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Perustiedot

LIIKKEESEENLASKIJAN 
NIMI

Avidly Oyj (”Avidly” tai ”Yhtiö”).

TARJOTTAVA 
ARVOPAPERI

Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 2 487 502 Yhtiön osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”) ISIN-koodilla 
FI0009015580, niihin oikeuttavia merkintäoikeuksia ISIN-koodilla FI4000439542 (”Merkintäoikeus”) 
sekä Tarjottavia Osakkeita edustavia väliaikaisia osakkeita ISIN-koodilla FI4000439559 (”Väliaikaiset 
Osakkeet”) (”Osakeanti”). 

KERÄTTÄVIEN VAROJEN 
MÄÄRÄ

Yhtiön tavoitteena on kerätä Osakeannilla varoja yhteensä enintään 2 487 502 euroa.

KERÄTTÄVIEN VAROJEN 
KÄYTTÖTARKOITUS

Osakeanti järjestetään Yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi.

MONENKESKISEN 
KAUPANKÄYNTI- 
JÄRJESTELMÄN NIMI

Tarjottavat Osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä Nasdaq First 
North Growth Market Finland -monenkeskisellä markkinapaikalla (”First North”). Yhtiön osakkeet ovat 
kaupankäynnin kohteena First North -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella AVIDLY. 

YHTIÖN 
NEUVONANTAJAT

• Oikeudellinen neuvonantaja: Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy, Fabianinkatu 23, 00130 Helsinki
• Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan sääntöjen mukainen hyväksytty 

neuvonantaja: Oaklins Merasco Oy, Mannerheimintie 8, 00100 Helsinki

Riskit

LIIKKEESEENLASKIJAAN, 
SEN LIIKETOIMINTAAN 
JA ARVOPAPERIIN 
LIITTYVÄT KESKEISET 
RISKIT, JOTKA VOIVAT 
TOTEUTUESSAAN 
OLENNAISESTI 
VAIKUTTAA 
LIIKKEESEENLASKIJAN 
TOIMINTAAN, 
TALOUDELLISEEN 
ASEMAAN TAI 
ARVOPAPERIN ARVOON

Yleiseen taloustilanteeseen liittyviä riskejä
• Koronaviruspandemia (COVID-19) heikentää yleistä taloustilannetta, luo epävarmuutta yhtiöiden 

toimintaympäristöihin ja saattaa tätä kautta vähentää kysyntää Yhtiön toimialalla. 
Avidlyn liiketoimintaan liittyviä strategisia riskejä
• Markkinointiviestintäala muuttuu nopeasti digitalisoitumisen myötä. Tämä on tuonut ja tuo 

tulevaisuudessa alalle paljon uusia ja ketteriä toimijoita, mikä kiristää kilpailutilannetta entisestään. 
Avidlyn liiketoimintaan liittyviä toiminnallisia riskejä
• Yleisen taloudellisen suhdanteen vaikutus markkinointiviestinnän palveluiden kysyntään on suuri, 

minkä vuoksi yleisen taloudellisen suhdanteen heikkeneminen voi vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön 
liiketoimintaan. 

• Markkinointiviestintäalan painopisteen voimakas siirtyminen digitaalisiin palveluihin vaatii Yhtiöltä 
nopeaa reagointikykyä, henkilökunnalta osaamisen jatkuvaa ylläpitoa ja nopeaa uusiutumiskykyä sekä 
rekrytointien onnistumista. Epäonnistuminen näillä alueilla saattaa heikentää Yhtiön kilpailukykyä.

• Kilpailuympäristön muuttuminen toimialalla voi vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön liiketoimintaan.
• Epäonnistuminen markkinointiviestinnän projektien hinnoittelussa johtaa hankkeiden kannattavuuden 

heikkenemiseen, millä voi olla negatiinen vaikutus Yhtiön kannattavuuteen.
• Epäonnistuminen jatkuvien palveluiden hinnoittelussa tai sen korjaamisessa markkinoiden hintatasoa 

vastaavaksi kesken sopimuskauden voi johtaa Yhtiön kannattavuuden heikkenemiseen.

LIIKKEESEENLASKIJAN JA 
ARVOPAPERIN PERUSTIEDOT   
Tämä asiakirja sisältää perustiedot liikkeeseenlaskijasta ja arvopaperista. Tämä perustietoasiakirja ei ole markki- 
nointiaineistoa, vaan liikkeeseenlaskijan on annettava tiedot lain nojalla. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, 
jotta sijoittajana voit tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä ja ymmärrät riskit, joita sijoitukseen liittyy. 
 
Tämän perustietoasiakirjan ja siihen liittyvien asiakirjojen levitystä muualle kuin Suomeen on mahdollisesti 
rajoitettu tiettyjen maiden lainsäädännössä, minkä takia tätä perustietoasiakirjaa ja siihen liittyviä asiakirjoja 
ei saa jakaa, toimittaa tai välittää, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, 
Kanadaan, Singaporeen, Yhdysvaltoihin tai muihin sellaisiin maihin, jossa jakelu, toimitus tai välittäminen 
olisi sovellettavan lainsäädännön vastaista. Suomen arvopaperimarkkinalaki (746/2012) ei edellytä, että 
Osakeannin (määritelty myöhemmin) yhteydessä julkaistaisiin arvopaperimarkkinalain mukaisesti hyväksytty 
esite. Tämä perustietoasiakirja ei ole Euroopan parlamentin ja neuvoston esiteasetuksessa (EU) 2017/1129 tai 
muissa soveltuvissa arvopaperimarkkinalaeissa tarkoitettu esite. Finanssivalvonta tai muu viranomainen ei ole 
hyväksynyt tätä asiakirjaa. 
 
