimiin tai kommandiittiyhtiöihin, eikä Suomessa yleisesti 
verovelvollisiin henkilöihin, jotka pitävät Osakkeitaan osakesäästötilillään uusien vuonna 2020 sovellettavaksi 
tulleiden sääntöjen mukaisesti. Seuraavassa ei myöskään käsitellä Suomen perintö- tai lahjaveroseuraamuksia.  

Kuvaus perustuu: 

 tuloverolakiin (1535/1992, muutoksineen); 

 lakiin elinkeinotulon verottamisesta (360/1968, muutoksineen); 

 lakiin verotusmenettelystä (1558/1995, muutoksineen); 

 ennakkoperintälakiin (1118/1996, muutoksineen); 

 lakiin rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta (627/1978, muutoksineen); ja 

 varainsiirtoverolakiin (931/1996, muutoksineen). 

Lisäksi kuvauksessa on otettu huomioon asiaankuuluva oikeuskäytäntö sekä veroviranomaisten päätökset ja 
lausunnot, jotka ovat voimassa ja saatavilla tämän Esitteen päivämääränä. 

Kaikkiin yllämainittuihin lakeihin voi tulla muutoksia. Tällaiset muutokset voivat aiheuttaa muutoksia alla 
kuvattuihin veroseuraamuksiin. Muutokset saattavat tulla voimaan myös takautuvasti. 

Yleistä 

Suomessa yleisesti verovelvollisia ja rajoitetusti verovelvollisia kohdellaan verotuksessa eri tavoin. Yleisesti 
verovelvolliset ovat Suomessa verovelvollisia maailmanlaajuisista tuloistaan. Rajoitetusti verovelvollisia 
verotetaan vain Suomesta saadusta tulosta. Lisäksi rajoitetusti verovelvollisen Suomessa sijaitsevasta kiinteästä 
toimipaikasta saamaa tuloa verotetaan Suomessa. Suomea sitovat verosopimukset voivat kuitenkin rajoittaa 
Suomen kansallisen verolainsäädännön soveltamista ja estää rajoitetusti verovelvollisen Suomesta saaman tulon 
verottamisen.  

Luonnollisen henkilön katsotaan olevan Suomessa yleisesti verovelvollinen silloin, kun hän jatkuvasti oleskelee 
Suomessa yli kuuden kuukauden ajan tai hänellä on Suomessa varsinainen asunto ja koti. Ulkomaille muuttanutta 
Suomen kansalaista pidetään kuitenkin Suomessa yleisesti verovelvollisena, kunnes kolme vuotta on kulunut sen 
vuoden päättymisestä, jonka aikana hän on lähtenyt maasta, jollei hän näytä, että hänellä ei ole kyseisenä 
verovuonna ollut olennaisia siteitä Suomeen. Ansiotuloa, palkkatulo mukaan lukien, verotetaan progressiivisen 
veroasteikon mukaan. Pääomatuloa verotetaan tällä hetkellä 30 prosentin verokannalla. Kuitenkin, jos 
pääomatulojen yhteismäärä ylittää 30 000 euroa kalenterivuoden aikana, on vero ylimenevästä määrästä 34 
prosenttia. Suomen lain mukaisesti perustetut yhtiöt sekä ulkomaiset yhtiöt, joiden tosiasiallinen johtopaikka 
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sijaitsee Suomessa ovat Suomessa yleisesti verovelvollisia ja siten Suomessa verovelvollisia maailmanlaajuisista 
tuloistaan. Yhteisöverokanta on tällä hetkellä 20 prosenttia. 

Seuraavassa on yhteenveto tietyistä Osakkeiden hankintaan, omistukseen ja luovutukseen liittyvistä 
veroseuraamuksista Suomessa yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisille osakkeenomistajille. 

Henkilöstöanti 

Tuloverolain 66 §:n mukaan työnantaja voi tarjota uusia osakkeitaan työntekijälle 10 prosentin alennuksella ilman, 
että siitä syntyy verotettavaa etuutta. Alennus on tuloverolaissa säädetyn mukaisesti osakkeiden käyvän arvon ja 
uusien osakkeiden merkintähinnan välinen erotus. Työnantajan tarjoamien osakkeiden tulee olla uusia liikkeeseen 
laskettuja osakkeita ja osakkeita tulee tarjota henkilöstön enemmistölle, jotta anti täyttää verovapauden 
edellytykset. 10 prosenttia merkintähinnasta ylittävä alennus katsotaan työntekijän verotettavaksi ansiotuloksi, 
josta vero pidätetään vastaavaan tapaan kuin palkasta. 

Henkilöstöantiin osallistuvien saama alennus Uusien Osakkeiden käyvästä hinnasta ei kuitenkaan välttämättä ole 
miltään osin verovapaa etu tuloverolain 66 §:n henkilöstöantia koskevan säännöksen nojalla. Henkilöstöannissa 
Tarjottavia Osakkeita merkitsevien henkilöiden verotuskohtelu riippuu Henkilöstöannin ehdoista ja siitä, onko 
merkitsevä taho luonnollinen henkilö vai oikeushenkilö, ja muista merkitsevän tahon verotukselliseen asemaan 
liittyvistä seikoista. 

Osinkojen ja pääomanpalautusten verotus 

Osinkojen verokohtelu riippuu siitä, onko osinkoja jakava yhtiö julkisesti noteerattu vai ei. Suomen tuloverolain 
33 a pykälän 2 momentin mukaisella julkisesti noteeratulla yhtiöllä (”Noteerattu Yhtiö”) tarkoitetaan yhtiötä, 
jonka osakkeet ovat asetettu kaupankäynnin kohteeksi: 

 kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa (748/2012, muutoksineen) tarkoitetulla säännellyllä 
markkinalla; 

 muulla säännellyllä markkinalla Euroopan talousalueen ulkopuolella, jota valvoo viranomainen; tai 

 kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetussa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä edellyttäen, että osake on asetettu kaupankäynnin kohteeksi yhtiön 
hakemuksesta tai sen suostumuksella. 

First North on monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä, kuten yllä on esitetty, joten julkisesti kaupankäynnin 
kohteena olevan yhtiön osingon jakamiseen liittyvät säännökset soveltuvat Yhtiön osingon verotukseen.  

Varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta (Osakeyhtiölain 13 luvun 1 pykälän 1 momentti) tuloverolain 33 a 
pykälän 2 momentissa tarkoitetusta Noteeratusta Yhtiöstä verotetaan osingonjakona. Näin ollen seuraavassa 
kuvattu soveltuu myös varojenjakoon Yhtiön vapaan oman pääoman rahastosta. 

Yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt  

Luonnollisen henkilön Noteeratusta Yhtiöstä saamista osingoista 85 prosenttia verotetaan pääomatulona 30 
prosentin verokannan mukaisesti (kuitenkin jos pääomatulojen yhteismäärä ylittää kalenterivuodessa 30 000 
euroa, on vero ylimenevästä määrästä 34 prosenttia), ja loput 15 prosenttia on verovapaata tuloa. 
Osakkeenomistajan elinkeinotoimintaan kuuluvien osakkeiden osalta luonnollisen henkilön Noteeratusta Yhtiöstä 
saamista osingoista 85 prosenttia on veronalaista elinkeinotuloa, jota verotetaan osittain ansiotulona 
progressiivisen veroasteikon mukaan ja osittain pääomatulona 30 prosentin verokannan mukaan (kuitenkin 
34 prosenttia verokannan mukaan pääomatulon määrästä, joka ylittää 30 000 euroa kalenterivuodessa), ja loput 15 
prosenttia on verovapaata tuloa.  

Osinkoa jakavan Noteeratun Yhtiön on toimitettava ennakonpidätys yleisesti verovelvollisille luonnollisille 
henkilöille maksettavista osingoista. Tällä hetkellä ennakonpidätyksen suuruus on 25,5 prosenttia maksettavasta 
osingosta. Osinkoa jakavan yhtiön toimittaman ennakonpidätyksen määrä hyvitetään osakkeenomistajan saaman 
osinkotulon lopullisessa verotuksessa. Hallintarekisterin kautta osakkeita omistavan tahon ollessa Suomessa 
yleisesti verovelvollinen luonnollinen henkilö, ennakonpidätyksen suuruus voi olla 50 prosenttia. Yleisesti 
verovelvollisen on tarkistettava esitäytetystä veroilmoituslomakkeesta verovuonna saamansa osinkotulot, ja 
tarvittaessa ilmoitettava osinkotulojen ja ennakonpidätysten oikea määrä esitäytetyllä veroilmoituslomakkeella. 
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Suomalaiset osakeyhtiöt 

Osingot, joita Noteerattu Yhtiö saa toiselta Noteeratulta Yhtiöltä, ovat lähtökohtaisesti verovapaata tuloa. Jos 
osakkeet kuitenkin kuuluvat osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen (ainoastaan raha-, vakuutus- ja 
eläkelaitoksilla voi olla tässä yhteydessä tarkoitettua sijoitusomaisuutta), niistä saatavista osingoista on 
verotettavaa tuloa 75 prosenttia ja loput 25 prosenttia verovapaata tuloa. 

Osingot, joita suomalainen julkisesti noteeraamaton yhtiö saa Noteeratulta Yhtiöltä, ovat lähtökohtaisesti 100 
prosenttisesti verotettavaa tuloa. Jos kuitenkin julkisesti noteeraamaton yhtiö omistaa välittömästi vähintään 10 
prosenttia osinkoa jakavan Noteeratun Yhtiön osakepääomasta, on tällaisille osakkeille saatava osinko 
verovapaata edellyttäen, että osakkeet eivät kuulu osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen. Jos osakkeet kuitenkin 
kuuluvat osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen, niistä saatavista osingoista on verotettavaa tuloa 75 prosenttia 
loppuosan ollessa verovapaata tuloa. 

Hallintarekisterin kautta osakkeita omistavan tahon ollessa Suomessa yleisesti verovelvollinen yhteisö, 
ennakonpidätyksen suuruus voi olla 50 prosenttia. 

Rajoitetusti verovelvolliset 

Suomalaisen yhtiön rajoitetusti verovelvolliselle maksamasta osingosta peritään lähdevero. Lähdevero peritään 
lopullisena lähdeverona osingon maksajan toimesta osingon suorittamisen yhteydessä. Rajoitetusti verovelvollisen 
luonnollisen henkilön saamasta osingosta menevän lähdeveron määrä on 30 prosenttia ja rajoitetusti 
verovelvollisen yhteisön saamasta osingosta menevän lähdeveron määrä on 20 prosenttia, ellei soveltuvassa 
verosopimuksessa toisin määrätä. 1.1.2021 alkaen Noteeratun Yhtiön hallintarekisteröidyille osakkeille 
maksettujen osinkojen lähdeveron määrä on yleensä 35 prosenttia kuten jäljempänä on esitetty. 

Suomi on solminut useiden valtioiden kanssa verosopimuksia, joiden mukaan verosopimuksen soveltamisalaan 
kuuluville tahoille maksetuista osingoista pidätettävää lähdeveroprosenttia on alennettu. Seuraavassa on esitetty 
esimerkkejä lähdeveroprosenteista, joita Suomen ja kyseisen valtion välillä tehdyn verosopimuksen perusteella 
yleensä sovelletaan portfolio-osakkeille maksettavaan osinkoon: Alankomaat 15 prosenttia, Belgia 15 prosenttia, 
Espanja 15 prosenttia, Irlanti 0 prosenttia, Iso-Britannia 0 prosenttia, Italia 15 prosenttia, Itävalta 10 prosenttia, 
Japani 15 prosenttia, Kanada 15 prosenttia, Norja 15 prosenttia, Ranska 0 prosenttia, Ruotsi 15 prosenttia, Saksa 
15 prosenttia, Sveitsi 10 prosenttia, Tanska 15 prosenttia ja Yhdysvallat 15 prosenttia. Luettelo ei ole tyhjentävä. 
Lähdeveroprosentti on yleensä vielä alhaisempi, jos osakkeenomistaja on yhtiö, joka omistaa tietyn osuuden 
osinkoa jakavasta yhtiöstä (yleensä vähintään 10 tai 25 prosenttia osinkoa jakavan yhtiön osakepääomasta tai 
äänistä). Soveltuvan verosopimuksen mukaista alennettua lähdeveroprosenttia käytetään, jos osinkoon oikeutettu 
henkilö esittää osingon maksajalle edellytetyn selvityksen verosopimuksen soveltumisesta.  

