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Nixu Oyj 

Listautuminen Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle  

 

Nixu Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeet ovat tämän esitteen (”Esite”) päivämääränä kaupankäynnin kohteena Nasdaq Hel-
sinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) ylläpitämällä monenkeskisellä First North Finland -markkinapaikalla (”First 
North -markkinapaikka”) kaupankäyntitunnuksella NIXU. Yhtiö on jättänyt listalleottohakemuksen Helsingin Pörs-
sille Yhtiön kaikkien osakkeiden (”Osakkeet”) listaamiseksi Helsingin Pörssin ylläpitämälle pörssilistalle kaupan-
käyntitunnuksella NIXU (”Listautuminen”). Osakkeiden kaupankäynnin Helsingin Pörssin pörssilistalla odotetaan 

alkavan arviolta 2.7.2018.  

Yhtiö on laatinut Esitteen mahdollistamaan Osakkeiden listaamisen Helsingin Pörssin pörssilistalle. Finanssival-
vonta on hyväksynyt tämän Esitteen, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Osakkeisiin sijoitta-
miseen liittyy riskejä ja sijoitusta harkitsevia pyydetään tutustumaan erityisesti Esitteen kohtaan ”Riskitekijät”. 

Esitteen jakelu saattaa olla tietyissä maissa rajoitettua. Esitettä ei saa levittää Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Uuteen-
Seelantiin, Australiaan, Japaniin, Hongkongiin, Singaporeen tai Etelä-Afrikkaan. Osakkeita ei tarjota tai myydä suo-
raan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, eikä Osakkeita ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään 
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysval-

tain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa 
tai Yhdysvaltoihin ilman Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädettyä poikkeusta ja soveltuvia 
Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen. Esite ei muodosta tarjousta tai tarjouspyyntöä ostaa tai 
merkitä Osakkeita sellaisessa valtiossa, jossa tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Yhtiöllä ja sen edustajilla 
ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta näiden rajoitusten rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoi-
tukset Osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. 
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TÄRKEITÄ TIETOJA ESITTEESTÄ 

Esite on laadittu arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen ”Arvopaperimarkkinalaki”), Euroopan komission ase-

tuksen (EY) N:o 809/2004, annettu 29.4.2004 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpa-
nosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta 
(muutoksineen, liitteet III, XXII ja XXV), valtiovarainministeriön antaman asetuksen arvopaperimarkkinalain 3–5 luvussa 
tarkoitetusta esitteestä (1019/2012) sekä Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Esite on laadittu suomen 
kielellä. Finanssivalvonta on hyväksynyt Esitteen, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Finanssival-
vonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA 34/02.05.04/2018.  

 

Tässä Esitteessä Yhtiö tarkoittaa Nixu Oyj:tä, ja ”Nixu”, ”Nixu-konserni” tai ”Konserni” tarkoittavat Nixu Oyj:tä ja sen 

tytäryhtiötä yhdessä, ellei asiayhteydestä selvästi ilmene, että ilmaisulla tarkoitetaan vain Nixu Oyj:tä, sen tytäryhtiötä tai 
liiketoimintaa tai joitakin näistä yhdessä. Viittauksilla Yhtiön osakkeisiin, osakepääomaan tai Yhtiön hallintoon tarkoitetaan 
Nixu Oyj:n osakkeita, osakepääomaa ja hallintoa.  

 

Yhtiö on laatinut Esitteen ainoastaan mahdollistamaan Yhtiön Osakkeiden listaaminen Helsingin Pörssiin. Mikään Esit-
teessä ei muodosta Yhtiön lupausta tai vakuutusta tulevaisuudesta eikä Esitettä tule pitää tällaisena lupauksena tai va-
kuutuksena. Tehdessään sijoituspäätöstä sijoittajien tulee tutustua Esitteessä annettuihin tietoihin ja tukeutua omaan ar-
vioonsa Yhtiöstä ja Listautumisesta sekä sijoituspäätöksen eduista ja riskeistä. Sijoittajia kehotetaan harkintansa mukaan 
kysymään neuvoa neuvonantajiltaan ennen Osakkeiden merkitsemistä tai ostamista. Ketään ei ole valtuutettu Listautumi-
sen yhteydessä antamaan mitään muita kuin Esitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli tällaisia tietoja tai lausun-
toja annetaan, niitä ei tule katsoa Yhtiön hyväksymiksi. Esitteen luovuttaminen ei merkitse sitä, että Esitteessä esitetyt 
tiedot pitäisivät paikkansa tulevaisuudessa tai että Yhtiön liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia Esitteen päivä-
määrän jälkeen. Yhtiö kuitenkin oikaisee ja täydentää Esitteessä annettuja tietoja Arvopaperimarkkinalain 4 luvun 14 §:n 
mukaisesti. 