Tarjottavia Osakkeita (määritelty myöhemmin) tarjotaan merkittäväksi Osakeannin (määritelty myöhemmin) 
ehtojen mukaisesti. Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi 
ostaa tai merkitä yhtiön arvopapereita alueilla, joissa tällainen pyyntö tai tarjous olisi lainvastainen. Tarjottavia 
Osakkeita (määritelty myöhemmin) ei saa myydä, jälleenmyydä, tarjota, siirtää tai toimittaa, suoraan tai 
välillisesti, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen, Yhdysvaltoihin tai 
muuhun maahan, jossa Tarjottavien Osakkeiden tarjoaminen olisi kiellettyä. Sijoitusta harkitsevien tulee 
perehtyä soveltuviin rajoituksiin ja noudattaa niitä.
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• Yhtiön riippuvuus sopimuskumppaneista voi vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön liiketoimintaan.
• Avainhenkilöiden menettäminen voi vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön liiketoimintaan.
• Kasvustrategian toteuttamiseen yritysostoin liittyy epävarmuutta sopivien yritysostokohteiden 

löytymisen, yrityskauppojen oikean hinnoittelun ja muiden keskeisten kaupan ehtojen osalta. 
• Yhtiö ei välttämättä pysty menestyksekkäästi integroimaan hankkimiaan tai tulevaisuudessa hankittavia 

liiketoimintoja tai saavuttamaan yritysostoista odotettuja kustannussäästöjä- ja synergiaetuja sekä 
kasvua. 

• Kansainvälinen laajentuminen saattaa lisätä uusiin markkina-alueisiin ja paikalliseen sääntely-
ympäristöön liittyviä riskejä.

• Asiakkaiden maksuhäiriöriskien toteutuminen voi johtaa taloudellisiin menetyksiin.
• Yhtiön tai sen tytäryhtiön maineen vahingoittumisella saattaa olla haitallinen vaikutus Yhtiön 

liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
• Tietojärjestelmien virheet tai häiriöt sekä riippuvuus kolmansista tahoista voivat vaikuttaa epäedullisesti 

Yhtiön liiketoimintaan.
• Vakuutusturvan riittämättömyys tai Yhtiön korvausvaatimusten epääminen voivat vaikuttaa epäedullisesti 

Yhtiön liiketoimintaan.
• Sääntely-ympäristön muutokset voivat vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön liiketoimintaan.
Avidlyn taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen liittyviä riskejä
• Yhtiö ei välttämättä onnistu hankkimaan rahoitusta tai hankkimaan sitä kilpailukykyisin ehdoin.
• Toiminnan rahoittamiseen ja kassatilanteeseen liittyvät riskit voivat toteutuessaan vaikuttaa 

liiketoiminnan jatkuvuuteen.
• Mahdolliset luottotappiot voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön taloudelliseen asemaan.
• Korkotason nousu lisäisi Yhtiön rahoituskuluja.
• Yhtiö ei välttämättä pysty täyttämään lainojen kovenantteja tai muita ehtoja, mikä voi vaikuttaa 

haitallisesti Yhtiön taloudelliseen asemaan.
• Yhtiön taseessa on merkittävä määrä liikearvoa sekä laskennallisia verosaamisia ja on mahdollista, 

että rahavirtaennusteisiin liittyvät oletukset eivät toteudu, minkä seurauksena syntyvillä liikearvon 
tai laskennallisten verosaamisten arvonalennuksilla voi olla olennainen epäedullinen vaikutus Yhtiön 
liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

• Konsernin valuuttariski muodostuu pääosin ulkomaan toimintojen valuuttamääräisiin transaktioihin 
kohdistuvasta valuuttariskistä.

• Mikäli Avidlyn tytäryhtiön Avidly Marketing Oy:n liiketoiminta ei kehity sille vahvistetun ja kuluvan vuoden 
aikana päättyvän saneerausohjelman edellyttämällä tavalla, voi sillä olla negatiivinen vaikutus Yhtiön 
taloudelliseen asemaan ja maksuvalmiuteen.

Avidlyn osakkeeseen, Osakeantiin ja Merkintäoikeuksiin liittyviä riskejä
• Sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.
• Sijoittaja ei välttämättä saa sijoitukselleen lainkaan tuottoa.
• Sijoittaja ei välttämättä pysty myymään Yhtiön arvopaperia haluamanaan ajankohtana tai ollenkaan.
• Yhtiö ei välttämättä saa tavoittelemaansa pääomaa Osakeannilla.
• Yhtiön osakkeille tai Merkintäoikeuksille ei välttämättä kehity aktiivista markkinaa.
• Merkintäajan (määritelty myöhemmin) päättyessä kaikki käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat 

arvottomina.
• Mikäli nykyiset osakkeenomistajat eivät osallistu Osakeantiin nykyisen omistuksensa suhteessa, voi 

Osakeanti, sekä muut mahdolliset tulevat suunnatut osakeannit laimentaa nykyisten osakkeenomistajien 
omistusosuutta Yhtiössä.