Kun osakkeita hallitaan hallintarekisteritilin kautta, osinkoja maksava suomalainen yhtiö maksaa osingon 
omaisuudenhoitajalle, joka välittää maksetut osingot osakkeenomistajille. Noteerattujen Yhtiöiden maksamiin 
osinkoihin sovelletaan 35 prosentin lähdeverokantaa, ellei säilytysyhteisö täytä tiettyjä vaatimuksia ja ellei se ole 
halukas ottamaan hoitaakseen tiettyjä velvollisuuksia (esimerkkinä rekisteröityminen Verohallinnon 
säilyttäjärekisteriin, osingon tosiasiallisen edunsaajan tunnistaminen ja osingonsaajan tietojen kerääminen ja 
ilmoittaminen Verohallinnolle määritetyin menettelyin). Lisäksi alennetun lähdeverokannan soveltaminen 
edellyttää, että säilyttäjäyhteisö ja osingonmaksaja vastaavat virheellisesti pidätytetyistä verosta. Jos 
säilyttäjäyhteisö ilmoittautuu vain Verohallintoon ja toimittaa (tai sitoutuu toimittamaan) yksityiskohtaiset 
osingonsaajan tiedot Verohallinnolle, voidaan soveltaa 30 prosentin lähdeverokantaa 35 prosentin 
lähdeverokannan sijaan.  

Liikaa pidätetty vero voidaan hakea takaisin osingon maksamisvuoden jälkeen jättämällä palautushakemus 
Verohallinnolle viimeistään osingonmaksuvuotta seuraavan kolmannen kalenterivuoden loppuun mennessä. 
Palautus voidaan käsitellä osinkomaksuvuoden aikana, jos säilyttäjäyhteisö ja osingonmaksaja täyttävät yllä 
mainitut varsinaiselle osingonjaolle asetetut vaatimukset. Poikkeuksellisesti on myös mahdollista, että 
Verohallinto määrää pidättämättä jääneet verot suoraan osakkeenomistajalle, mikäli lähdeveron pidättämättä 
jättäminen ei johdu säilytysyhteisön tai osingonjakajan huolimattomuudesta. 

Euroopan unionin jäsenvaltioissa asuvat ulkomaiset yhteisöt  

Suomen verolainsäädännön mukaan lähdeveroa ei peritä osingoista, jotka maksetaan EU:n jäsenvaltiossa asuville 
ja kotivaltiossaan tuloveronalaisille emo-tytäryhtiödirektiivin (2011/96/EU), sellaisena kuin se on muutettuna 
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neuvoston direktiiveillä 2013/13/EU ja 2014/86/EU, 2 artiklan mukaisille yhteisöille, jotka välittömästi omistavat 
vähintään 10 prosenttia osinkoa jakavan suomalaisen yhtiön pääomasta. 

Euroopan talousalueella asuvat ulkomaiset yhteisöt 

Tietyille Euroopan talousalueella asuville ulkomaisille yhteisöille maksetut osingot ovat joko täysin verovapaita 
tai niihin sovelletaan alennettua lähdeveroprosenttia riippuen siitä, miten osinkoa verotettaisiin, jos se 
maksettaisiin vastaavalle suomalaiselle yhteisölle. 

Lähdeveroa ei peritä Suomessa suomalaisen yhtiön rajoitetusti verovelvolliselle yhteisölle maksamista osingoista, 
jos (i) osinkoa saavan yhteisön kotipaikka on Euroopan talousalueella; (ii) hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen 
alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annettu neuvoston direktiivi 2011/16/EU sellaisena kuin se on 
muutettuna neuvoston direktiiveillä 2014/107/EU ja (EU) 2015/2376 direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä 
osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla, tai jokin sopimus virka-avusta 
ja tietojenvaihdosta veroasioissa Euroopan talousalueella koskee osingonsaajan kotivaltiota; (iii) osinkoa saava 
yhteisö vastaa tuloverolain 33 d pykälän 4 momentissa tai elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a pykälässä 
tarkoitettua suomalaista yhteisöä; (iv) osinko olisi kokonaan verovapaa, jos se maksettaisiin vastaavalle 
suomalaiselle yhtiölle tai yhteisölle (katso edellä ” – Suomalaiset osakeyhtiöt”); ja (v) osinkoa saava yhtiö antaa 
selvityksen (asuinvaltion veroviranomaisten antaman todistuksen), että lähdeveroa ei tosiasiassa voida 
kokonaisuudessaan hyvittää osingonsaajan asuinvaltiossa soveltuvan verosopimuksen perusteella.  

Jos osinkoa maksetaan ulkomaiselle yhteisölle, joka täyttää edellä kohdassa (iii) esitetyt edellytykset ja jonka 
kotipaikka on edellä kohdissa (i) ja (ii) esitetyt vaatimukset täyttävässä valtiossa, mutta maksettava osinko olisi 
ainoastaan osittain verovapaata, jos se maksettaisiin vastaavalle suomalaiselle yhteisölle (katso edellä ”– 
Suomalaiset osakeyhtiöt”), maksettavasta osingosta peritään Suomessa lähdevero (katso edellä ”– Rajoitetusti 
verovelvolliset”), mutta lähdeveroprosentti on tällaisten osinkojen osalta alennettu 15 prosenttiin (20 prosentin 
sijaan). Siten, lukuun ottamatta emo-tytäryhtiödirektiivissä tarkoitettuja yhteisöjä, jotka täyttävät verovapauden 
edellytykset omistamalla välittömästi vähintään 10 prosenttia osinkoa (katso yllä ”– Euroopan unionin 
jäsenvaltioissa asuvat ulkomaiset yhteisöt”) jakavan suomalaisen yhtiön pääomasta, mikäli osinkoa jakavan 
suomalaisen yhtiön osakkeet kuuluvat osinkoa saavan yhtiön sijoitusomaisuuteen, sovelletaan 15 prosentin 
lähdeverokantaa. Sovellettavasta verosopimuksesta riippuen sovellettava lähdevero voi olla myös alempi kuin 15 
prosenttia (katso edellä ”– Rajoitetusti verovelvolliset”). 

Euroopan talousalueella asuvat ulkomaiset luonnolliset henkilöt 

Ulkomailla asuville rajoitetusti verovelvollisille luonnollisille henkilöille maksettavat osingot voidaan ao. 
henkilön pyynnöstä edellä kuvatun lähdeverotuksen (katso edellä ”– Rajoitetusti verovelvolliset”) sijaan verottaa 
verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995, muutoksineen) mukaisessa järjestyksessä eli vastaavasti kuin 
Suomessa yleisesti verovelvollisia verotetaan (katso edellä ”– Yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt”), 
edellyttäen kuitenkin, että (i) osinkoa saavan henkilön kotipaikka on Euroopan talousalueella; (ii) hallinnollisesta 
yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annettu neuvoston direktiivi 2011/16/EU, 
sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiiveillä 2014/107/EU ja (EU) 2015/2376 direktiivin 2011/16/EU 
muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla, tai jokin 
sopimus virka-avusta ja tietojenvaihdosta veroasioissa Euroopan talousalueella koskee osingonsaajan 
asuinvaltiota; ja (iii) osingonsaaja antaa selvityksen (asuinvaltion veroviranomaisten antaman todistuksen), että 
lähdeveroa ei tosiasiassa voida kokonaisuudessaan hyvittää osingonsaajan asuinvaltiossa soveltuvan 
verosopimuksen perusteella. 

Luovutusvoittoverotus 

Yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt 

Osakkeiden myynnistä (muuten kuin elinkeinotoiminnan harjoittamisen yhteydessä) syntynyt luovutusvoitto tai -
tappio verotetaan Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön pääomatulona tai luovutusvoitosta 
vähennyskelpoisena luovutustappiona. Luovutusvoittoja verotetaan tällä hetkellä 30 prosentin verokannan mukaan 
(kuitenkin jos pääomatulojen yhteismäärä ylittää kalenterivuodessa 30 000 euroa on vero ylimenevästä määrästä 
34 prosenttia). Jos osakkeiden luovutus kuitenkin liittyy myyjän elinkeinotoiminnan harjoittamiseen 
(elinkeinotulolähteeseen), osakkeiden luovutusvoiton katsotaan kuuluvan myyjän yritystuloon, joka jaetaan 
tuloverolain säännösten mukaan verotettavaksi ansiotulona progressiivisen asteikon mukaan ja pääomatulona 30 
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prosentin verokannan mukaan (kuitenkin jos pääomatulojen yhteismäärä ylittää kalenterivuodessa 30 000 euroa 
on vero ylimenevästä määrästä 34 prosenttia).  

Luovutusvoitto tai -tappio lasketaan vähentämällä myyntihinnasta alkuperäinen hankintameno ja myynnistä 
aiheutuneet kulut. Vaihtoehtoisesti luonnolliset henkilöt voivat todellisen hankintamenon sijasta käyttää 
verotuksessa hankintameno-olettamaa, jonka suuruus on 20 prosenttia myyntihinnasta tai, jos osakkeet on 
omistettu vähintään kymmenen vuotta, 40 prosenttia myyntihinnasta. Mikäli hankintameno-olettamaa käytetään 
todellisen hankintamenon sijasta, voiton hankkimisesta aiheutuneiden kustannusten katsotaan sisältyvän 
hankintameno-olettamaan, eikä niitä voida siten vähentää erikseen myyntihinnasta.  

Yleisesti verovelvollinen luonnollinen henkilö voi vähentää arvopaperien, kuten Osakkeiden, luovutuksesta 
mahdollisesti aiheutuneet tappiot ensisijaisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön luovutusvoitoista ja 
toissijaisesti muusta pääomatulosta samana ja viitenä luovutusta seuraavana kalenterivuotena. Luovutustappiota 
ei oteta huomioon vahvistettaessa pääomatulojen alijäämää kyseiselle kalenterivuodelle. Näin ollen tappiot eivät 
myöskään vaikuta ansiotuloverosta vähennettävän alijäämähyvityksen määrään. 

Yllä esitetystä huolimatta, yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön saama omaisuuden luovutusvoitto, kuten 
Osakkeista saatu luovutusvoitto, ei ole kuitenkaan verotettavaa tuloa, jos kalenterivuonna luovutetun omaisuuden 
yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1 000 euroa (lukuun ottamatta omaisuutta, jonka luovutus on 
verolainsäädännön nojalla verovapaata). Vastaavasti luovutustappio ei ole verovähennyskelpoinen, jos 
kalenterivuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut hankintamenot ovat enintään 1 000 euroa ja kaiken samana 
kalenterivuonna luovutetun omaisuuden luovutushinnat ovat samalla yhteensä enintään 1 000 euroa.  

Suomessa yleisesti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden on lisättävä esitäytettyyn veroilmoitukseen tiedot 
kyseisenä kalenterivuonna tapahtuneista arvopapereiden (kuten Osakkeiden) luovutuksista. 

Suomalaiset osakeyhtiöt  

Seuraavassa esitetty koskee vain sellaisia suomalaisia osakeyhtiöitä, joita verotetaan elinkeinotulon verottamisesta 
annetun lain nojalla. Osakkeista saatava luovutusvoitto on pääsääntöisesti osakeyhtiön verotettavaa tuloa. 

Osakkeet voivat kuulua osakeyhtiön käyttö-, vaihto-, sijoitus- (ainoastaan raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksilla voi 
olla tässä yhteydessä sijoitusomaisuutta), rahoitusomaisuuteen tai muuhun omaisuuteen. Osakkeiden luovutusten 
ja arvonalentumisten verotuskohtelu vaihtelee osakkeiden omaisuuslajista riippuen. Osakkeet voivat vain 
poikkeuksellisesti olla myös osakeyhtiön muun kuin elinkeinotoiminnan tulolähteen omaisuutta. Tuloverolain 
säännöksiä sovelletaan luovutusvoittoihin, jotka kertyvät muun toiminnan tulolähteeseen kuuluvan omaisuuden 
luovutuksesta. 