 

Osakkeita ei saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti eikä tätä Esitettä tai Osakkeisiin liittyviä muita asiakirjoja tai mai-
noksia saa levittää tai julkaista valtiossa, joissa tämä rikkoisi voimassa olevaa lainsäädäntöä tai edellyttäisi muun kuin 
Suomen lain mukaisia toimia. Näin ollen Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt eivät välttämättä saa ottaa vastaan Esitettä 
tai ostaa Osakkeita. Asianmukaisten tietojen hankkiminen sanotuista rajoituksista tai rajoitusten noudattaminen eivät ole 
Yhtiön vastuulla. Esite ei muodosta tarjousta tai tarjouspyyntöä ostaa tai merkitä Osakkeita sellaisessa valtiossa, jossa 
tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Yhtiöllä ja sen edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta näiden 
rajoitusten rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai 
eivät.  

 

Listautumiseen sovelletaan Suomen lakia. Listautumista koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa 
Suomessa. 
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TIIVISTELMÄ 

Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä ”osatekijät”. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A – 
E (A.1 – E.7).  

 

Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne osatekijät, jotka kyseessä olevasta arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta tulee esittää. Osatekijöi-
den numerointi ei välttämättä ole juokseva, koska kaikkia osatekijöitä ei arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonteen vuoksi ole esitettävä 
tässä tiivistelmässä. 

 

Vaikka arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonne edellyttäisi jonkin osatekijän sisällyttämistä tiivistelmään, on mahdollista, ettei kyseistä 
osatekijää koskevaa merkityksellistä tietoa ole lainkaan. Tällöin osatekijä kuvataan lyhyesti ja sen yhteydessä mainitaan ”ei sovellu”. 

 
A – Johdanto ja varoitukset 

 

Osatekijä Tiedonantovelvollisuus Tiedonanto 

A.1 Varoitus Tätä tiivistelmää on pidettävä Esitteen johdantona. Sijoittajan tulee pe-
rustaa Osakkeita koskeva sijoituspäätöksensä Esitteeseen kokonai-
suutena. Jos tuomioistuimessa pannaan vireille Esitteeseen sisältyviä 
tietoja koskeva kanne, kantajana toimiva sijoittaja voi jäsenvaltioiden 
kansallisen lainsäädännön mukaan joutua ennen oikeudenkäynnin vi-
reillepanoa vastaamaan Esitteen käännöskustannuksista. Siviilioikeu-
dellista vastuuta sovelletaan henkilöihin, jotka ovat laatineet tiivistel-
män, sen käännös mukaan luettuna, mutta vain, jos tiivistelmä on har-
haanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa Esitteen 
muihin osiin tai jos siinä ei anneta yhdessä Esitteen muiden osien 
kanssa keskeisiä tietoja sijoittajien auttamiseksi, kun he harkitsevat si-
joittamista Osakkeisiin. 

A.2 Suostumus arvopapereiden 
edelleenmyyntiin tai lopulliseen 
sijoittamiseen, tarjousaika ja 
suostumuksen ehdot 

Ei sovellu.  

 

B – Liikkeeseenlaskija 

 

Osatekijä Tiedonantovelvollisuus Tiedonanto 

B.1 Liikkeeseenlaskijan oikeudelli-
nen ja kaupallinen nimi 

Liikkeeseenlaskijan virallinen nimi on Nixu Oyj (englanniksi Nixu Cor-
poration). 

B.2 Liikkeeseenlaskijan kotipaikka 
ja oikeudellinen muoto, liikkee-
seenlaskijaan sovellettava laki 
ja liikkeeseenlaskijan perusta-
mismaa 

Yhtiön kotipaikka on Espoo. Yhtiö on Suomessa perustettu julkinen 
osakeyhtiö, ja Yhtiöön sovelletaan Suomen lakia.  

B.3 Liikkeeseenlaskijan tämänhetki-
sen toiminnan luonne ja päätoi-
miala 

Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteis-
kunta toiminnassa. Nixun intohimo on auttaa organisaatioita hyödyn-
tämään digitalisaatio turvallisesti. Nixu tuottaa yhdessä asiakkaiden 
kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digi-
taalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmista-
miseksi. Nixu haluaa olla paras työpaikka yli 300 kyberturva-ammatti-
laisen tiimille, joka tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen löytä-
miseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa ja nykyään Nixu sijait-
see neljällä mantereella, palvellen asiakkaita ympäri maailman. 