• Tietyt ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä pysty käyttämään Merkintäetuoikeuksiaan tai 
muita osakkeenomistajan oikeuksiaan eri maiden kansallisten lakien ja määräysten vuoksi.

• Osakeannissa tehdyt merkinnät ovat peruuttamattomia paitsi tietyissä rajoitetuissa olosuhteissa.
• Yhtiö noudattaa kasvuyhtiöille tarkoitetun First North -markkinapaikan sääntöjä. Yhtiöön sijoittaminen 

saattaa sisältää suuremman riskin kuin pörssilistalla noteerattuihin yhtiöihin sijoittaminen.
• First North -markkinalla esiintyy säännöllisesti merkittäviä kurssi- ja volyymivaihteluita, jotka eivät 

aina ole suhteessa yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaiset kurssivaihtelut voivat vaikuttaa Yhtiön 
osakekurssiin negatiivisesti riippumatta Yhtiön todellisesta tuloksentekokyvystä. 

Tiedot liikkeeseenlaskijasta

TOIMINIMI, KOTIPAIKKA 
JA HALLINNOLLINEN 
PÄÄTOIMIPAIKKA

Yhtiön toiminimi on Avidly Oyj, ruotsinkielinen rinnakkaistoiminimi Avidly Abp ja englanninkielinen 
rinnakkaistoiminimi Avidly Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki ja rekisteröity osoite Konepajankuja 1, 
00510 Helsinki.

REKISTERÖINTIPÄIVÄ JA 
REKISTERÖIMISVALTIO

Yhtiö on rekisteröity Suomen Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 14.2.2006.

OIKEUDELLINEN MUOTO 
JA SOVELLETTAVA LAKI

Yhtiö on julkinen osakeyhtiö, joka on perustettu Suomen lakien mukaisesti ja johon sovelletaan Suomen 
lakia.
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HALLITUS JA 
JOHTORYHMÄ

 
Hallitus

Nimi: 
Tehtävä Yhtiössä: 
Pääasiallinen tehtävä Yhtiön ulkopuolella:

Joakim Fagerbakk 
Hallituksen puheenjohtaja 
Stockholm Holding WLL:n partneri

Nimi: 
Tehtävä Yhtiössä: 
Pääasiallinen tehtävä Yhtiön ulkopuolella:

Jari Tuovinen 
Hallituksen varapuheenjohtaja 
VisionPlus Fund I Ky:n toimitusjohtaja

Nimi: 
Tehtävä Yhtiössä: 
Pääasiallinen tehtävä Yhtiön ulkopuolella:

Juha Mikkola 
Hallituksen jäsen 
CapMan Growth Equity:n Managing Partner  
ja johtoryhmän jäsen

Nimi: 
Tehtävä Yhtiössä: 
Pääasiallinen tehtävä Yhtiön ulkopuolella: 

Ville Skogberg 
Hallituksen jäsen 
Sijoittaja

Johtoryhmä

Nimi: 
Tehtävä Yhtiössä:

Jesse Maula 
Toimitusjohtaja

Nimi: 
Tehtävä Yhtiössä:

Ismo Nikkola 
Varatoimitusjohtaja, vastuualueena kansainväliset 
asiakkuudet ja strategia

Nimi: 
Tehtävä Yhtiössä:

Hans Parvikoski 
Talousjohtaja, vastuualueena talous,  
IT ja hallinto

Nimi: 
Tehtävä Yhtiössä:

Ingunn Bjøru 
Operatiivinen johtaja, Inbound Services

Nimi: 
Tehtävä Yhtiössä:

Teea Björklund 
Operatiivinen johtaja, Marketing Services

Johtoryhmän jäsenillä ei ole merkittäviä tehtäviä Avidlyn ulkopuolella.
Hallituksen ja johtoryhmän yhteinen työosoite on Konepajankuja 1, 00510 Helsinki.
Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä näiden henkilöiden määräysvallassa 
arvopaperimarkkinalain (746/2012) 2 luvun 4 §:ssä mukaisella tavalla olevat yhteisöt omistivat 
30.4.2020 yhteensä 376 892 Yhtiön osaketta, mikä vastaa noin 15,2 prosenttia Yhtiön liikkeeseen 
laskemista osakkeista, mukaan lukien Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, ja niiden tuottamista 
äänistä.

TILINTARKASTAJA Yhtiön tilintarkastaja 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella oli KHT Jari Paloniemi (osoite: 
Satakunnankatu 23 A, 33210 Tampere) ja varatilintarkastaja KHT Veikko Terho (osoite: Satakunnankatu 
23 A, 33210 Tampere). Molemmat henkilöt valittiin jatkamaan tehtävässään Yhtiön varsinaisessa 
yhtiökokouksessa 1.4.2020.