Osakkeiden myyntihinta on pääsääntöisesti osa suomalaisen yhtiön liiketoiminnan tuloa. Vastaavasti osakkeiden 
hankintameno on vähennyskelpoinen meno kyseisen yhtiön verotuksessa osakkeiden luovutuksen yhteydessä. 
Tiettyjen tiukasti määriteltyjen edellytysten täyttyessä suomalaisen osakeyhtiön saamat osakkeiden luovutusvoitot 
ovat kuitenkin verovapaita. Muuta kuin pääomasijoitustoimintaa harjoittavan yhtiön saama luovutusvoitto 
elinkeinotoiminnan käyttöomaisuusosakkeista ei pääsääntöisesti ole verotettavaa tuloa eikä luovutuksessa 
syntynyt tappio ole vastaavissa oloissa vähennyskelpoinen, jos muun muassa (i) verovelvollinen on omistanut 
yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan ajanjaksona, joka on päättynyt enintään vuotta ennen luovutusta, vähintään 
10 prosentin osuuden luovutettavan yhtiön osakepääomasta; (ii) luovutuksen kohteena oleva yhtiö ei ole kiinteistö- 
tai asunto-osakeyhtiö taikka osakeyhtiö, jonka toiminta tosiasiallisesti käsittää pääasiallisesti kiinteistöjen 
omistamista tai hallintaa; ja (iii) luovutuksen kohteena oleva yhtiö on yleisesti verovelvollinen Suomessa tai yhtiö, 
jota tarkoitetaan emo-tytäryhtiödirektiivin 2 artiklassa tai yhtiö, jonka kotipaikka on sellaisessa valtiossa, jonka 
kanssa Suomi on solminut osinkoon soveltuvan verosopimuksen. Lisäksi oikeuskäytännössä on asetettu 
verovapaan osakkeiden luovutuksen edellytykseksi muun muassa toiminnallinen yhteys osakkeita luovuttavan 
yhtiön ja osakeluovutuksen kohteena olevan yhtiön välillä. 

Jos yhtiön käyttöomaisuuteen kuuluvien (muiden kuin verovapaasti luovutettavien) osakkeiden luovutuksesta 
syntyy verotuksessa vähennyskelpoinen luovutustappio, tällainen tappio voidaan vähentää vain 
käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksesta saaduista luovutusvoitoista verovuonna ja viitenä sitä seuraavana 
verovuotena. Muuhun omaisuuteen kuuluvien osakkeiden myynnistä aiheutuvat luovutustappiot ovat 
vähennyskelpoisia muun omaisuuden luovutusvoitoista kyseisenä vuotena sekä seuraavan viiden vuoden ajan. 
Muiden kuin käyttöomaisuusosakkeiden tai muuhun omaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovutuksesta syntynyt 
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vähennyskelpoinen luovutustappio voidaan vähentää verotettavasta tulosta verovuonna sekä kymmenenä sitä 
seuraavana vuonna yleisten tappiontasausta koskevien säännösten mukaisesti.  

Rajoitetusti verovelvolliset 

Rajoitetusti verovelvolliset eivät pääsääntöisesti ole Suomessa verovelvollisia suomalaisen yhtiön osakkeiden 
myynnistä saamastaan luovutusvoitosta, paitsi jos rajoitetusti verovelvollisella katsotaan olevan tuloverolaissa ja 
soveltuvassa verosopimuksessa tarkoitettu kiinteä toimipaikka Suomessa ja osakkeet katsotaan kyseisen kiinteän 
toimipaikan omaisuudeksi tai luovutuksen kohteena olevan yhtiön kokonaisvaroista enemmän kuin 50 prosenttia 
muodostuu yhdestä tai useammasta Suomessa sijaitsevasta kiinteistöstä. 

Varainsiirtoverotus 

Uusien osakkeiden liikkeeseen laskemisen ja merkinnän yhteydessä ei makseta Suomessa varainsiirtoveroa. 
Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden, kuten First Northissa noteerattujen osakkeiden, 
luovutuksesta kiinteää rahavastiketta vastaan ei pääsääntöisesti peritä Suomessa varainsiirtoveroa. 
Varainsiirtoverovapauden edellytyksenä on, että luovutuksessa on välittäjänä tai osapuolena sijoituspalvelulaissa 
(748/2012, muutoksineen) tarkoitettu sijoituspalveluyritys, ulkomainen sijoituspalveluyritys tai muu sanotussa 
laissa tarkoitettu sijoituspalvelun tarjoaja tai että luovutuksensaaja on hyväksytty kaupankäyntiosapuoleksi sillä 
markkinalla, jolla luovutus tapahtuu. Jos luovutuksessa on luovutuksensaajan välittäjänä tai kaupan toisena 
osapuolena muu kuin suomalainen sijoituspalveluyritys, suomalainen luottolaitos taikka ulkomaisen 
sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen Suomessa oleva sivuliike tai -konttori, varainsiirtoverovapauden 
edellytyksenä on, että verovelvollinen luovutuksensaaja antaa luovutuksesta ilmoituksen Suomen 
veroviranomaisille kahden kuukauden kuluessa luovutuksesta tai että välittäjä antaa luovutuksesta Verohallinnolle 
verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995, muutoksineen) mukaisen vuosi-ilmoituksen. Verovapaus ei koske 
pääomasijoituksena tai varojen jakona tapahtuvaa luovutusta eikä luovutusta, jossa vastike muodostuu osittain tai 
kokonaan työpanoksesta, eikä eräitä muita varainsiirtoverolaissa määriteltyjä luovutuksia. Oikeuskäytännössä on 
katsottu, että osakehankinnan vastike muodostuu osittain tai kokonaan työpanoksesta, ja on näin ollen 
varainsiirtoveron alainen, myös silloin, kun avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän mukainen palkkio maksetaan 
rahana ja palkkion saaja velvoitetaan ostamaan Noteeratun Yhtiön osakkeita osalla rahapalkkiosta.  

Muista kuin yllä mainitut edellytykset täyttävistä osakkeiden luovutuksista ostaja on velvollinen maksamaan 
varainsiirtoveroa 1,6 prosenttia kauppahinnasta (varainsiirtoverolaissa määriteltyjen kiinteistöyhtiöiden 
osakkeiden luovutuksiin sovelletaan 2,0 prosentin verokantaa). Jos ostaja tällaisessa tilanteessa ei ole Suomessa 
yleisesti verovelvollinen tai ulkomaisen luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön tai ETA-
vaihtoehtorahastojen hoitajan suomalainen sivuliike, on myyjän perittävä vero ostajalta. Mikäli kaupan välittäjänä 
on suomalainen arvopaperinvälittäjä tai luottolaitos tai ulkomaisen arvopaperinvälittäjän tai luottolaitoksen 
Suomessa oleva sivuliike tai -konttori, se on velvollinen perimään varainsiirtoveron ostajalta ja tilittämään sen 
tämän puolesta. Mikäli kumpikaan kaupan osapuolista ei ole Suomessa yleisesti verovelvollinen taikka 
ulkomaalaisen luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön tai ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan 
suomalainen sivuliike, ei osakeluovutuksesta peritä Suomessa varainsiirtoveroa (pois lukien laissa määriteltyjen 
kiinteistöyhtiöiden osakkeiden luovutukset, siten kuten ne on määritelty varainsiirtoverolaissa). Varainsiirtoveroa 
ei ole suoritettava, jos varainsiirtoveron määrä on vähemmän kuin kymmenen euroa. 
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OIKEUDELLISET SEIKAT 

Listautumisannin tiettyihin oikeudellisiin seikkoihin liittyvästä neuvonannosta Nordic Lightsille vastaa Roschier 
Asianajotoimisto Oy. Listautumisannin tiettyihin oikeudellisiin seikkoihin liittyvästä neuvonannosta Järjestäjille 
vastaa White & Case LLP. 

NÄHTÄVILLÄ OLEVAT ASIAKIRJAT 

Yhtiön yhtiöjärjestys sekä Esite ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa 
https://investors.nordiclights.com/listautuminen.  

https://investors.nordiclights.com/listautuminen


NORDIC LIGHTS GROUP – CARVE-OUT TILINPÄÄTÖKSET 31.12.2021, 31.12.2020 JA 31.12.2019 
PÄÄTTYNEILTÄ TILIKAUSILTA JA NÄITÄ KOSKEVA TILINTARKASTUSKERTOMUS 
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Nordic Lights Group

Carve-out tilinpäätökset 31.12.2021, 31.12.2020 ja

31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta
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Nordic Lights Group

Carve-out konsernitilinpäätöksen sisällysluettelo

Yhdistelty tuloslaskelma 3

Yhdistelty tase 4 - 5

Yhdistelty  rahoituslaskelma 6

Liitetiedot 7 - 16

Carve-out tilinpäätöksen allekirjoitukset 17
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Nordic Lights Group

Yhdistelty tuloslaskelma Liitetieto 01.01-31.12.2021 01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2019

1000 EUR

Liikevaihto 1. 66 337 43 665 44 578

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen 

muutos +/- 855 301 -263

Liiketoiminnan muut tuotot 2. 14 11 39

Materiaalit ja palvelut 3.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -44 820 -22 456 -22 266

Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 5 436 -464 -1 329

Ulkopuoliset palvelut -1 839 -1 090 -938

Materiaalit ja palvelut yhteensä -41 224 -24 009 -24 533

Henkilöstökulut 4.

Palkat ja palkkiot -9 992 -7 318 -7 646

Henkilösivukulut

Eläkekulut -1 666 -991 -1 313

Muut henkilösivukulut -364 -523 -538

Henkilöstökulut yhteensä -12 021 -8 832 -9 496

Poistot ja arvonalentumiset 5.

Suunnitelman mukaiset poistot -4 677 -4 654 -4 436

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -4 677 -4 654 -4 436

Liiketoiminnan muut kulut 6. -3 965 -2 572 -3 488

LIIKEVOITTO / -TAPPIO 5 320 3 909 2 401

Rahoitustuotot ja –kulut 7.

Muut korko- ja rahoitustuotot 119 7 72

Korkokulut ja muut rahoituskulut -2 439 -2 189 -2 134

Rahoitustuotot ja –kulut yhteensä -2 320 -2 182 -2 062

VOITTO / TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 2 999 1 727 339

Tuloverot 8. -1 359 -1 192 -665

TILIKAUDEN VOITTO / -TAPPIO 1 640 535 -326

3
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Nordic Lights Group

Konsernitase Carve-out Carve-out

Yhdistelty tase Liitetieto 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019

1000 EUR

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet 9.

Kehittämismenot 811 374 42

Konserniliikearvo 10. 23 162 24 405 27 456

Muut aineettomat hyödykkeet 366 262 272

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 24 340 25 041 27 770

Aineelliset hyödykkeet 9.

Maa- ja vesialueet 73 73 73

Rakennukset ja rakennelmat 3 097 3 261 3 412

Koneet ja kalusto 5 432 4 141 3 228

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 590 1 236 2 285

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 10 191 8 710 8 997

Sijoitukset 11.

Muut osakkeet ja osuudet 111 98 98

Muut saamiset 0 3 735 3 735

Sijoitukset yhteensä 111 3 833 3 833

Pysyvät vastaavat yhteensä 34 642 37 584 40 600

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus 12.

Aineet ja tarvikkeet 9 568 4 332 4 627

Valmiit tuotteet / tavarat 2 070 1 015 889

Vaihto-omaisuus yhteensä 11 637 5 346 5 517

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 13 324 9 128 7 794

Muut saamiset 1 065 553 537

Siirtosaamiset 163 182 157

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 14 552 9 864 8 487

Rahat ja pankkisaamiset 2 861 12 212 7 955

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 29 050 27 422 21 959

Vastaavaa yhteensä 63 692 65 006 62 558
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Nordic Lights Group

Konsernitase Carve-out Carve-out

Yhdistelty tase Liitetieto 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019

1000 EUR

Vastattavaa

Oma pääoma yhteensä 13. 17 992 16 296 16 504

Vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma 14.