Nixu-konsernin liikevaihto 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella oli noin 
32 miljoonaa euroa ja Nixu työllistää Esitteen päivämääränä yli 300 
kyberturvallisuuden asiantuntijaa.  

B.4a Liikkeeseenlaskijaan ja sen toi-
mialaan vaikuttaneet merkittä-
vimmät viimeaikaiset suuntauk-
set 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtunut yhteiskunnan nopea 
digitalisoituminen muun muassa pilvipalveluiden, sähköisen asioinnin 
ja mobiililaitteiden merkityksellisyyden kasvaessa on johtanut siihen, 
että kyberuhkien määrä on kasvanut merkittävästi mahdollisen rahalli-
sen rikoshyödyn lisääntyessä. Virusten, matojen ja erilaisten vakoilu- 
ja haittaohjelmien lisäksi yritykset ja muut yhteisöt joutuvat kohtaa-
maan aiemmin mainittujen yhä kehittyneempien versioiden ohella 
myös monimuotoista vakoilua, tietovarkauksia ja muuta sähköisissä 
verkoissa tapahtuvaa rikollisuutta, joissa hyödynnetään erilaisia järjes-
telmien ja prosessien haavoittuvuuksia. Sähköistymisen ja uhkien laa-
jentumisen myötä tietoturvan sijasta on ryhdytty puhumaan kybertur-
vallisuudesta ja kyberrikollisuudesta.    
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Kyberturvallisuusalan keskeisiä kasvuajureita ovat: 

 Yhteiskunnan digitalisoituminen. Digitalisoitumisella tar-

koitetaan esimerkiksi liiketoiminnan ja julkishallinnon toimin-
tojen siirtymistä sähköisiin kanaviin ja sisältöihin sekä teko-
älyn ja tietoanalysoinnin lisääntyvää hyödyntämistä. Kun en-
nen kyberturvallisuus koski lähinnä tietohallinto-osastoja ja 
yritysten sisäverkon toimintaa, nykyään kyberturvallisuuteen 
liittyvät asiat ovat suoraan keskeisiä digitaalisen liiketoimin-
nan jatkuvuudelle. 

 Kyberrikollisuuden kasvu. Vuonna 2017 kyberrikollisuuden 

arvioitiin aiheuttavan maailmantaloudelle yli 445-608 miljar-
din dollarin vahingot.1  Kyberrikollisuuden odotetaan lisäänty-
vän ja kehittyvän vahvasti myös tulevaisuudessa, mikä kas-
vattaa tarvetta yhä kehittyneemmälle kyberturvallisuustoimin-
nalle, niin suurissa kuin pienissäkin organisaatioissa.2  

 Lainsäädännön kehittyminen. Lainsäädäntö asettaa li-

sääntyviä vaatimuksia esimerkiksi henkilötietojen suojaami-
seen. Tästä esimerkkinä on toukokuussa 2018 voimaan as-
tunut yleiseurooppalaisen tietosuojasääntelyn uudistus 
(GDPR), jonka tuloksena kaikkia Euroopan Unionin jäsenval-
tioita säännellään samalla lailla tietosuojan osalta. Vaatimus-
ten laiminlyöntiin liittyvän yleisen maine- ja luottamusriskin 
ohella myös lainsäädännölliset taloudelliset sanktiot tulevat 
todennäköisesti lisäämään kyberturvallisuusratkaisujen ky-
syntää. Nämä vaatimukset tulevat valumaan alaspäin hankin-
taketjuissa suuryritysten reagoidessa niihin ensin. 

 

B.5 Konsernirakenne Konsernin emoyhtiö on Nixu Oyj. Seuraavassa on esitetty Yhtiön suo-
raan tai välillisesti omistamat tytäryhtiöt Esitteen päivämääränä (omis-
tusosuus 100 prosenttia, ellei toisin mainittu). 

 

 
*Omistusosuus 100 prosenttia lukuunottamatta Swedish Forensic Technologies AB:tä, josta Nixu omistaa 56 prosenttia. 

 

Nixun ruotsalaisten tytäryhtiöiden yhtiörakenteessa on käynnissä sisäisiä fuusioita. Nixu Consulting AB on tarkoitus 
sulauttaa Nixu AB:hen, Bitsec Holding AB on tarkoitus sulauttaa Bitsec AB:hen ja Bitsec AB on tarkoitus sulauttaa 
Nixu AB:hen.  