KONSERNIRAKENNE Avidly Oyj on emoyhtiö Avidly-konsernissa, johon kuuluu yhteensä 11 markkinointi- ja viestintäalan 
yhtiötä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa, Saksassa ja Tanskassa.

YHTIÖJÄRJESTYKSEN  
MUKAINEN TOIMIALA

Yhtiön toimialana on harjoittaa joko itse tai tytär- ja osakkuusyhtiöidensä kautta markkinointiviestinnän 
palveluita, julkaisutoimintaa, kustantamista, myyntiä, markkinointia ja jakelua, muuta tiedonvälitystä, 
konsultointia, viihdealan toimintaa sekä näihin liittyvää teollista ja kaupallista liiketoimintaa. Lisäksi yhtiö 
voi ostaa, myydä, vuokrata ja pitää hallinnassaan arvopapereita, kiinteistöjä ja muuta omaisuutta.

REKISTERI, JOHON 
LIIKKEESEENLASKIJA ON 
MERKITTY, YRITYS- JA 
YHTEISÖTUNNUS JA  
REKISTERIIN MERKITYN 
TOIMIPAIKAN 
YHTEYSTIEDOT

Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin yritys- ja 
yhteisötunnuksella 2018481-2. Yhtiön toimipaikan rekisteröity osoite on Konepajankuja 1, 00510, 
Helsinki. Yhtiön rekisteröity puhelinnumero on +358 10 231 9000 ja sähköpostiosoite  
info@avidlyagency.com.

PAIKAT, JOISSA VOI  
TUTUSTUA PERUSTIETO-
ASIAKIRJASSA  
MAINITTUIHIN  
ASIAKIRJOIHIN

Perustietoasiakirjassa mainittuihin asiakirjoihin on mahdollista tutustua Yhtiön verkkosivustolla 
osoitteessa https://investors.avidlyagency.com/osakeanti-2020, sekä Yhtiön rekisteröidyssä 
toimipaikassa osoitteessa Konepajankuja 1, 00510 Helsinki.
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MERKITTÄVÄT 
VIIMEAIKAISET 
TAPAHTUMAT

• Avidly antoi 19.2.2020 tulosvaroituksen ja täsmensi vuoden 2019 liiketulosohjeistustaan.
• Avidly julkisti 5.3.2020 tilinpäätöstiedotteen tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019, jossa todettiin 

konsernin liikevaihdon kasvaneen 11,9 % 22,1 miljoonaan euroon ja liiketuloksen olleen -2,4 miljoonaa 
euroa. Erityisesti Inbound-liiketoiminta kasvoi voimakkaasti. Markkinointipalvelujen myynti jäi toisella 
vuosipuoliskolla selvästi odotuksista, mikä yhdessä Inbound-markkinoinnin kasvupanostusten kanssa johti 
tuloksen selvään heikkenemiseen. 

• Avidly kutsui 10.3.2020 koolle Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 1.4.2020.
• Avidly julkisti vuosikertomuksensa 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta 10.3.2019.
• Avidly tiedotti 5.3.2020 alkaneiden yhteistoimintaneuvotteluiden päättymisestä yhtiötiedotteella 

26.3.2020. Neuvotteluiden kohteena olivat työntekijät Avidly Oyj:ssä, Avidly Marketing Oy:ssä, Avidly 
Media Oy:ssä ja Avidly Inbound Finland Oy:ssä. Neuvotteluiden syynä oli konsernin heikentynyt ja 
tappiollinen liiketulos vuonna 2019 sekä tarve uudistaa yhtiöiden organisaatioita. Päätökseen saatujen 
yhteistoimintaneuvotteluiden seurauksena 13 työntekijän työsuhde irtisanottiin ja 3 henkilöä lomautetaan 
määräajaksi vuoden 2020 aikana. Lisäksi joitakin henkilöitä on irtisanoutunut neuvotteluperiodin aikana. 
Sopeutustoimien johdosta Avidly-konserni saavuttaa noin 1,0 miljoonan euron säästöt vuoden 2020 
aikana.

• Avidly tiedotti 26.3.2020 yhtiötiedotteella suunnittelevansa merkintäetuoikeusannin järjestämistä 
mahdollisimman pian ja kuitenkin 30.6.2020 mennessä. Suunnitellussa merkintäoikeusannissa kerättävän 
pääoman määrä olisi enintään 2,5 miljoonaa euroa. Yhtiö myös julkisti Yhtiön hallituksen aikovan muuttaa 
1.4.2020 koolle kutsutussa varsinaisessa yhtiökokouksessa päätösehdotustaan Yhtiön hallitukselle 
annettavasta osakeantivaltuutuksesta siten, että valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä 
olisi enintään 3 700 000 osaketta. Yhtiön hallituksen yhtiökokouskutsussa ehdottama valtuutuksen nojalla 
annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään 1 500 000 osaketta. Muutetun hallituksen ehdotuksen 
mukainen osakeantivaltuutus mahdollistaisi merkintäetuoikeusannin järjestämisen Avidlyn oman pääoman 
vahvistamiseksi. Lisäksi todettiin, että hallitus on suunnittelemassa kolmivuotista johdon osakepohjaista 
enintään 700 000 osakkeen kannustinohjelmaa, johon valtuutusta käytettäisiin. Osakeannin ja 
kannustinohjelman tarkoituksena on varmistaa Yhtiön toiminnan jatkuvuus ja kasvumahdollisuudet myös 
koronapandemian jälkeen.