Vaihtovelkakirjalainat 0 15 159 13 804

Lainat rahoituslaitoksilta 26 850 22 103 23 631

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 26 850 37 262 37 435

Lyhytaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta 2 600 2 065 1 389

Ostovelat 10 822 6 188 4 407

Muut velat 2 269 292 423

Siirtovelat 15. 2 916 2 662 2 134

Laskennalliset verovelat 242 242 267

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 18 849 11 449 8 620

Vieras pääoma yhteensä 45 699 48 711 46 055

Vastattavaa yhteensä 63 692 65 006 62 558

5
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Nordic Lights Group

Yhdistelty rahoituslaskelma 1.1-31.12.2021 1.1-31.12.2020 1.1-31.12.2019

1000 EUR

Liiketoiminnan rahavirta

Voitto / tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 2 999 1 727 339

Oikaisut

Suunnitelman mukaiset poistot 4 677 4 654 4 436

Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot -101 29 -16

Rahoitustuotot ja -kulut 2 377 2 152 2 078

Muut oikaisut 213 -636 -18

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 10 165 7 926 6 819

Käyttöpääoman muutos

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -4 688 -1 377 1 086

Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -6 291 170 1 681

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 5 420 1 611 1 101

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 4 607 8 330 10 687

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -5 063 -799 -823

Saadut korot liiketoiminnasta 61 7 11

Maksetut välittömät verot -1 665 -658 81

Liiketoiminnan rahavirta -2 060 6 880 9 956

Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -3 632 -1 639 -3 665

Investoinnit muihin sijoituksiin -13 0 0

Lainasaamisten takaisinmaksut 3 735 0 0

Tytäryhtiöiden kauppahinnan oikaisu -130 0 391

Investointien rahavirta -40 -1 639 -3 274

Rahoituksen rahavirta

Maksullinen oman pääoman lisäys 0 0 226

Omien osakkeiden hankkiminen 0 -107 0

Pitkäaikaisten lainojen nostot 30 750 0 89

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -38 001 -877 -2 952

Maksetut osingot ja muu voitonjako 0 0 -2 500

Rahoituksen rahavirta -7 251 -984 -5 137

Rahavarojen muutos lisäys (+) / vähennys (-) -9 351 4 257 1 545

Rahavarat tilikauden alussa 12 212 7 955 6 410

Rahavarat tilikauden lopussa 2 861 12 212 7 955

6
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Nordic Lights Group 

Carve-out tilinpäätöksen liitetiedot

TAUSTAA JA LAATIMISPERIAATTEET

Taustaa

Sponfyr Oy

2951834-8

Sponlight Oy

2951831-3

Nordic Lights 

Oy 

alakonserni

Herrmans Bike 

Components Oy

Sponled Oy Sponspeed Oy

3209111-1 3209108-2

Sponbeam Oy Sponvelo Oy

3209129-3 3209127-7

Nordic Lights 

Oy 

alakonserni

Herrmans Bike 

Components Oy

Sponled Oy (ent. Sponfyr Oy) ja sen täysin omistama tytäryhtiö Sponlight Oy perustettiin syksyllä 2018 

niiden hankkiessa  Herrmans Oy Ab:n osakkeet 31.12.2018. Herrmans Oy Ab:n liiketoiminta muodostui 

tuolloin kahdesta liiketoiminta-alueesta ns. Nordic Lights ja Bike Components liiketoiminnoista. Nordic 

Lights liiketoiminta muodostui valaisinratkaisuista erilaisiin työkoneisiin ja Bike Components erilaisten 

polkupyöräkompponenttien valmistuksesta.

"#.2&5+10 0')'*-$$0,/ +* )##%'001 #'*+#/0##* 6/6 '0$ 0#.(+'01/0# 2#.0&*4 &00$ /& )''0&0$$*

listalleottoesitteeseen, joka on laadittu Nordic Lights -konsernin osakkeiden listaamiseksi Nasdaqin First 

North Growth Market Finland -markkinapaikalle.

Herrmans Oy Ab yhtiöitti liiketoimintasiirrolla, Bike yksikön omaksi liiketoimintakokonaisuudeksi, 

Herrmans Bike Components Oy -nimiseksi yhtiöksi 1.1.2020 (HBC). Samalla Herrmans Oy Ab muutti 

nimensä Nordic Lights Oy:ksi. Konsernin sisäisellä järjestelyllä Nordic Lights Oy myi Herrmans Bike 

Components Oy:n Sponlight Oy:lle keväällä 2021.

Sponfyr Oy ja Sponlight Oy jakaantuivat 30.9.2021 kokonaisjakaantumisella kahdeksi erilliseksi 

konserniksi – Sponled Oy (Nordic Lights liiketoiminta) ja Sponspeed Oy (Herrmans Bike liiketoiminta) 

konserneiksi. 

Alla konsernirakenne ennen ja jälkeen jakaantumisen rekisteröinnin, joka tapahtui 30.9.2021.

Konsernirakenne jakaantumisen jälkeen 1.10.2021 alkaen

7
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Nordic Lights Group liiketoiminta 

Laatimisperiaatteet

Nordic Lights valmistaa korkealaatuisia ja moderneja työ- ja ajovalaisimia raskaille ajoneuvoille, joita 

käytetään kaivos-, rakennus- ja metsäteollisuuden sekä materiaalien käsittelyn ja maatalouden saralla. 

Nordic Lightsin tuotteet ovat alan parhaimmistoa ja niitä käyttävätkin johtavat laitevalmistajat eri 

puolilla maailmaa. Yritys kehittää, suunnittelee, valmistaa ja testaa kaikki tuotteet ja tuoteperheet 

omassa tehtaassaan Pietarsaaressa. Tehtaan yhteydessä sijaitsee myös yrityksen toimistotilat ja 

pääkonttori. Nordic Lightsilla on n. 270 työntekijää ja Suomen lisäksi toimintoja myös Saksassa, Kiinassa, 

USA:ssa, Brasiliassa ja Vietnamissa. Yrityksen tuotteita viedään yli 60 maahan globaalisti.

Nordic Lights Group carve-out tilinpäätökset on laadittu soveltaen Suomen kirjanpitosäännöksiä (”FAS”). 

Carve-out tilinpäätökset perustuvat   Sponfyr Oy:n 31.12.2019 ja 31.12.2020 sekä Sponled Oy:n 

31.12.2021 päättyneiltä tilikausilta laadituista tilintarkastetuista konsernitilinpäätöksistä. Carve-out 

tilinpäätökset on laadittu perustuen toiminnan jatkuvuuteen ja alkuperäisiin hankintamenoihin.

Carve-out tilinpäätökset on laadittu erottamalla pois Herrmans Bike Components liiketoimintaan 

kuuluneet historialliset tuotot ja kulut, varat ja velat sekä rahavirrat.

Nämä carve-out tilinpäätökset eivät välttämättä kuvaa sitä, millainen liiketoimintojen yhdistelty tulos ja 

taloudellinen asema olisivat olleet, jos Nordic Lights Group olisi ollut itsenäinen juridinen konserni 

1.1.2019 alkaen ja olisi siten esittänyt erillisen konsernitilinpäätöksen vuosilta 2019, 2020 ja 2021. Ne 

eivät välttämättä myöskään osoita, millaiset Nordic Lights Group:n tulos, taloudellinen asema tai 

rahavirrat olisivat tulevaisuudessa.

Herrmans Bike Components liiketoiminta yhtiöitettiin liiketoimintasiirrolla omaksi yhtiöksi 1.1.2020. 

Muodostettaessa carve-out tilinpäätöksen avaavaa tasetta 2019 sekä tasetta 31.12.2019, erotettiin HBC-

liiketoiminnan luvut, soveltaen edellä mainitussa liiketoimintasiirrossa käytettyjä periaatteita. Vuoden 

2020 ja 2021 osalta on erottamiseen käytetty HBC:n virallisien tilinpäätöksien taseen lukuja. 

8
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 - Sponbeam Oy

 - Nordic Lights Oy

 - Sandsund Lights Oy

 - Nordic Lights NA Inc.

 - Nordic Lights (Suzhou) Co Ltd

 - Herrmans Nordic Lights Gmbh 

 - Nordic lights APAC PTE Ltd

Konsernin sisäiset liiketapahtumat ja liiketoimet lähipiirin kanssa

Konsernin sisäisen omistus

Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomentelmällä. Tytäryhtiöiden hankintahinnan ja hankitun 

oman pääoman osuuden erotus on kirjattu konserniliikearvoon.

Carve-out tilinpäätöksiin sisältyvien Nordic Lights Group yhtiöiden väliset liiketapahtumat ja omaisuus- ja 

velkaerät on eliminoitu. Aiemmin konsernin sisäisiksi liiketapatumiksi katsotut liiketapahtumat Herrmans 

Bike Componentsin kanssa on nyt käsitelty konsernin ulkopuolisina liiketapahtumina.

Näihin carve-out tilinpäätöksiin sisältyy seuraavien Nordic Lights Group liiketoiminnan muodostavien 

juridisten yhtiöiden ja liiketoimintayksiöiden taloudelliset tiedot:

Liiketoimiin lähiipiirin kanssa on sisällytetty edellä mainitut liiketapahtumat Herrmans Bike 

Componentsin kanssa, sekä Nordic Lights Groupin omistajien myöntämät rahoitukseen liittyvät erät.

Carve-out tilinpäätökset esitetään tuhansina euroina, ellei muuta mainita. Kaikki esitetyt luvut on 

pyöristetty, mikä saattaa aiheuttaa yksittäisten lukujen summan poikkeamisen esitetyistä 

yhteissummasta.

HBC-liiketoiminnan tuloslaskelman erät on erotettu vuoden 2019 aiheuttamisperiaatteen mukaan 

soveltaen operatiivisen laskennan tietoja. Vuosien 2020 sekä 2021 osalta on käytetty HBC:n virallisia 

tilinpäätöksen lukuja.

Sponfyr Oy ja Sponligt Oy jakaantuivat 30.9.2021, jolloin taseen varat ja velat jaettiin pääsääntönä 70 % 

Nordic Lights ja 30 % Herrmans Bike Components liiketoiminnalle. Edellä mainittu jakosuhde perustuu  

liiketoiminta-alueden liikevaihto-, käyttökate-  sekä vapaan kassavirran suhteeseen.  Edellä mainittua 

periaatetta on sovellettu eroteltaessa HBC-liiketoimintaan liittyvät tase-erät Sponfyr/Sponlight taseesta 

kuten esim. konsernin liikearvo, vvk-lainat sekä lainat rahoituslaitoksilta. Poikkeuksena ne erät, jotka 

voitiin jakaa aiheuttamisperiaatteen mukaan, kuten esimerkiksi myyntisaamiset ja siirtovelat. 

Tuloslaskelmien erät on pääsääntöisesti jaettu aiheuttamisperiaatteen mukaan. Ellei tätä ole voitu 

soveltaa, on käytetty 70/30 periaateetta, kuten esimerkiksi em. velkoihin liittyvien rahoituserien osalta.

Sponfyr konserni on historialliseti tuottanut hallintopalveluja, kuten esimerkiksi johtaminen, hallinto, 

rahoitus ja laskentatoimi. Keskitetyistä tuotetuista palveluista on historiallisesti veloitettu 

konserniyrityksiltä ne kustannukset, jotka ovat syntyneet tuotetuista palveluista. HBC liiketoimintaan 

kohdistetut historialliset kustannukset on eriytetty carve-out tilinpäätöksestä.
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Konsernin liikearvo

Laskennallinen verovelka

Muuntoerot

Valuuttamääräiset erät

Vaihto-omaisuuden arvostus

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Poistoajat ovat:

3-5 vuotta

5 vuotta

10 vuotta

10 vuotta

5 - 10 vuotta

5 vuotta

4 vuotta

5 vuotta

3 vuotta

25 - 30 vuotta

15 vuotta

Konserniliikearvo poistetaan 10 vuodessa.

Ulkomaisten konserniyritysten tuloslaskelmat on muunnettu euroksi tilikauden keskikurssin mukaan ja 

taseet tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Kurssiero joka johtuu muuntamisesta, sekä muuntoerot kun 

muunnetaan tytäryhtiön oma pääoma, kirjataan tilille "edellisten tilikausien voitto". 

Muut aineettomat hyödykkeet

Tilinpäätöshetkellä ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muunnettu euroiksi tilinpäätöspäivän 

kurssiin. Aineellisten hyödykkeiden hankintaan liittyvillä kurssieroilla on oikaistu aineellisten 

hyödykkeiden hankintamenoa. 

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenoonsa tai sitä 

alempaan jälleenhankintamenoon tai todennäköisen myyntihintaan. 

Taseeseen merkittyjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenosta on vähennetty 

suunnitelman mukaiset poistot. Hankintamenoon on luettu hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet 

välittömät menot. Saadut avustukset on kirjattu hankintamenon vähennykseksi. Suunnitelman mukaiset 

poistot on laskettu tasapoistoina aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen pitoajan 

perusteella. Poistot on aloitettu hyödykkeen käyttöönottokuukaudesta alkaen.

ATK-ohjelmat

Kehittämismenot

Konserniliikearvo

Koneet ja kalusto

Ruiskuvalumuotit

LED-työvalojen muotit

Ajoneuvot

Rakennukset

Rakennelmat

Laskennallinen verovelka on laskettu verotuksen ja tilinpäätöksen välisille väliaikaisille eroille käyttäen 

tilinpäätöshetkellä voimassa olevaa verokantaa. Laskennalliset verovelat on esitetty lyhytaikaisissa tase-

erissä.