 

B.6 Suurimmat osakkeenomistajat Yhtiön 20.6.2018 tilannetta osoittavan, Euroclear Finlandin ylläpitä-
män osakasluettelon mukaan Yhtiöllä on 2 993 osakkeenomistajaa. 
Yhtiön kymmenen suurinta osakkeenomistajaa 20.6.2018 on esitetty 
alla olevassa taulukossa 

                                                      
1 Lähde: McAfee & CSIS: Economic Impact of Cybercrime February 2018 
2 Lähde: Visiongain: Cyber Security Market Report 2017–2027 
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Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä 
Osuus osakkeista ja äänistä 

% 

Gylfe Bo Peter 718 000    9,92 

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 262 228 3,62 

Tenendum Oy 248 800 3,44 

Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Markka Osake 200 000 2,76 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 184 704 2,55 

Rasila Kimmo Juha Markku 157 132 2,17 

Sijoitusrahasto eQ Pohjoismaat pienyhtiö 150 826 2,08 

Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap 149 321 2,06 

Roikonen Heikki Olavi 134 194 1,85 

Sijoitusrahasto Aktia Nordic Small Cap 132 329 1,83 

Hallintarekisteröidyt 1 192 429 16,47 

Muut osakkeenomistajat 3 711 235 51,25 

Yhteensä 7 241 198 100,0 
 

  Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokaisella Osakkeella on yksi ääni Yhtiön 
Yhtiökokouksessa.  

Yhtiö ei ole tietoinen määräysvaltaa käyttävistä osakkeenomistajista 
eikä mistään Listautumisen jälkeisistä tapahtumista tai järjestelyistä, 
jotka voivat tulevaisuudessa vaikuttaa määräysvallan käyttämiseen 
Yhtiössä.  

B.7 Valikoidut historialliset keskei-
set taloudelliset tiedot  

Seuraavissa taulukoissa esitetään yhteenveto Nixun laajasta tuloslas-
kelmasta, taseesta, rahavirtalaskelmasta ja tunnusluvuista 31.12.2017 
ja 31.12.2016 päättyneiltä tilikausilta sekä taloudellisia tietoja tilikauden 
2017 ensimmäiseltä ja toiselta vuosipuoliskolta. Alla esitetyt tiedot pe-
rustuvat Esitteeseen viittaamalla sisällytettyyn Nixun tilintarkastettuun 
konsernitilinpäätökseen, joka on laadittu IFRS:n mukaisesti. 

Konsernin laaja tuloslaskelma 

 1.1.–31.12. 

(tuhatta euroa) 2017 2016 

 (tilintarkastettu) 

Liikevaihto 32 279 21 487 

   

Liiketoiminnan muut tuotot .................................................................................  554 599 

Materiaalit ja palvelut .........................................................................................  -2 641 -1 542 

Henkilöstökulut ..................................................................................................  -21 733 -14 989 

Liiketoiminnan muut kulut ..................................................................................  -7 353 -4 751 

Poistot ................................................................................................................  -614 -368 

Liiketulos ..........................................................................................................  492 437 

   

Rahoitustuotot ....................................................................................................  0 36 

Rahoituskulut .....................................................................................................  -390 -178 

Rahoitustuotot ja -kulut  .....................................................................................  -390 -142 

   

Tulos ennen veroja ..........................................................................................  102 295 

   

Tuloverot ............................................................................................................  -274 -238 

Tilikauden tulos ...............................................................................................  -172 57 

   

Muut laajan tuloksen erät:   

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi   

Muuntoerot .........................................................................................................  -184 21 

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verovaikutus huomioiden .................  -184 21 

   

Tilikauden laaja tulos ......................................................................................  -356 79 

   

Tilikauden tuloksen jakautuminen:   

Emoyhtiön omistajille .........................................................................................  -172 57 

Tilikauden tulos ...............................................................................................  -172 57 
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Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:   

Emoyhtiön omistajille .........................................................................................  -356 79 

Tilikauden laaja tulos ......................................................................................  -356 79 

   

Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:   

Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu (euroa) ...........................  -0,03 0,01 

  
Konsernitase 

 31.12. 