• Avidly julkisti 26.3.2020 yhtiötiedotteella Yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen 1.4.2020 liittyvistä 
koronaviruksen leviämisen ennaltaehkäisevistä toimista, joiden tarkoituksena oli mahdollistaa 
yhtiökokouksen järjestäminen. 

• Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 1.4.2020. Yhtiökokous hyväksyi kokoukselle tehdyt ehdotukset. 
Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa Yhtiön hallituksen 
puheenjohtajaksi valittiin Joakim Fagerbakk ja varapuheenjohtajaksi Jari Tuovinen.  

• Avidly on 12.5.2020 antanut taloudellisia tietoja ensimmäiseltä vuosineljännekseltä 2020. Avidlyn 
tilintarkastamaton liikevaihto oli noin 6,7 miljoonaa euroa tammi–maaliskuussa 2020, ja käyttökate 
oli nollatuloksen tuntumassa. Maailmantalouden epävarman tilanteen vuoksi Avidlyn liiketoiminnan 
ennustettavuus on kuitenkin heikko eikä Avidly näin ollen anna tässä vaiheessa arviota vuoden 2020 
liikevaihdosta ja liiketuloksesta. 

• Avidly julkisti 14.5.2020 yhtiötiedotteella  aloittaneensa neuvottelut enintään 2,5 miljoonan euron 
lainarahoituksesta yhtiön likviditeetin vahvistamiseksi sekä kasvun tukemiseksi. Yhtiö pyrkii saattamaan 
rahoitusneuvottelut päätökseen kesäkuun 2020 loppuun mennessä.

LIIKETOIMINNAN 
KUVAUS

Avidly on vuonna 2006 perustettu markkinoinnin palveluita laaja-alaisesti tarjoava konserni. Avidlyn 
liiketoiminta ja strategia rakentuvat kahdelle tukijalalle, jotka ovat digitaalisen myynnin ja markkinoinnin 
sekä markkinointiautomaation ja -teknologiat yhdistävä Inbound-liiketoiminta sekä Markkinointipalvelut-
liiketoiminta.

LISÄTIEDOT KERÄTTÄ- 
VIEN VAROJEN KÄYTTÖ- 
TARKOITUKSESTA

Varat kerätään Yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi.

TALOUDELLISEN 
TILANTEEN KUVAUS 
YHTIÖN 31.12.2019 
PÄÄTTYNEELTÄ 
TILIKAUDELTA SEKÄ 
LISÄTIETOJA TAMMI–
MAALISKUULTA 2020

Alla olevat tiedot ovat peräisin Avidly-konsernin tilintarkastetusta konsernitilinpäätöksestä 31.12.2019 
päättyneeltä tilikaudelta ja siihen sisältyvistä tilintarkastetuista vertailutiedoista 31.12.2018 päättyneeltä 
tilikaudelta ja toimintakertomuksesta. Tiedot tilikaudelta, joka on päättynyt 31.12.2018, on esitetty 
suluissa. Alle esitetyt tilinpäätöstiedot on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International 
Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti.
Vuonna 2019 Avidly-konsernin liikevaihto kasvoi 11,9 %, ja oli noin 22 131 tuhatta euroa (19 770). 
Myyntikate kasvoi katsauskaudella 12,7 %, ja oli noin 17 266 tuhatta euroa  
(15 327). Liiketulos laski 488,3 % ja oli noin -2 392 tuhatta euroa (616). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta 
oli -10,8 % (3,1 %) ja myyntikatteesta -13,9 % (4,0 %). Osakekohtainen tulos oli -1,03 euroa (0,22).
Avidly-konsernin konsernitaseen mukaiset pitkäaikaiset varat 31.12.2019 olivat noin  
12 637 tuhatta euroa (8 880) ja lyhytaikaiset varat 31.12.2019 olivat noin 5 621 tuhatta euroa (7 681). 
Avidly-konsernin oma pääoma oli 31.12.2019 noin 7 034 tuhatta euroa (8 355).
Avidly-konsernin pitkäaikaiset velat 31.12.2019 olivat yhteensä noin 3 532 tuhatta euroa (2 072) ja 
Avidly-konsernin lyhytaikaiset velat yhteensä noin 7 692 tuhatta euroa (6 134).
Avidly-konsernin liiketoiminnan rahavirta 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella oli noin -467 tuhatta euroa 
(934), investointien rahavirta noin -5 436 tuhatta euroa (-1 261) ja rahoituksen rahavirta noin 3 362 
tuhatta euroa (1 903).
Avidly-konsernilla ei ole liiketilojen vuokrasopimuksiin tai leasing-sopimuksiin liittyviä vastuusitoumuksia. 
Yhtiöllä on yrityskiinnitys 2 100 tuhannen euron (2 100) arvosta. 
Avidly-konsernin tilintarkastamaton liikevaihto oli noin 6,7 miljoonaa euroa tammi–maaliskuussa 2020, ja 
käyttökate oli nollatuloksen tuntumassa. 
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Tiedot arvopaperista ja Osakeannista
 