ICT-laitteet
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Lähipiiritapahtumat

Lähipiirin väliset liiketapahtumat ovat toteutuneet seuraavasti:

1000 EUR 2021 2020 2019

Tavaroiden myynnit 4

Palveluiden myynnit 627 535 361

Tavaroiden ostot 2 429 1 736 1 487

Lähipiirille annettujen lainojen tapahtumat

Lainan anto 2 085

Lainan takaisinmaksu 2 085

Lainan korkotuotot 28

Lähipiirin antamien lainojen tapahtumat

Vaihtovelkakirjalainojen nosto 89

Vaihtovelkakirjalainojen takaisinmaksu 12 533

Vaihtovelkakirjalainojen korkojen maksu 3 760 4

Olennaiset tapahtumat tilikauden 2021 aikana 

Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen

Maailmalla levinnyt pandemia, COVID19, on vaikuttanut yleisesti taloustilanteeseen. Tilikauden 2021 

osalta tämä on erityisesti näkynyt kustannustason nousuna sekä materialien että rahtikustannusten 

osalta.

Osana vuonna 2022 tapahtuvaksi suunniteltua listaustumista on konsernin rahoitus uudelleen järjestelty 

1.10.2021.

Helmikuussa 2022 käynnistyneen Venäjän hyökkäyksen suorat vaikutukset Nordic Lightsiin arvioidaan 

olevan vähäiset. Venäjällä olevien asiakkaiden osuus konsernin 2021 liikevaihdosta on noin kolme 

prosenttia. Ukrainan sota on välillisesti vaikuttanut ja voi tulevaisuudessakin vaikuttaa konsernin 

käyttämien komponenttien hintaan. Nordic Lights on päättänyt asteittain lopettaa liiketoimintansa 

Venäjällä ja johto seuraa tilanteen kehittymistä.

Konsernin hallitus on päättänyt valmistella listautumista ja listautumisantia. Tarkoituksena on hakea 

Nordic Lights Group Oy:n osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n 

ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden hankintamenot, joiden todennäköinen taloudellinen käyttöaika on 

alle kolme vuotta on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluiksi.

Konsernin emoyhtiön nimi Sponled Oy on muutettu Nordic Lights Group Oy:ksi helmikuussa 2022 ja 

Nordic Lights Group Oyj:ksi kesäkuussa 2022.  

Kehittämismenoina on aktivoitu  useamman vuoden tuloa kerryttävät tuotekehitysmenot. 

Kehittämismenoihin kuuluu myös keskeneräiset hankinnat. Muut tutkimus- ja kehittämiskulut on kirjattu 

vuosikuluiksi niiden syntymisvuonna. 
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Nordic Lights Group 

Yhdisteltyä tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot (1000 EUR)

1. Liikevaihto markkina-aluettain 2021 2020 2019

Markkina-alue

APAC 17 713 11 979 9 564

EMEA 28 607 19 757 23 310

North America 16 885 9 629 9 285

South America 3 132 2 299 2 419

Yhteensä 66 337 43 665 44 578

0,0000

Konsernin emoyhtiön liiketoiminta muodostuu hallintopalveluiden veloituksista konserniyhtiöille. 

2. Liiketoiminnan muut tuotot

Muut tuotot 14 11 39

Yhteensä 14 11 39

3. Materiaalit ja palvelut

Ostot tilikauden aikana -44 820 -22 456 -22 266

Varastojen muutos 5 436 -464 -1 329

Ulkopuoliset palvelut -1 839 -1 090 -938

Yhteensä -41 224 -24 009 -24 533

4. Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 9 992 7 319 7 645

Eläkekulut 1 666 991 1 313

Muut henkilösivukulut 364 522 538

Yhteensä 12 021 8 832 9 496

Eläkekulut on esitetty noudattaen kunkin maan paikallista lainsäädäntöä.

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 

Henkilöstö 237 185 194

Johdon palkat ja palkkiot

Toimitusjohtajan ja hallituksen palkat ja palkkiot 318 276 216

5. Poistot ja arvonalentumiset

Rakennukset ja rakennelmat 174 174 148

Koneet ja kalusto 1 378 1 267 1 169

Muut pitkävaikutteiset menot 67 162 68

Liikearvon poistot 3 058 3 051 3 051

Yhteensä 4 677 4 654 4 436

KONSERNI

Nordic Lights-konsernin liiketoiminta muodostuu korkealaatuisten valaisimien valmistamisesta heavy-duty laitteisiin, 

joita käytetään vaativissa olosuhteissa. 
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6. Liiketoiminnan muut kulut

Kiinteistökulut ja muu ylläpito 607 491 580

Myynnin kulut 339 282 454

Hallinnolliset kulut 1 772 1 393 2 012

Muut liiketoiminnan kulut 1 246 405 442

Yhteensä 3 965 2 572 3 488

Tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastus 36 32 37

Veroneuvonta 13 4 1

Muut palvelut 88 3 38

Yhteensä 137 39 75

7. Rahoitustuotot ja -kulut

Muut rahoitustuotot 119 7 72

Korkokulut muille 1 932 2 160 2 134

Muut rahoituskulut 507 29 0

Yhteensä -2 320 -2 182 -2 062

8. Tuloverot

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 1 359 1 218 665

Laskennallisen verovelan muutos 0 -26 0

Yhteensä 1 359 1 192 665

13
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Nordic Lights Group 

Yhdisteltyä tasetta koskevat liitetiedot  (1000 EUR)

2021 2020 2019

9. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet

Kehittämismenot

Hankintameno 1.1. 377 43 0

Lisäykset 446 334 43

Hankintameno 31.12. 823 377 43

Kertyneet poistot 1.1. 3 1 0

Tilikauden poisto 8 2 1

Kertyneet poistot 31.12. 11 3 1

Kirjanpitoarvo 31.12. 811 374 42

ATK-ohjelmat

Hankintameno 1.1. 438 319 192

Lisäykset 164 120 127

Hankintameno 31.12. 602 438 319

Kertyneet poistot 1.1. 269 118 68

Tilikauden poisto 47 152 52

Kertyneet poistot 31.12. 316 269 121

Kirjanpitoarvo 31.12. 286 169 198

Muut pitkävaikutteiset menot

Hankintameno 1.1. 216 189 174

Lisäykset 4 42 19

Vähennykset -5 -15 -4

Hankintameno 31.12. 215 216 189

Kertyneet poistot 1.1. 123 115 100

Tilikauden poisto 12 8 15

Kertyneet poistot 31.12. 135 123 115

Kirjanpitoarvo 31.12. 80 93 74

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 1 177 636 314

0,000

Aineelliset hyödykkeet

Maa-alueet

Hankintameno 1.1. 73 73 73

Hankintameno 31.12. 73 73 73

Kirjanpitoarvo 31.12. 73 73 73

Rakennukset ja rakennelmat

Hankintameno 1.1. 4 889 4 866 4 201

Lisäykset 10 23 666

Hankintameno 31.12. 4 899 4 889 4 866

Kertyneet poistot 1.1. 1 629 1 455 1 306

Tilikauden poisto 174 174 148

Kertyneet poistot 31.12. 1 802 1 629 1 455

Kirjanpitoarvo 31.12. 3 097 3 261 3 412

Koneet ja kalusto

Hankintameno 1.1. 15 466 13 285 11 532

Lisäykset 2 670 2 181 1 752

Hankintameno 31.12. 18 136 15 466 13 285

Kertyneet poistot 1.1. 11 325 10 058 8 889

Tilikauden poisto 1 379 1 267 1 169

Kertyneet poistot 31.12. 12 705 11 325 10 058

Kirjanpitoarvo 31.12. 5 432 4 141 3 227

                                              KONSERNI
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Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Kirjanpitoarvo 1.1. 1 236 2 285 821

Lisäykset 2 499 1 019 1 975

Siirrot erien välillä -2 145 -2 069 -510

Kirjanpitoarvo 31.12. 1 590 1 236 2 285

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 10 191 8 710 8 996

0,000000 0,002 -0,412

1 620 1 603 1 386

10. Konserniliikearvo 5 822

Hankintameno 1.1. 30 507 30 507 30 897

Lisäykset 1 815 0 0

Vähennykset 0 0 -391

Hankintameno 31.12. 32 322 30 507 30 507

Kertyneet poistot 1.1. 6 101 3 051 0

Tilikauden poisto 3 058 3 051 3 051

Kertyneet poistot 31.12. 9 159 6 101 3 051

Kirjanpitoarvo 31.12. 23 162 24 405 27 456

4 678 4 654 4 436

1 0 0

1 0 0

11. Sijoitukset 2 021 2 020 2 019

Muut osakkeet ja osuudet

Hankintameno 1.1. 98 98 95

Lisäykset 13 0 4

Hankintameno 31.12. 111 98 98

Muut saamiset

Hankintameno 1.1. 3 735 3 735 3 735

Vähennykset -3 735 0 0

Hankintameno 31.12. 0 3 735 3 735

Sijoitukset yhteensä 111 3 833 3 833

Konserniyritykset

Tytäryhtiöt Kotimaa Konsernin omistusosuus Emoyhtiön omistusosuus

Sponbeam Oy Suomi 100 % 100 %

Nordic Lights Oy Suomi 100 % 100 %

Sandsund Lights Oy Suomi 100 % 100 %

Herrmans Nordic Lights GmbH Saksa 100 % 100 %

Nordic Lights NA Inc. USA 100 % 100 %

Nordic Lights (Suzhou) Co. Kiina 100 % 100 %

Nordic Lights APAC PTE, LTD Singapore 100 % 100 %

12. Vaihto-omaisuus 2 021 2 020 2 019

Aineet ja tarvikkeet 9 568 4 332 4 627

Valmiit tuotteet/tavarat 2 070 1 015 889

Yhteensä 11 637 5 346 5 517

13. Oma pääoma 2 021 2 020 2 019

Oma pääoma yhteensä 17 992 16 296 16 504

0,000

Emoyhtiön osakkeet 2021

Osakkeiden lukumäärä 17 940 430

Kaikki osakkeet ovat oikeuksiltaan yhtenevät ja jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön 

varoihin. Lunastuslausuke koskee kaikkia osakkeita.
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14. Pitkäaikainen vieras pääoma 2021 2020 2019

Lainat rahoituslaitoksilta 26 850 22 103 23 631

Vaihtovelkakirjalainat 0 15 159 13 804

Yhteensä 26 850 37 262 37 435

15. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Palkat sisältäen sosiaalikulut 1 984 1 677 1 405

Tuloverojaksotus 756 834 645

Muut 176 151 84

Yhteensä 2 916 2 662 2 134

16. Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset vastuusitoumukset

Lainat ja muut vastuut, joista on annettu vakuuksia 2021 2020 2019

Lainat rahoituslaitoksilta 29 450 24 168 25 020

Myönnetty luottolimiitti 3 000 0 0

Käytetty luottolimiitti 0 0 0

Annetut vakuudet

Yrityskiinnitykset 167 700 167 700 167 700

Kiinteistökiinnitykset 10 584 10 584 10 584

Kiinnitykset yhteensä 178 284 178 284 178 284

Leasingvastuut

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 185 344 307

Myöhemmin maksettavat 231 264 337

Yhteensä 416 609 643

Muut vastuut 100 30 125

Vuokravastuut 36 36 36

17. Kiinteistöinvestointien alv-palautusvastuu

Hankintavuosi Hankintahinta Vähennetty alv-osuus Viimeinen tarkistusvuosi Palautusvastuu 31.12

2013 97 23 2022 2

2015 444 107 2024 32

2016 9 2 2025 1

2017 43 10 2026 5

2018 382 92 2027 55

2019 706 169 2028 119

2020 23 5 2029 4

2021 10 2 2030 2

Yhteensä 1 713 411 220

Konserni on velvollinen tarkistamaan valmistuneesta kiinteistöinvestoinnista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistön verollinen käyttö 

vähenee tarkistuskauden aikana.

Rahoituslaitoslainojen kovenanttiehdot ovat sidottu rahavirtaan, velkaantumisasteeseen sekä investointien määrään. Carve-out tilinpäätöksen 

31.12.2021 perusteella laskettuna kovenanttiehdot täyttävät. 

Osana vuonna 2022 tapahtuvaa listaustautumista on konsernin rahoitus uudelleen järjestelty 1.10.2021.

Rahoituslainojen vakuudeksi on Sponled Oy pantannut Sponbeam Oy:n osakkeet (100%). Sponbem Oy on vastaavasti pantannut Nordic Lights Oy:n 

osakkket (100%) sekä Nordic Lights Oy kiinalaisen tytäryhtiönsä Nordic Lights (Suzhou) Co. Ltd:n osakkeet (100%).

Rahoituksen myöntäjälle on pantattu Sponled Oy, Sponbeam Oy ja Nordic Lights Oy:n rahoittajapankin pankkitilit.