(tuhatta euroa) 2017 2016 

 (tilintarkastettu) 
VARAT   

Pitkäaikaiset varat   

Liikearvo ............................................................................................................  9 764 5 570 

Aineettomat hyödykkeet ....................................................................................  2 315 1 002 

Aineelliset hyödykkeet .......................................................................................  902 869 

Laskennalliset verosaamiset ..............................................................................  41 26 

Pitkäaikaiset varat yhteensä ...........................................................................  13 023 7 466 

   

Lyhytaikaiset varat   

Myyntisaamiset ja muut saamiset ......................................................................  11 716 7 092 

Lainasaamiset ....................................................................................................  0 6 

Kauden tuloverosaamiset ..................................................................................  149 94 

Rahavarat ..........................................................................................................  11 864 2 718 

Lyhytaikaiset varat yhteensä ..........................................................................  23 729 9 909 

   

Varat yhteensä 36 752 17 376 

   

OMA PÄÄOMA JA VELAT   

Oma pääoma   

Osakepääoma ...................................................................................................  95 95 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ........................................................  17 125 6 151 

Muuntoerot .........................................................................................................  -163 21 

Kertyneet voittovarat ..........................................................................................  2 016 1 881 

Tilikauden tulos ..................................................................................................  -172 57 

Yhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä .......................................  18 901 8 206 

   

Velat   

Pitkäaikaiset velat   

Lainat .................................................................................................................  213 2 390 

Laskennalliset verovelat ....................................................................................  310 216 

Muut pitkäaikaiset velat .....................................................................................  16 0 

Pitkäaikaiset velat yhteensä ...........................................................................  539 2 606 

   

Lyhytaikaiset velat   

Lainat .................................................................................................................  8 267 1 093 

Ostovelat ja muut velat ......................................................................................  9 002 5 379 

Kauden tuloverovelat .........................................................................................  43 93 

Lyhytaikaiset velat yhteensä ..........................................................................  17 311 6 564 

   

Velat yhteensä ..................................................................................................  17 851 9 170 

   

Oma pääoma ja velat yhteensä .......................................................................  36 752 17 376 

 
Konsernin rahavirtalaskelma 

 1.1.–31.12. 

(tuhatta euroa) 2017 2016 

 (tilintarkastettu) 

Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta .......................................................  -853 115 
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Investointien nettorahavirta ............................................................................  -4 186 -2 914 

   

Rahoituksen nettorahavirta ............................................................................  14 214 -1 128 

   

Rahavarojen nettovähennys (-)/-lisäys ..........................................................  9 175 -3 926 

Rahavarat tilikauden alussa ...............................................................................  2 718 6 633 

Valuuttakurssivoitot/-tappiot(-) rahavaroista.......................................................  -29 11 

Rahavarat tilikauden lopussa .........................................................................  11 864 2 718 

  
Taloudellisia tietoja tilikauden 2017 ensimmäiseltä ja toiselta vuosipuoliskolta 

 Konsernin laaja tuloslaskelma 

(tuhatta euroa) 1.7.–31.12. 2017 1.1.–30.6.2017 1.1.–31.12.2017 

 (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

Liikevaihto .................................................................  17 711 14 568 32 279 

    

Liiketoiminnan muut tuotot ..........................................  302 253 554 

Materiaalit ja palvelut ..................................................  -1 833 -808 -2 641 

Henkilöstökulut ...........................................................  -11 616 -10 118 -21 733 

Liiketoiminnan muut kulut ...........................................  -4 114 -3 239 -7 353 

Poistot .........................................................................  -372 -242 -614 

Liiketulos ...................................................................  78 415 492 

    

Rahoitustuotot .............................................................  0 0 0 

Rahoituskulut ..............................................................  -246 -144 -390 

Rahoitustuotot ja -kulut  ..............................................  -246 -144 -390 

    

Tulos ennen veroja ...................................................  -168 271 102 

    

Tuloverot .....................................................................  -138 -136 -274 

Tilikauden tulos ........................................................  -306 134 -172 

    

Muut laajan tuloksen erät:    

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikuttei-
siksi    

Muuntoerot ..................................................................  -147 -37 -184 
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verovaikutus 
huomioiden ...............................................................  -147 -37 -184 

    

Tilikauden laaja tulos ...............................................  -453 98 -356 

    

Tilikauden tuloksen jakautuminen:    

Emoyhtiön omistajille ..................................................  -306 134 -172 

Tilikauden tulos ........................................................  -306 134 -172 

  
Konsernitase 

(tuhatta euroa) 31.12.2017 30.6.2017 

 (tilintarkastettu) (tilintarkastama-
ton) 