ARVOPAPERIIN 
LIITTYVÄT KESKEISET 
OIKEUDET, 
VELVOLLISUUDET JA 
RAJOITUKSET SEKÄ 
OMINAISUUDET

Yhtiön osakkeisiin kohdistuvat oikeudet määräytyvät osakeyhtiölain (624/2006, muutoksi- 
neen) ja muun Suomessa voimassa olevan ja soveltuvan lainsäädännön mukaan.
Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Yhtiön osake tuottaa 
osakkeenomistajalle oikeuden osallistua ja käyttää äänioikeutta Yhtiön yhtiökokouksessa. 
Osakkeenomistajan on mahdollista osallistua yhtiökokoukseen joko itse tai valtuuttamansa 
asiamiehen edustamana. Osallistuakseen Yhtiön yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ennakolta 
ilmoittauduttava kokoukseen viimeistään tiettynä, kokouskutsussa mainittuna, päivänä, joka voi olla 
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan 
ilmoittaa tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten, jos 
osakkeenomistajalla on osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen 
täsmäytyspäivänä. Jokainen Yhtiön osake oikeuttaa yhtiökokouksessa yhteen (1) ääneen. 
Yhtiön kaikki osakkeet tuottavat yhdenmukaiset oikeudet osinkoon ja muihin Yhtiön jaettaviin varoihin 
edellyttäen, että Yhtiön osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. 
Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita osakeannissa 
osakeomistuksensa suhteessa ellei osakeantia koskevassa yhtiökokouksen tai hallituksen päätöksessä 
toisin määrätä.
Yhtiön osakkeiden luovutettavuutta ei ole rajoitettu Yhtiön yhtiöjärjestyksessä.

TARJOTTAVIEN 
ARVOPAPERIEN 
KOKONAISMÄÄRÄ SEKÄ 
TIEDOT PÄÄTÖKSISTÄ 
JA VALTUUKSISTA, 
JOIDEN NOJALLA 
ARVOPAPEREITA 
TARJOTAAN

Yhtiön yhtiökokous on 1.4.2020 valtuuttanut hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta 
maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai 
luovuttaa Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien 
optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen 
nojalla voidaan antaa enintään 3 700 000 kappaletta Yhtiön osakkeita.
Yhtiön hallitus päätti 14.5.2020 laskea liikkeeseen valtuutuksen nojalla enintään 2 487 502 Tarjottavaa 
Osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeutta noudattaen Osakeannin ehtojen mukaisesti.

MERKINTÄHINTA JA 
SEN MÄÄRITTÄMISEN 
PERUSTEET

Jokaisen Tarjottavan Osakkeen merkintähinta on yksi (1) euro (”Merkintähinta”). Merkintähinta sisältää 
merkintäoikeusanneissa yleisesti käytetyn alennuksen verrattuna Yhtiön osakkeen päätöskurssiin First North 
-markkinapaikalla hallituksen antipäätöstä välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä.

SIJOITTAJALTA 
VELOITETTAVAT KULUT

Tarjottavien Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Huomioitavaa on, että tilinhoitajat, 
omaisuudenhoitajat ja hallintarekisteröinnin hoitajat, jotka toteuttavat Merkintäoikeuksia koskevia 
toimeksiantoja, saattavat periä näistä toimista välityspalkkion omien hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajat, 
omaisuudenhoitajat ja hallintarekisteröinnin hoitajat voivat periä myös hinnastonsa mukaisen maksun arvo-
osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.