Näiden lisäksi konsernin sisäiset lainasaasaamiset on pantattu rahoituslainojen vakuudeksi. Sponled Oy:llä oli lainasaatavaa Sponbeam Oy:ltä 8.545.000 

euroa sekä Nordic Lights Oy:llä oli lainasaatavia Sponbeam Oy:ltä 12.615.000 euroa tilikauden 31.12.2021 lopussa.
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Nordic Lights Group

Carve-out tilinpäätösten allekirjoitukset

Pietarsaaressa 21.6.2022

Thomas Sandvall Caj-Anders Skog

Göran Carlson Sami Heikkilä

Jyrki Perttunen Risto Siivonen

Tom Nordström, VD
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NORDIC LIGHTS GROUP – OSAVUOSITIEDOT 31.3.2022 
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Nordic Lights Group Oyj

Taloudellisia tietoja ajanjaksolta

1.1-31.3.2022
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Nordic Lights Group Oyj

Sisällysluettelo

Konsernin tuloslaskelma 1

Konsernin tase 2 - 3

Konsernin rahoituslaskelma 4

Laatimisperiaatteet 5

Konsernin oman pääoman muutokset 5

Konsernin vastuut 5
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Nordic Lights Group Oyj

Carve-out

Konsernin tuloslaskelma Q1 2022 Q1 2021

1000 EUR

Liikevaihto 22 195 13 872

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 

varastojen muutos +/- -318 176

Liiketoiminnan muut tuotot 18 0

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -11 329 -8 909

Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -1 141 1 164

Ulkopuoliset palvelut -640 -389

Materiaalit ja palvelut yhteensä -13 110 -8 134

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -3 009 -1 999

Henkilösivukulut

Eläkekulut -503 -365

Muut henkilösivukulut -254 -121

Henkilöstökulut yhteensä -3 765 -2 485

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -1 323 -1 111

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -1 323 -1 111

Liiketoiminnan muut kulut -1 216 -679

LIIKEVOITTO / -TAPPIO 2 481 1 639

Rahoitustuotot ja –kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot 72 22

Korkokulut ja muut rahoituskulut -263 -511

Rahoitustuotot ja –kulut yhteensä -191 -489

VOITTO / TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJ   2 289 1 149

Tuloverot -723 -296

TILIKAUDEN VOITTO / -TAPPIO 1 566 853
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Nordic Lights Group Oyj
Carve-out

Konsernin tase Q1 2022 Q1 2021
1000 EUR

Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet

Kehittämismenot 918 548

Konserniliikearvo 22 354 23 579

Muut aineettomat hyödykkeet 457 318

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 23 729 24 445

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 73 73

Rakennukset ja rakennelmat 3 053 3 227

Koneet ja kalusto 6 309 4 678

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 728 763

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 10 163 8 741

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet 117 100

Muut saamiset 0 3 735

Sijoitukset yhteensä 117 3 835
Pysyvät vastaavat yhteensä 34 009 37 022

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet 8 434 5 496

Valmiit tuotteet / tavarat 1 744 1 191

Vaihto-omaisuus yhteensä 10 178 6 687

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 15 872 10 737

Muut saamiset 884 570

Siirtosaamiset 117 196

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 16 873 11 503

Rahat ja pankkisaamiset 4 589 12 246
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 31 640 30 436

Vastaavaa yhteensä 65 650 67 457
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Nordic Lights Group Oyj
Carve-out

Konsernin tase Q1 2022 Q1 2021
1000 EUR

Vastattavaa

Oma pääoma yhteensä 19 553 16 959

Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma

Vaihtovelkakirjalainat 0 15 537

Lainat rahoituslaitoksilta 26 850 22 103

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 26 850 37 640

Lyhytaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta 2 600 2 065

Ostovelat 10 830 8 302

Muut velat 2 553 366

Siirtovelat 3 022 1 884

Laskennalliset verovelat 242 242

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 19 246 12 858

Vieras pääoma yhteensä 46 096 50 498
Vastattavaa yhteensä 65 650 67 457
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Nordic Lights Group Oyj
Carve-out

Konsernin rahoituslaskelma Q1 2022 Q1 2021
1000 EUR

Liiketoiminnan rahavirta
Voitto / tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 2 289 1 149

Oikaisut

Suunnitelman mukaiset poistot 1 323 1 111

Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot -116 -78

Rahoitustuotot ja -kulut 253 489

Muut oikaisut 109 -27

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 3 858 2 645

Käyttöpääoman muutos

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -2 322 -1 639

Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 1 459 -1 340

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 482 2 454

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 3 477 2 119

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -252 -132

Maksetut välittömät verot -806 -1 340

Liiketoiminnan rahavirta 2 419 646

Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -685 -612

Investoinnit muihin sijoituksiin -6 0

Investointien rahavirta -691 -612

Rahoituksen rahavirta
Maksullinen oman pääoman lisäys 0 0

Omien osakkeiden hankkiminen 0 0

Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 0

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 0

Maksetut osingot ja muu voitonjako 0 0

Rahoituksen rahavirta 0 0

Rahavarojen muutos lisäys (+) / vähennys (-) 1 728 34
Rahavarat tilikauden alussa 2 861 12 212

Rahavarat tilikauden lopussa 4 589 12 246
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Nordic Lights Group Oyj

LAATIMISPERIAATTEET

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET
Oma pääoma 31.3.2022

Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 1.1 12 663

Osakepääoma 31.3 12 663

Sidottu oma pääoma yhteensä 12 663

Vapaa oma pääoma
5 329

-5

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 1.1

Muuntoerot

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 31.3 5 324

Tilikauden tulos 1 566

Vapaa oma pääoma yhteensä 6 890

Oma pääoma yhteensä 19 553
0 -16 959,213

KONSERNIN VASTUUT

Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset vastuusitoumukset
Carve-out

Lainat ja muut vastuut, joista on annettu vakuuksia 31.3.2022 31.3.2021

Lainat rahoituslaitoksilta 29 450 24 168

Myönnetty luottolimiitti 3 000 0

Käytetty luottolimiitti 0 0

Annetut vakuudet
Yrityskiinnitykset 167 700 167 700

Kiinteistökiinnitykset 10 584 10 584

Kiinnitykset yhteensä 178 284 178 284

Carve-out
Leasingvastuut 31.3.2022 31.3.2021

Leasingvastuut > 1 v 130 204

Leasingvastuut > 1 v 147 251

Yhteensä 278 455

Muut vastuut 100 30

Vuokravastuut 36 36

Nordic Lights Group Oyj:n osavuositiedot ajalta 1.1-31.3.2022 on laadittu soveltaen Suomen kirjanpitosäännöksiä 

("FAS"). 

Nordic Lights Group Oyj on toiminut itsenäisenä konsernina 1.10.2021 alken. 

Tämän osavuositiedotteen vertailuluvut perustuvat Nordic Lights Group Oyj:stä  (entinen Sponfyr Oy) laadittuihin 

carveout lukuihin, jossa on eroteltu Herrmans Bike Components -liiketoimintaan kuuluneet historialliset tuotot ja kulut, 

varat ja velat sekä rahavirrat samoilla periaatteilla kun ne on esitetty carve-out tilinpäätöksissä, jotka ovat Nordic Lights 

Group Oyj:n listalleottoesitteen liitteenä.

Koska vertailuiedot perustuvat carve-out lukuihin ne eivät  välttämättä ole kaikilta osin  täysin vertailukelpoisia vuoden 

2022 lukujen kanssa.

Osana vuonna 2022 tapahtuvaa listaustautumista on konsernin rahoitus uudelleen järjestelty 1.10.2021.

Rahoituslainojen vakuudeksi Nordic Lights Group Oyj on pantannut tytäryhtiön Sponbeam Oy:n osakkeet (100%). 

Sponbeam Oy on vastaavasti pantannut tytäryhtiön Nordic Lights Oy:n osakkket (100%) sekä Nordic Lights Oy:n 

kiinalaisen tytäryhtiönsä Nordic Lights (Suzhou) Co. Ltd:n osakkeet (100%).

Rahoituksen myöntäjälle on pantattu Nordic Lights Group Oy:n, Sponbeam Oy:n ja Nordic Lights Oy:n rahoittajapankin 

pankkitilit.

Näiden lisäksi konsernin sisäiset lainasaasaamiset on pantattu rahoituslainojen vakuudeksi. Nordic Lights Group Oyj:llä 

oli lainasaatavaa Sponbeam Oy:ltä 8.545.000 euroa ja Nordic Lights Oy:llä lainasaatavia Sponbeam Oy:ltä 12.615.000 

euroa 31.3.2022.
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LIITE A: MYYNTIOSAKKEITA LISTAUTUMISANNISSA MYYVÄT MYYJÄT 

Seuraavassa taulukossa on esitetty Pääomistajan ja Elon myytäväksi tarjoamien Myyntiosakkeiden ja 
Pääomistajan ja Elon osakeomistuksen määrät Listautumisannin jälkeen (mukaan lukien Uusien Osakkeiden 
liikkeeseenlasku) olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan ja olettaen, että Myyjät myyvät 
enimmäismäärän Myyntiosakkeita, ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 2 992 455 Uutta Osaketta. 

  
Osakeomistus välittömästi  

Listautumisannin toteuttamisen jälkeen 

Myyjä Myyntiosakkeet 
Osakkeiden määrä 

Listautumisannin jälkeen 
% kaikista Osakkeista ja 

äänistä 
Sponsor Fund IV Ky 2 586 472(1 7 334 228 35,0 
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö 
Elo 729 663(1 2 069 037 9,9 

1 Mukaan lukien Lisäosakkeet 

Sponsor Fundin rekisteröity osoite on Mannerheimintie 4, 00100 Helsinki. Sponsor Fund on Esitteen 
päivämääränä Yhtiön suurin osakkeenomistaja. 

Elon rekisteröity osoite on Revontulentie 7, 02100 Espoo. Elo on Esitteen päivämääränä Yhtiön toiseksi suurin 
osakkeenomistaja. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty johtoryhmän jäsenet, jotka tarjoavat Myyntiosakkeita Listautumisannissa, sekä 
myytävien Myyntiosakkeiden ja heidän osakeomistuksensa määrä Listautumisannin jälkeen (mukaan lukien 
Uusien Osakkeiden liikkeeseenlasku) olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan ja olettaen, että 
Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 2 992 455 Uutta Osaketta. 

  
Osakeomistus välittömästi  

Listautumisannin toteuttamisen jälkeen 

Myyjä Myyntiosakkeet 
Osakkeiden määrä 

Listautumisannin jälkeen % kaikista Osakkeista 
Jyrki Mikkola / Aralek Oy 15 000  85 000  0,4  
Matti Leipälä / Lagom4U Oy 15 000  85 000  0,4  

Seuraavassa taulukossa on esitetty muiden myyvien osakkeenomistajien nimet sekä myytävien Myyntiosakkeiden 
ja heidän osakeomistuksensa määrä Listautumisannin jälkeen (mukaan lukien Uusien Osakkeiden 
liikkeeseenlasku) olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan ja olettaen, että Myyjät myyvät 
enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 2 992 455 Uutta Osaketta. 

  
Osakeomistus välittömästi  

Listautumisannin toteuttamisen jälkeen 

Myyjä Myyntiosakkeet 
Osakkeiden määrä 

Listautumisannin jälkeen 
% kaikista Osakkeista ja 

äänistä 
Oy Wedeco Ab 93 382  397 618  1,9  
Reijo Tiuraniemi 93 382  397 618  1,9  
Mats Kock 46 691  198 809  0,9  
Stefan Sandler 46 691  198 809  0,9  
Lars Puura 37 353  159 047  0,8  
Guy Envik 28 015  119 285  0,6  
Lars-Erik Strömberg 28 015  119 285  0,6  
Sören Johansson 28 015  119 285  0,6  
D4 Vision Ab Oy  21 396  91 104  0,4  
Lars Kronholm 18 677  79 523  0,4  
Cruselli Oy 12 576  53 544  0,3  
Cutesama Oy 12 576  53 544  0,3  
Joe Invest Oy 12 576  53 544  0,3  
Jukivest Oy 12 576  53 544  0,3  
MJK Investment Oy 12 576  53 544  0,3  
Monetari-Invest Oy 12 576  53 544  0,3  
SMA-Konsultointi Oy 12 576  53 544  0,3  
Westforum Ab 9 339  39 761  0,2  
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Myyjien osoite on c/o Nordic Lights Group Oyj, Pännäistentie 155, 68600, Pietarsaari.  
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LIITE B: NORDIC LIGHTS GROUP OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 

Tässä liitteessä kuvattu yhtiöjärjestys on voimassa Yhtiön FN-listautumisesta alkaen. 