VARAT   

Pitkäaikaiset varat   

Liikearvo ........................................................................................  9 764 9 874 

Aineettomat hyödykkeet ................................................................  2 315 2 091 

Aineelliset hyödykkeet ...................................................................  902 895 

Muut saamiset ...............................................................................  - 17 

Laskennalliset verosaamiset ..........................................................  41 45 

Pitkäaikaiset varat yhteensä .......................................................  13 023 12 922 
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Lyhytaikaiset varat   

Myyntisaamiset ja muut saamiset ..................................................  11 716 8 894 

Lainasaamiset ................................................................................  0 0 

Kauden tuloverosaamiset ..............................................................  149 133 

Rahavarat ......................................................................................  11 864 5 368 

Lyhytaikaiset varat yhteensä ......................................................  23 729 14 395 

   

Varat yhteensä .............................................................................  36 752 27 316 

   

OMA PÄÄOMA JA VELAT   

Oma pääoma   

Osakepääoma ...............................................................................  95 95 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ....................................  17 125 7 176 

Muuntoerot .....................................................................................  -163 -16 

Kertyneet voittovarat ......................................................................  2 016 1 980 

Tilikauden tulos ..............................................................................  -172 134 

Yhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä ...................  18 901 9 369 

   

Velat   

Pitkäaikaiset velat   

Lainat .............................................................................................  213 7 252 

Laskennalliset verovelat ................................................................  310 434 

Muut pitkäaikaiset velat .................................................................  16 48 

Pitkäaikaiset velat yhteensä .......................................................  539 7 734 

   

Lyhytaikaiset velat   

Lainat .............................................................................................  8 267 1 746 

Ostovelat ja muut velat ..................................................................  9 002 8 393 

Kauden tuloverovelat .....................................................................  43 73 

Lyhytaikaiset velat yhteensä ......................................................  17 311 10 213 

   

Velat yhteensä ..............................................................................  17 851 17 947 

   

Oma pääoma ja velat yhteensä ...................................................  36 752 27 316 
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Tunnusluvut 

 
1.7.–

31.12. 1.1.–30.6. 1.1.–31.12. 

(tuhatta euroa) 2017 2017 2017 2016 

 (tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoiteta) 

Liikevaihto ......................................................................  17 711 14 568 32 279(2 21 487(2 

Tilikauden tulos ..............................................................  -306 134 -172(2 57(2 

Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, eu-
roa .................................................................................  -0,05 0,02 -0,03(2 0,01(2 

Käyttökate ......................................................................  449 657 1 106 805 

Käyttökate, % liikevaihdosta ..........................................  2,5 % 4,5 % 3,4 % 3,7 % 

Oikaistu käyttökate(1 ................................................................................... 564 811 1 375 866 

Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta(1 ......................................... 3,2 % 5,6 % 4,3 % 4,0 % 

Liiketulos ........................................................................  78 415 492(2 437(2 

Liiketulos, % liikevaihdosta ............................................  0,4 % 2,8 % 1,5 % 2,0 % 

Oikaistu liiketulos(1 ....................................................................................... 192 569 761 498 

Oikaistu liiketulos, % liikevaihdosta(1 ............................................. 1,1 % 3,9 % 2,4 % 2,3 % 

Omavaraisuusaste, % ....................................................  51,4 % 34,3 % 51,4 % 47,5 % 

Korollinen nettovelka .....................................................  -3 384 3 630 -3 384 765 

Nettovelkaantumisaste, % .............................................  -17,9 % 38,7 % -17,9 % 9,3 % 
___________ 
1) Oikaisuerinä käsitellään olennaisia tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia eriä, joita ovat päälistalle siirtymiseen liittyvät kulut 
sekä yrityskauppoihin liittyvät kulut. 
2) Tilintarkastettu.  
 

Tunnuslukujen määritelmät  

Tunnusluku Määritelmä Käyttötarkoitus 

Käyttökate Lasketaan lisäämällä poistot liiketulokseen. Käyttökatetta käytetään konsernin tulok-
sellisuuden mittaamiseen 
 
Käyttökate, % liikevaihdosta on keskipit-
kän aikavälin tavoitteista käytettävä kes-
keinen mittari. 

Käyttökate, % liikevaih-
dosta 

Käyttökate prosentteina liikevaihdosta  

Liiketulos Voitto ennen tuloveroja, rahoitustuottaja ja 
-kuluja 

Liiketulos kuvaa liiketoiminnasta kerty-
neen tuloksen. 