MERKINTÄ- JA 
MAKSUEHDOT

Yhtiön osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä 18.5.2020 (”Täsmäytyspäivä”) merkittynä 
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta 
osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu edellä mainittuun osakasluetteloon, 
vastaanottaa automaattisesti yhden (1) arvo-osuusmuotoisen, vapaasti luovutettavissa olevan Merkintäoikeuden 
jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) osaketta kohden (”Ensisijainen Merkintäoikeus”).
Merkintäoikeuden haltija on oikeutettu merkitsemään yhden (1) Yhtiön Tarjottavan Osakkeen jokaista yhtä (1) 
Merkintäoikeutta kohden. Yhtiön hallussa olevat Yhtiön omat osakkeet eivät oikeuta Merkintäoikeuksiin.
Merkintäaika alkaa 22.5.2020 klo 9:30 Suomen aikaa ja päättyy 5.6.2020 klo 16:30 Suomen aikaa 
(”Merkintäaika”). Merkintäoikeutta tulee käyttää Merkintäaikana. 
Merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin kohteena First North -markkinapaikalla 22.5.2020 alkaen klo 10:00 
Suomen aikaa ja 1.6.2020 18:25 Suomen aikaa välisenä aikana.
Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat voivat edellyttää asiakkailtaan merkintätoimeksiannon antamista tiettynä 
päivänä ennen Merkintäoikeuksien kaupankäynnin tai Merkintäajan päättymistä.
Mikäli kaikkia Tarjottavia Osakkeita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella, on seuraavilla 
tahoilla oikeus merkitä Tarjottavia Osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella 
(”Toissijainen Merkintä”):  
(i) Yhtiön ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden (Yhtiö ja sen kanssa samaan konserniin 
kuuluvat yhtiöt erikseen ”Konserniyhtiö”) tietyt, Yhtiön hallituksen erikseen nimeämät avainhenkilöt, joille 
Yhtiö on ennen Merkintäajan alkamista toimittanut kirjallisen vahvistuksen oikeudesta osallistua Tarjottavien 
Osakkeiden merkintään ja jotka ovat työ- tai toimisuhteessa Konserniyhtiöön 14.5.2020 ja jotka edelleen 
Merkintäaikana ovat työ- tai toimisuhteessa Konserniyhtiöön (”Konsernijohto”); ja  
(ii) Osakkeenomistaja, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen 
osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu Euroclear 
Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, ja joka on käyttänyt Ensisijaisen Merkintäoikeutensa 
täysimääräisesti ja taho jolle Merkintäoikeudet ovat siirtyneet ja joka on niiden nojalla käyttänyt 
Merkintäoikeudet. Oikeus Toissijaiseen Merkintään ei ole siirrettävissä.
Mikäli kaikkia Tarjottavia Osakkeita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella, Yhtiön hallitus 
päättää Toissijaisen Merkinnän ylimerkintätilanteessa Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta seuraavasti:  
(i) ensisijaisesti Konsernijohdolle enintään tehtyjen Toissijaisten Merkintöjen määrään asti, jonka yhteismäärä 
voi olla enintään 314 000 Tarjottavaa Osaketta. Mikäli kyseiset merkitsijät ylimerkitsevät Osakeannin, päättää 
Yhtiön hallitus allokaatiosta kyseisten merkitsijöiden kesken; ja  
(ii) toiseksi muille näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti Toissijaisia Merkintöjä tehneille, ja mikäli 
kyseiset merkitsijät ylimerkitsevät Osakeannin, allokaatio kyseisten merkitsijöiden kesken määräytyy 
arvo-osuustilikohtaisesti Tarjottavien Osakkeiden merkintään käytettyjen Merkintäoikeuksien lukumäärän 
mukaisessa suhteessa enintään tehdyn Toissijaisen Merkinnän määrään saakka, ja mikäli tämä ei ole 
mahdollista, arpomalla. 
Mikäli kaikkia Tarjottavia Osakkeita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella tai tämän jälkeen 
Toissijaisessa Merkinnässä, merkitsemättömät Tarjottavat Osakkeet voidaan tarjota merkittäväksi Yhtiön 
hallituksen päättämällä tavalla.
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Merkintähinta tulee maksaa kokonaisuudessaan, kerrottuna merkittyjen Tarjottavien Osakkeiden määrällä, 
merkinnän tekemisen yhteydessä tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden 
mukaisesti. 
Merkintähinta voidaan maksaa myös kuittaamalla se Osakeantiin osallistuvalla Yhtiöltä olevia korollisiin 
lainoihin liittyviä riidattomia pääoma- tai korkosaatavia vastaan, jossa tapauksessa ohjeen merkinnän 
maksamiseen antaa erikseen Yhtiön hallitus. 
Yhtiön hallitus varaa oikeuden hylätä virheellisesti tai puutteellisesti tehdyt merkintätoimeksiannot. 
Hylkäysperusteena on esimerkiksi se, että merkintämaksua ei makseta Osakeannin ehtojen mukaisesti tai 
maksua ei suoriteta täysimääräisesti. Merkintätoimeksiannon tultua hylätyksi maksettu merkintämaksu 
palautetaan merkitsijälle. Palautetuille varoille ei makseta korkoa.

MERKINTÖJEN 
HYVÄKSYMINEN 
JA ARVOPAPERIEN 
TOIMITTAMINEN 
SIJOITTAJILLE

Yhtiön hallitus tekee päätöksen merkintöjen hyväksymisestä lopullisesti arviolta 10.6.2020. 
Ensisijaisella Merkintäoikeudella merkityt Tarjottavat Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille 
merkinnän rekisteröinnin jälkeen Tarjottavia Osakkeita vastaavina Väliaikaisina Osakkeina. Väliaikaiset 
Osakkeet tulevat kaupankäynnin kohteeksi arviolta 8.6.2020 alkaen. Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään 
Yhtiön nykyisiin osakkeisiin kun merkityt osakkeet on kirjattu kaupparekisteriin, arviolta 15.6.2020. 
Toissijaisen Merkinnän perusteella hyväksytysti merkityt osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille 
niiden kaupparekisterikirjauksen jälkeen, arviolta 15.6.2020.

MUUT TARJOUKSEN 
ERITYISET EHDOT

Sijoittajan on tutustuttava Osakeannin täsmällisiin ehtoihin, joissa on tätä perustietoasiakirjaa tarkemmat 
tiedot Osakeannin ehdoista.

ASIAKASVAROJEN 
HALLINNOINTIA 
KOSKEVAT TIEDOT

Osakeannin yhteydessä maksetut varat talletetaan Nordea Bank Oyj:n asiakasvaratilille, josta varat siirretään 
Yhtiön käyttöön.