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 

Yhtiön toiminimi on Nordic Lights Group Oyj ja englanniksi Nordic Lights Group Corporation. Yhtiön kotipaikka 
on Pedersöre. 

2 § Yhtiön toimiala 

Yhtiön toimialana on joko suoraan tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä välityksellä kehittää, valmistaa, markkinoida 
ja myydä valaisinratkaisuja. Lisäksi yhtiö voi itse ja/tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä välityksellä harjoittaa 
kiinteistöjen ja arvopapereiden ostamista, myyntiä, omistamista ja hallintaa. Yhtiö voi emoyhtiönä huolehtia 
konsernin organisaatiosta, rahoituksesta, ostoista ja muista sen kaltaisista yhteisistä tehtävistä sekä omistaa 
kiinteistöjä, osakkeita ja osuuksia sekä harjoittaa arvopaperi- tai yrityskauppaa ja muuta sijoitustoimintaa. 

3 § Hallitus 

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. 

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu, ja päättyy valintaa seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 

4 § Toimitusjohtaja 

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. 

5 § Yhtiön edustaminen 

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kaksi (2) 
yhdessä. 

Hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen. 

6 § Yhtiökokouskutsu 

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme 
(3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. 
Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla tai ainakin 
yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.  

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 
kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta. 

Yhtiökokous on pidettävä Pedersöressä, Pietarsaaressa tai Helsingissä. 

7 § Varsinainen yhtiökokous 

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa 
tilikauden päättymisestä. 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä: 

- tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, 

- toimintakertomus, sekä 

- tilintarkastuskertomus. 
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Tämän jälkeen on päätettävä: 

- tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta, 

- taseen osoittaman voiton käyttämisestä, 

- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, 

- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista, sekä 

- hallituksen jäsenten lukumäärästä. 

Tämän jälkeen on valittava: 

- hallituksen jäsenet, sekä 

- yhtiön tilintarkastaja. 

Tämän jälkeen on käsiteltävä muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat. 

8 § Tilintarkastus 

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka on oltava Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä 
tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa tilintarkastaja on valittu, ja 
päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

9 § Arvo-osuusjärjestelmä 

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan jälkeen. 

10 § Ilmoitus osuuksien muutoksesta 

Osakkeenomistajan on ilmoitettava omistus- ja ääniosuutensa yhtiölle, kun osuus saavuttaa, ylittää tai vähenee alle 
5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin taikka 2/3 yhtiön kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden tuottamasta 
kokonaisäänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeenomistajan on myös tehtävä ilmoitus osuuksien 
muutoksesta, kun sillä on oikeus rahoitusvälineen perusteella saada yhtiön osakkeita määrä, joka saavuttaa, ylittää 
taikka vähenee alle edellä mainittujen rajojen. Ilmoitus on tehtävä riippumatta siitä, toteutetaanko rahoitusväline 
kohde-etuus fyysisesti luovuttaen vai nettoarvon tilityksenä. Ilmoitusvelvollisuus syntyy myös, kun 
osakkeenomistajan edellä mainittujen omistusten (osakeomistus tai osakkeiden tuottamat ääniosuudet ja 
rahoitusvälineellä hankittu pitkä positio) yhteismäärä saavuttaa, ylittää tai vähenee alle edellä mainittujen rajojen. 

Tätä kohtaa 10 tulee tulkita arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5–8 §:n mukaisesti. 

Laskettaessa osakkeenomistajan osuuksia myös osakkeenomistajan määräysvallassa olevien tahojen osuudet 
katsotaan osakkeenomistajan osuuksiksi. Lisäksi toisen henkilön osuudet otetaan huomioon, jos 
osakkeenomistajalla on oikeus hankkia, luovuttaa tai käyttää toisen henkilön omistamiin osakkeisiin liittyviä 
äänioikeuksia. 

Osuuksien muutosta koskeva ilmoitusvelvollisuus ei koske: 

- osakkeita, jotka hankitaan yksinomaan selvitystoimintaa varten enintään neljäksi kaupankäyntipäiväksi 
eikä arvopaperien säilyttäjiä, jotka tässä ominaisuudessa pitävät hallussaan osakkeita ja voivat käyttää 
hallitsemiinsa osakkeisiin liittyvää äänioikeutta vain erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti; 

- luottolaitoksen tai sijoituspalvelun tarjoajan kaupankäyntisalkussa olevia omistus- ja ääniosuuksia, jos: 

(a) kaupankäyntisalkussa oleva osuus ei ylitä 5 prosenttia yhtiön kokonaisäänimäärästä eikä osakkeiden 
kokonaismäärästä; ja 
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(b) kaupankäyntisalkussa oleviin osakkeisiin liittyvää äänioikeutta ei käytetä eikä niillä muuten vaikuteta yhtiön 
johtamiseen; 

- omistus- ja ääniosuuksia, jotka on hankittu arvopaperien tarjoamiseen liittyvässä 
vakauttamistarkoituksessa markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014 muutoksineen) 
mukaisesti, jos osakkeisiin liittyvää äänioikeutta ei käytetä eikä niillä muutenkaan vaikuteta yhtiön 
johtamiseen. 

Ilmoitus osuuksien muutoksesta tulee tehdä ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään seuraavana 
kaupankäyntipäivänä sen jälkeen, kun osakkeenomistaja sai tietää tai hänen olisi pitänyt tietää tapahtuneesta 
hankinnasta tai luovutuksesta, mahdollisuudestaan käyttää äänioikeutta tai tehdystä oikeustoimesta, jonka vuoksi 
hänen omistus- ja ääniosuutensa on muuttunut tai muuttuu oikeustoimen toteutuessa edellä kuvatulla tavalla. 
Osakkeenomistajan ei tarvitse tehdä ilmoitusta osuuksien muutoksesta, jos ilmoituksen tekee se, jonka 
määräysvallassa osakkeenomistaja on. 

Ilmoitukseen osuuksien muutoksesta on sisällytettävä seuraavat tiedot: 

(a) perusteet osuuksien muutosta koskevan ilmoituksen tekemiselle; 

(b) ajankohta, jolloin omistus- tai ääniosuus saavutti, ylitti tai väheni alle edellä mainittujen rajojen; 

(c) osakkeenomistajan suoraan tai välillisesti omistama tarkka osuus yhtiön osakkeista ja ääniosuuksista; 

d) osakkeenomistajan rahoitusvälineen perusteella joko suoraan tai välillisesti omistama tarkka osuus yhtiön 
osakkeista ja ääniosuuksista; 

(e) kyseessä olevien osakkeiden lukumäärä; 

(f) rahoitusvälineen luonne, eräpäivä, toteutusaika ja toimitustapa; 

(g) yhtiön kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden tuottama kokonaisäänimäärä ja osakkeiden 
kokonaismäärä; 

(h) osakkeenomistajan täydellinen nimi, kaupparekisterinumero tai vastaava yritystunnus; 

(i) osakkeenomistajan määräysvaltaan kuuluvat tahot, joiden kautta omistetaan yhtiön osakkeita ja niihin liittyviä 
äänioikeuksia, ja kunkin määräysvaltaan kuuluvan tahon täydellinen nimi, kaupparekisterinumero tai vastaava 
yritystunnus; sekä 

(j) selvitys osuuksien jakautumisesta osakkeenomistajan ja kunkin määräysvaltaan kuuluvan tahon kesken. 

Yhtiö julkaisee mallilomakkeen osuuksien muutosta koskevasta ilmoituksesta verkkosivuillaan. Kun osuuksien 
muutosta koskeva ilmoitus on tehty yhtiölle tai yhtiö muuten tulee tietoiseksi siitä, että jokin edellä mainittu raja 
on saavutettu, ylittynyt tai alittunut, yhtiön on ilman aiheetonta viivytystä julkistettava tieto osuuksien muutoksesta 
yhtiössä ja toimitettava tieto markkinoille. 

Osakkeenomistajan tulee tehdä osuuksien muutosta koskeva ilmoitus suomeksi tai englanniksi valintansa mukaan, 
ja yhtiön on julkistettava kaikki osuuksien muutokseen yhtiössä liittyvät tiedot ilman aiheetonta viivytystä. 

Jos osakkeenomistaja laiminlyö velvollisuutensa ilmoittaa yhtiölle osuutensa muuttumisesta, kun osuus saavuttaa 
tai ylittää edellä mainitut rajat, osakkeenomistaja saa käyttää omistamiensa osakkeiden tuottamasta äänimäärästä 
vain sitä määrää, joka osakkeenomistajalla oli ennen osuuden muutosta, kunnes tämä on tehnyt vaaditun 
ilmoituksen. 

Tämä yhtiöjärjestyksen kohta 10 lakkaa kokonaisuudessaan soveltumasta, mikäli yhtiön osake otetaan 
kaupankäynnin kohteeksi arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 §:ssä määritellyllä säännellyllä markkinalla. Sen 
jälkeen huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoitusvelvollisuus määräytyy arvopaperimarkkinalain 9 luvun 
mukaan. 
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11 § Ostotarjousvelvollisuus 

Tarjous 

Osakkeenomistajan, jonka osuus kasvaa yli 50 prosentin kaikkien yhtiön kaupparekisteriin rekisteröityjen 
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä (tarjousvelvollisuusraja) sen jälkeen, kun yhtiön osakkeet on otettu julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi markkinapaikalla, mukaan lukien Nasdaq First North Growth Market Finland, on 
tehtävä ostotarjous kaikista muista yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja niihin oikeuttavista yhtiön 
liikkeeseen laskemista arvopapereista muille osakkeenomistajille ja yhtiön osakkeisiin oikeuttavien yhtiön 
liikkeeseen laskemien arvopapereiden haltijoille. 

Osakkeenomistajan ääniosuuteen luetaan: 

(a) osakkeenomistajan ja osakkeenomistajan kanssa yksissä tuumin toimivien henkilöiden osakkeet; 

(b) osakkeenomistajan tai osakkeenomistajan kanssa yksissä tuumin toimivan henkilön yhdessä toisen kanssa 
omistamat osakkeet; ja 

(c) osakkeet, joihin liittyvää äänivaltaa osakkeenomistaja on sopimuksen tai muun järjestelyn perusteella 
oikeutettu käyttämään tai ohjaamaan. 

Tässä kohdassa 11 tarkoitettua ääniosuutta laskettaessa ei oteta huomioon lakiin tai yhtiöjärjestykseen taikka 
muuhun sopimukseen perustuvaa äänestysrajoitusta. Yhtiön kokonaisäänimäärässä ei oteta huomioon yhtiölle 
itselleen tai sen määräysvallassa olevalle taholle kuuluviin osakkeisiin liittyviä ääniä. Tarjousvelvollisuus ei koske 
yhtiön osakkeiden säilyttäjinä toimivia tahoja ja niiden osuuksia ei oteta huomioon laskettaessa osakkeenomistajan 
ääniosuutta. 

Tässä kohdassa 11 tarkoitetaan yksissä tuumin toimivilla henkilöillä luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä, 
jotka sopimuksen perusteella tai muutoin toimivat yhteistyössä osakkeenomistajan, tarjouksentekijän tai yhtiön 
kanssa tarkoituksenaan käyttää tai hankkia merkittävää vaikutusvaltaa yhtiössä tai estää ostotarjouksen 
toteutuminen. Yksissä tuumin toimivia henkilöitä ovat ainakin: 

(a) osakkeenomistaja ja tämän määräysvallassa olevat tahot sekä näiden eläkesäätiöt ja eläkekassat; 

(b) yhtiö ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat oikeushenkilöt ja näiden eläkesäätiöt ja eläkekassat; ja 

(c) osakkeenomistaja ja häneen markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 3 artiklan 1 kohdan 26 alakohdan a–c 
luetelmakohdassa tarkoitetussa suhteessa olevat. 

Jos yhtiössä on yksi osakkeenomistaja, jonka ääniosuus on suurempi kuin tarjousvelvollisuusraja, ei toiselle 
osakkeenomistajalle synny velvollisuutta tehdä ostotarjousta ennen kuin tämän ääniosuus ylittää ensiksi mainitun 
osakkeenomistajan ääniosuuden. 