Liiketulos, % liikevaih-
dosta 

Liiketulos prosentteina liikevaihdosta 

Oikaisuerät Sisältävät olennaisia tavanomaisesta liike-
toiminnasta poikkeavia eriä, joita ovat pää-
listalle siirtymiseen liittyvät kulut sekä yri-
tyskauppoihin liittyvät kulut. 

Oikaistua käyttökatetta ja oikaistua liike-
tulosta käytetään tavanomaisen liiketoi-
minnan tuloksen kuvaamiseen ja ne pa-
rantavat eri kausien keskinäistä vertailu-
kelpoisuutta. Yhtiön katsoo, että nämä 
oikaistut tunnusluvut antavat merkityk-
sellistä lisätietoa. 
 

Oikaistu käyttökate Lasketaan lisäämällä oikaisuerät käyttökat-
teeseen. 

Oikaistu käyttökate, % 
liikevaihdosta 

Oikaistu käyttökate prosentteina liikevaih-
dosta. 

Oikaistu liiketulos Lasketaan lisäämällä oikaisuerät liiketulok-
seen 

Oikaistu liiketulos, % lii-
kevaihdosta 

Oikaistu liiketulos prosentteina liikevaih-
dosta. 

Omavaraisuusaste, % Lasketaan jakamalla oman pääoman koko-
naismäärä taseen loppusummalla, josta on 
vähennetty saadut ennakkomaksut. 

Omavaraisuusaste osoittaa rahoituk-
seen liittyvän riskin tasoa ja on hyödylli-
nen mittari, jonka avulla johto seuraa yh-
tiön liiketoiminnassa käytettävän oman 
pääoman suhteellista osuutta.  

Korollinen nettovelka Rahat ja rahavarat vähennetään rahoitus-
velkojen kokonaismäärästä (lyhytaikaiset ja 
pitkäaikaiset lainat). 

Nettovelka osoittaa yhtiön ulkoisen vel-
karahoituksen määrää. 

Nettovelkaantumisaste, 
% 

Lasketaan jakamalla nettovelka oman pää-
oman kokonaismäärällä. 

Nettovelkaantumisaste osoittaa rahoi-
tukseen liittyvän riskin tasoa ja on hyö-
dyllinen mittari, jonka avulla johto seuraa 
yhtiön velkaantumista.  

Osakekohtainen tulos, 
laimentamaton 

Lasketaan jakamalla emoyhtiön omistajille 
kuuluva tilikauden tulos keskimäärisellä 
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kauden aikana ulkona olevien osakkeiden 
lukumäärällä. 

Osakekohtainen tulos auttaa kuvaa-
maan yhtiön liiketoiminnan tuloksen ja-
kautumista omistajille. Osakekohtainen tulos, 

laimennettu 
Lasketaan jakamalla emoyhtiön omistajille 
kuuluva tilikauden tulos keskimäärisellä 
kauden aikana ulkona olevien osakkeiden 
lukumäärällä, laimennusvaikutus huomioi-
tuna. 

 
Eräiden Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen 

 1.7.–
31.12. 1.1.–30.6. 1.1.–31.12. 

(tuhatta euroa) 2017 2017 2017 2016 

 (tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoiteta) 

Liiketulos .............................................................................  78 415 492(1 437(1 

+ Poistot ..............................................................................  372 242 614(1 368(1 

= Käyttökate ......................................................................  449 657 1 106 805 

     
Käyttökate ...........................................................................  449 657 1 106 805 
+ listautumiseen ja yrityskauppoihin liittyvät kulut ...............  115 154 269 61 

= Oikaistu käyttökate ........................................................  564 811 1 375 866 

     
Liiketulos .............................................................................  78 415 492(1 437(1 

+ listautumiseen ja yrityskauppoihin liittyvät kulut ...............  115 154 269 61 

= Oikaistu liiketulos ..........................................................  192 569 761 498 

____________ 
1) Tilintarkastettu.  
   

Edellisen tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat  

 

Alla mainittuja tapahtumia lukuun ottamatta Nixun taloudellisessa tai 
liiketoiminnallisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 
31.12.2017 jälkeen. 

Toimitusjohtaja Petri Kairinen luopui Suomen markkina-alueen johta-
jan (market area leader) tehtävästä ja tehtävään nimitettiin Yhtiön kau-
pallinen johtaja (Chief Commercial Officer) Valtteri Peltomäki. Uudeksi 
kaupalliseksi johtajaksi ja Yhtiön johtoryhmän jäseneksi nimitettiin ruot-
salainen Jesper Svegby. 