ARVOPAPERISTA 
MAHDOLLISESTI 
PERITTÄVÄ LÄHDEVERO 
JA SELVITYS SIITÄ, 
HUOLEHTIIKO 
LIIKKEESEENLASKIJA 
LÄHDEVERON 
PERIMISESTÄ

Yhtiö on velvollinen perimään lähdeveron osingon maksamisen yhteydessä silloin, kun Yhtiö maksaa 
osinkoa Suomessa rajoitetusti verovelvolliselle osingonsaajalle. Yhteisöt maksavat Suomessa tällä hetkellä 
saamastaan osingosta lähdeveroa 20 % ja luonnolliset henkilöt 30 % ellei soveltuvassa verosopimuksessa 
edellytetä pienempää veroprosenttia tai ellei tuloa ole vapautettu lähdeverosta. Lähdeveroa ei ole 
suoritettava emo- ja tytäryhtiödirektiivin (2011/96/EU) 2 artiklassa tarkoitetulle Euroopan Unionin 
jäsenvaltiossa sijaitsevalle yhtiölle maksettavasta osingosta, jos yhtiö omistaa välittömästi vähintään 10 % 
osingon maksavan yhtiön pääomasta. Lähdeveroa ei peritä Yhtiön maksamista osingoista, jotka maksetaan 
Suomessa rajoitetusti verovelvolliselle yhteisölle, jos  
(i) osingonsaajan kotipaikka on Euroopan talousalueella;  
(ii) Suomen ja osingonsaajan kotivaltion välillä on järjestetty veroasioita koskeva virka-apu ja tietojenvaihto; 
(iii) osingonsaaja vastaa Suomen verolainsäädännössä tarkoitettua suomalaista yhteisöä;  
(iv) osinko olisi kokonaan verovapaa vastaavalle suomalaiselle yhteisölle maksettuna; ja  
(v) osingonsaaja näyttää, että maksettua lähdeveroa ei tosiasiassa voida kokonaisuudessaan hyvittää 
osingonsaajan asuinvaltiossa.
Edellä mainitusta riippumatta sovellettava lähdeveroprosentti on 15 % rajoitetusti verovelvolliselle yhteisölle 
maksettavasta osingosta, jos Yhtiön osakkeet kuuluvat osingonsaajan sijoitusomaisuuteen eikä osingonsaaja 
ole emo- ja tytäryhtiödirektiivissä tarkoitettu yhtiö, joka omistaa osinkoa jaettaessa välittömästi vähintään 
kymmenen prosenttia osinkoa maksavan yhteisön osakepääomasta. Sovellettavasta verosopimuksesta voi 
kuitenkin seurata, että lähdevero on pienempi kuin 15 %. 
Tällä hetkellä voimassaolevan rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978, 
muutoksineen) mukaan hallintarekisteröidylle osakkeelle maksettavasta osingosta peritään lähdeveroa  
15 %, jos maksaja on edellä mainitun lain 10 b §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetulla tavalla riittävän 
huolellisesti varmistanut, että osingon saajaan sovelletaan kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevan 
sopimuksen osinkoa koskevia määräyksiä. Jos sopimuksen mukaan Suomella on kuitenkin oikeus periä 
osingosta veroa enemmän kuin 15 %, vero peritään edellä mainitun lain mukaan sopimuksen mukaisesti.
Yhtiö perii veron aina voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Muut tiedot
 
Tämän perustietoasiakirjan tiedot ovat ajantasaisia perustietoasiakirjan julkaisupäivänä. Tietoja päivitetään tarvittaessa Osakeannin 
voimassaoloaikana. Tämä perustietoasiakirja on julkaistu 14.5.2020 (suomenkielinen etusijalla) ja se on voimassa 5.6.2020 saakka (tai Yhtiön 
hallituksen pidentäessä Merkintäaikaa, sen päättymiseen asti). Lisätietoja liikkeeseenlaskijasta on saatavilla veloituksetta Yhtiön verkkosivustolta 
osoitteesta https://investors.avidlyagency.com/osakeanti-2020, sekä Yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta osoitteessa Konepajankuja 1, 00510, 
Helsinki, puhelinnumerosta +358 10 231 9000 ja sähköpostitse info@avidlyagency.com. 

Nähtävillä olevat asiakirjat
 
Tässä kappaleessa lueteltujen asiakirjojen jäljennökset ovat saatavilla veloituksetta Yhtiön verkkosivustolta osoitteesta  
https://investors.avidlyagency.com/osakeanti-2020, sekä Yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta osoitteessa  
Konepajankuja 1, 00510 Helsinki. Osakeantiin osallistuville ja Osakeantiin oikeutetuille sijoittajille suositellaan tutustumista seuraaviin 
asiakirjoihin:
• Tämä perustietoasiakirja;
• Osakeannin ehdot;
• Yhtiön voimassa oleva kaupparekisteriote sellaisena kuin se on voimassa tämän perustietoasiakirjan julkaisupäivämääränä;
• Yhtiön yhtiöjärjestys;
• Yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta, sisältäen vertailutiedot 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta;
• Yhtiön tilinpäätöstiedote koskien 31.12.2019 päättynyttä tilikautta;
• Yhtiökokouspöytäkirja 1.4.2020; ja
• Yhtiön hallituksen selostus Yhtiön tilinpäätöksen laatimisen jälkeisistä Yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista. 