Jos tarjousvelvollisuusrajan ylittyminen johtuu yksinomaan yhtiön tai toisen osakkeenomistajan toimenpiteestä, ei 
velvollisuutta tehdä ostotarjousta synny ennen kuin tarjousvelvollisuusrajan ylittänyt osakkeenomistaja hankkii tai 
merkitsee lisää yhtiön osakkeita tai muutoin kasvattaa ääniosuuttaan yhtiössä. 

Tarjousvastike 

Tarjouksentekijän maksaman tarjousvastikkeen tulee olla käypä markkinahinta. Tarjousvastike voi olla käteistä, 
arvopapereita tai osakkeita tai käteisen, arvopapereiden ja osakkeiden yhdistelmä. Tarjousvastikkeen 
määrittämisen lähtökohtana pidetään korkeinta seuraavista: 

- korkein tarjouksentekijän taikka tarjouksentekijän kanssa yksissä tuumin toimivan tahon 
tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltävän kuuden (6) kuukauden aikana tarjouksen kohteena olevista 
arvopapereista maksama hinta; tai 
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- jos tällaisia hankintoja ei ole tehty, tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltävän kolmen (3) kuukauden 
aikana julkisen kaupankäynnin kohteena olevista tarjouksen kohteena olevista arvopapereista 
maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotettu keskiarvo. 

Jos hankinta, jolla katsotaan olevan vaikutusta tarjousvastikkeeseen, on muussa valuutassa kuin eurossa, joka on 
yhtiön osakkeiden kaupankäyntivaluutta, tällaisen hankinnassa käytetyn valuutan muuntoarvo 
kaupankäyntivaluuttaan lasketaan Euroopan keskuspankin kyseisille valuutoille asettamien virallisten kurssien 
mukaan seitsemän (7) päivää ennen kuin hallitus tiedotti ostotarjouksesta osakkeenomistajille. 

Tarjouksentekijän on kohdeltava kaikkia tarjouksensaajia tasapuolisesti ja maksettava sama osakekohtainen hinta 
kaikille tarjouksensaajille, jotka ovat halukkaita myymään osakkeensa tarjouksentekijälle ostotarjouksen 
perusteella, riippumatta tarjouksensaajien henkilöllisyydestä, omistamien osakkeiden lukumäärästä tai 
ajankohdasta, jolloin tarjouksensaaja myy osakkeensa tarjouksentekijälle. 

Jos tarjouksentekijä tai tarjouksentekijän kanssa yksissä tuumin toimiva taho hankkii yhtiön arvopapereita 
paremmin ehdoin kuin mitä ostotarjouksessa on tarjottu tarjouksensaajille ja kyseinen hankinta toteutuu sen 
päivän, jolloin velvollisuus tehdä ostotarjous syntyi, ja määräpäivän, johon mennessä ostotarjouksen 
hyväksyminen tulee tehdä, välillä, tarjouksentekijän on muutettava ostotarjoustaan vastaamaan kyseistä hankintaa. 
Ostotarjouksen muuttamista koskevaa menettelyä on käsitelty jäljempänä. 

Jos tarjouksentekijä tai tarjouksentekijän kanssa yksissä tuumin toimiva taho hankkii yhtiön arvopapereita 
paremmin ehdoin kuin mitä ostotarjouksessa (tai mahdollisessa muutetussa ostotarjouksessa) on tarjottu 
tarjouksensaajille ja kyseinen hankinta toteutuu yhdeksän (9) kuukauden kuluessa määräpäivästä, johon mennessä 
ostotarjouksen hyväksymiset tuli tehdä, tarjouksentekijän on hyvitettävä ostotarjouksen (tai mahdollisen muutetun 
ostotarjouksen) hyväksyneille tarjouksensaajille maksetun tarjousvastikkeen ja kyseisessä hankinnassa maksetun 
vastikkeen välinen erotus. 

Menettely 

Tarjouksentekijällä on velvollisuus tehdä ostotarjous kirjallisesti hallitukselle yhtiön osoitteeseen. 
Ostotarjousvelvollisuutta koskevan ilmoituksen tulee sisältää tarjouksentekijän omistamien osakkeiden lukumäärä 
sekä viimeisten kahdentoista (12) kuukauden aikana hankittujen osakkeiden lukumäärää ja niistä maksetut 
vastikkeet. Ostotarjousvelvollisuutta koskevan ilmoituksen tulee lisäksi sisältää tarjouksentekijän osoite, ja 
ilmoitus on tehtävä suomen tai englannin kielellä tarjouksentekijän valinnan mukaan. 

Hallituksen on ilmoitettava yhtiön osakkeenomistajille siitä, että velvollisuus tehdä ostotarjous on syntynyt 30 
päivän kuluessa saatuaan ilmoituksen velvollisuudesta tehdä ostotarjous tai, mikäli ilmoitusta ei tehdä tai 
ilmoitusta ei saada mainitun ajan kuluessa, siitä päivästä, jolloin se muutoin sai tiedon 
tarjouksentekovelvollisuudesta. Hallituksen ilmoituksen tulee sisältää kaikki tiedot ostotarjouksen tekemistä 
koskevan velvoitteen syntypäivästä, hallituksen tiedossa oleva tarjousvastikkeen määrittämisperuste sekä 
määräpäivä tarjouksen hyväksymiselle. Tarjouksentekijän on annettava hallitukselle kaikki tiedot, joita hallitus 
kohtuudella tarvitsee voidakseen tehdä oman ilmoituksensa osakkeenomistajille. Hallituksen ilmoitus on tehtävä 
yhtiökokouskutsua koskevan kohdan 10 mukaisesti. Tarjouksensaajan, joka haluaa hyväksyä ostotarjouksen, tulee 
tehdä se kirjallisesti 30 päivän kuluessa hallituksen ilmoituksesta. Yhtiölle tai hallituksen nimeämälle taholle 
lähetettävässä hyväksymisilmoituksessa on mainittava hyväksynnän kattavien osakkeiden määrä. Ostotarjouksen 
hyväksyvän tarjouksensaajan tulee hyväksymisilmoituksen kanssa samanaikaisesti antaa yhtiölle kaikki sen 
tarvitsemat asiakirjat, jotta kyseessä olevien osakkeiden siirto tarjouksentekijälle voidaan toteuttaa 
tarjousvastikkeen maksua vastaan. 

Tarjouksentekijän tulee viipymättä ilmoittaa hallitukselle, mikäli ostotarjousta on muutettava edellä mainittujen 
määräysten mukaisesti, ja sen on annettava hallitukselle kaikki sen kohtuudella pyytämät tiedot. Mikäli 
ostotarjouksesta on jo ilmoitettu tarjouksensaajille, hallituksen on viipymättä edellä mainitussa kappaleessa 
kuvatulla tavalla ilmoitettava muutetusta ostotarjouksesta tarjouksensaajille sekä mahdollisesta tarjousajan 
pidennystä koskevista tiedoista. Hallitus päättää tällaisesta pidennyksestä, ja se ei saa ylittää kahta (2) viikkoa 
alkuperäisestä määräpäivästä, johon mennessä tarjouksen hyväksynnät oli tehtävä edellä mainitun kappaleen 
mukaisesti. Tieto uudesta määräpäivästä tulee kuitenkin ilmoittaa vähintään kaksi (2) viikkoa ennen uutta 
määräpäivää. 
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Mikäli tarjouksensaaja ei hyväksy ostotarjousta määräpäivään mennessä edellä mainitussa kappaleessa 
määritetyllä tavalla, tarjouksensaaja menettää oikeutensa hyväksyä ostotarjous (tai mahdollinen muutettu 
ostotarjous). Tarjouksensaajalla on oikeus perua hyväksymisensä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle 
milloin tahansa siihen asti, kunnes osto on tapahtunut ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. 

Yhtiön tulee ilmoittaa tarjouksentekijälle ostotarjousta koskevien hyväksyntöjen kokonaismäärä välittömästi 
ostotarjouksen hyväksymistä koskevan edellä mainitun kappaleen mukaisesti määritellyn määräpäivän jälkeen. 
Tarjouksentekijän tulee 14 päivän kuluessa tällaisen ilmoituksen saatuaan ja yhtiön antamien ohjeiden mukaisesti 
maksaa tarjousvastike ja saattaa loppuun vastaanotettujen hyväksyntöjen tarkoittamien arvopapereiden osto. 

Mainittuna aikana maksamattomalle tarjousvastikkeelle tai sen osalle kertyy 20 prosenttia vuotuista 
viivästyskorkoa siitä päivästä lukien, jolloin oston oli määrä tapahtua. Lisäksi, mikäli tarjouksentekijä ei ole 
noudattanut edellä mainittuja ostotarjousvelvollisuutta koskevia määräyksiä, viivästyskorko lasketaan siitä 
päivästä lukien, jolloin ostotarjousvelvollisuutta koskeva ilmoitus olisi tullut tehdä. 

Yhtiön on tehtävä kaikki tiedotteet, jotka liittyvät yhtiön osakkeenomistajille tämän kohdan 11 mukaisesti 
julkaistaviin ilmoituksiin ja tietoihin, suomen ja englannin kielellä. 

Kaikki ostotarjousvelvollisuuden soveltamista ja tulkintaa koskevat säännökset, joita ei nimenomaisesti ole todettu 
tässä kohdassa 11, tulee määritellä soveltamalla arvopaperimarkkinalain 11 lukua. 

Riitojen ratkaisu 

Hallituksella on täydet valtuudet päättää tämän kohdan 11 soveltamisesta koskien myös suoraan tai analogisesti 
soveltuvan sääntelyn soveltamista kokonaan tai osittain. Tämä hallituksen valtuutus sisältää myös kaiken 
asianomaiselle yrityskauppalautakunnalle analogisesti kuuluvan harkintavallan, kuten esimerkiksi arvioinnin siitä, 
onko tässä kohdassa 11 tarkoitettu omistusosuus saavutettu, valtuuden päättää tarjouksen ehdoista sekä 
tarjouksentekijän tarjouksensaajille tarjoaman vastikkeen määrästä. Hallitus voi lisäksi erityisestä syystä 
hakemuksesta myöntää luvan poiketa ostotarjousvelvollisuudesta ja muista tässä kohdassa säädetyistä 
velvollisuuksista. 

Kaikki vilpittömässä mielessä tämän kohdan 11 mukaisesti tehtävät päätökset tai ratkaisut tai harkintavallan tai 
päätösvallan käyttö ovat lopullisia ja sitovia, ja kaikki hallituksen vilpittömässä mielessä tekemät toimet tai toimet, 
jotka tehdään hallituksen puolesta tai antamin valtuuksin tässä kohdassa 11 olevien määräysten mukaisesti, ovat 
lopullisia ja sitovia kaikkia asiaankuuluvia tahoja kohtaan, eikä niitä voida riitauttaa pätevyyden osalta tai millään 
muilla perusteilla. Hallituksella ei ole velvollisuutta perustella tämän kohdan 11 mukaisesti annettuja päätöksiään, 
ratkaisujaan tai ilmoituksiaan. 

Jos puolella tai sitä suuremmalla osalla hallituksen jäsenistä olisi eturistiriita tai he eivät muuten kykenisi 
ratkaisemaan tähän kohtaan 11 liittyviä asioita, hallituksen tulee nimittää riippumaton taloudellinen neuvonantaja 
toimimaan hallituksen roolissa tässä kohdassa tarkoitettuihin päätöksiin liittyvissä asioissa. Tällaisella 
neuvonantajalla tulee olla asianmukainen kokemus ja tausta ostotarjousta koskevissa asioissa. Tällaisella 
neuvonantajalla on tässä tapauksessa yhtäläiset valtuudet kuin hallitukselle tässä kohdassa myönnetyt valtuudet, 
ellei hallitus neuvonantajaa nimittäessään tai muutoin toisin päätä. 

Kohdan 11 soveltaminen 

Tämä yhtiöjärjestyksen kohta 11 lakkaa kokonaisuudessaan soveltumasta, mikäli yhtiön osake otetaan 
kaupankäynnin kohteeksi arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 §:ssä määritellyllä säännellyllä markkinalla. Sen 
jälkeen julkista ostotarjousta ja tarjousvelvollisuutta koskeva menettely määräytyy arvopaperimarkkinalain 11 
luvun mukaan. 

Äänimäärän rajoitus 

Jos osakkeenomistaja laiminlyö velvollisuuttaan tehdä ostotarjous edellä määritellyllä tavalla, osakkeenomistaja 
saa käyttää omistamiensa osakkeiden tuottamasta äänimäärästä enimmillään vain sitä määrää, joka ei saavuta tai 
ylitä edellä määritellyn ostotarjousvelvollisuuden synnyttävää alarajaa eli 50 prosentin osuutta. 
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