Nixun tilintarkastamaton liikevaihto tilikauden 2018 ensimmäiseltä vuo-
sineljännekseltä oli 9,2 miljoonaa euroa. Nixu siirtyi IFRS-raportointiin 
31.12.2017 päättyneen tilikauden konsernitilinpäätöksessä ja tilinpää-
töstiedotteessa. 

Yhtiön osakkeenomistajat päättivät 25.4.2018 pidetyssä varsinaisessa 
yhtiökokouksessa, ettei vuodelta 2017 makseta osinkoa. Yhtiökokous 
myös valtuutti hallituksen päättämään 1 448 240 osakkeen suunna-
tusta osakeannista ja päättämään enintään 120 000 oman osakkeen 
hankkimisesta. Lisäksi yhtiökokouksessa valittiin hallitukseen uudeksi 
jäseneksi Teemu Tunkelo. 

Nixu tiedotti 11.5.2018, että se solmi laaja-alaisen jatkuvaluonteisen 
kyberturvakumppanuuden globaalisti toimivan teollisuusyrityksen 
kanssa. Sopimuksen kokonaisarvo on noin 1,2 miljoonaa euroa 
vuonna 2018. Nixu tiedotti 31.5.2018, että se solmi sopimuksen kyber-
turvayhteistyöstä pitkäaikaisen ja globaalisti toimivan teollisuusalan 
asiakkaansa kanssa. Sopimuksen kokonaisarvo on arviolta noin 3,9 
miljoonaa euroa ja se on voimassa kolme vuotta. 

B.8 Valikoidut pro forma muotoisiksi 
yksilöidyt taloudelliset tiedot 

Ei sovellu. Esitteeseen ei sisälly pro forma -taloudellisia tietoja.  

B.9 Tulosennuste tai -arvio Voimakkaan orgaanisen kasvun ja tehtyjen yrityskauppojen siivittä-
mänä arvioi liikevaihdon kasvavan noin 25 prosenttia tilikaudella 2018. 
Erityisesti ensimmäisen vuosipuoliskon voimakkaista kasvupanostuk-
sista ja kertaluonteisista pörssilistasiirron valmisteluun liittyvistä ku-
luista johtuen koko vuoden käyttökatteen arvioidaan jäävän alhaiseksi, 
mutta olevan lievästi positiivinen. 
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B.10 Kuvaus historiallisia taloudelli-
sia tietoja koskevassa tilintar-
kastuskertomuksessa mahdolli-
sesti esitettyjen muistutusten 
luonteesta 

Ei sovellu. Tilintarkastuskertomuksiin ei sisälly muistutuksia.  

B.11 Liikkeeseenlaskijan tämänhetki-
nen lisäkäyttöpääoman tarve 

Ei sovellu. Yhtiön johdon mukaan Nixun käyttöpääoma on riittävä kat-
tamaan Nixun nykyiset tarpeet Esitteen päivämäärää seuraavan 12 
kuukauden ajaksi. 

 

C – Arvopaperit 

 

Osatekijä Tiedonantovelvollisuus Tiedonanto 

C.1 Tarjottavien ja/tai kaupankäyn-
nin kohteeksi otettavien arvopa-
pereiden tyyppi ja laji 

Osakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia. Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka 
ISIN-tunnus on FI0009008387 ja kaupankäyntitunnus NIXU. 

C.2 Liikkeeseenlaskun valuutta Osakkeet ovat euromääräisiä.  

C.3 Liikkeeseen laskettujen osak-
keiden lukumäärä / osakekoh-
tainen nimellisarvo  

Esitteen päivämääränä Yhtiön osakepääoma oli 94 821,20 euroa. Yh-
tiö oli laskenut liikkeeseen 7 241 198 täysin maksettua Osaketta. Osak-
keilla ei ole nimellisarvoa. 

C.4 Kuvaus arvopapereihin liitty-
vistä oikeuksista 

Osakkeisiin liittyvät oikeudet määräytyvät kulloinkin voimassa olevan 
osakeyhtiölain ja muun Suomessa voimassa olevan lainsäädännön 
mukaan. 

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeus 

Osakeyhtiölain mukaan suomalaisten yhtiöiden osakkeenomistajilla on 
etuoikeus merkitä yhtiön osakkeita osakeannissa osakeomistustensa 
suhteessa, ellei antia koskevassa yhtiökokouksen päätöksessä toisin 
määrätä. 

Yhtiökokoukset 

Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiön asioissa yhtiöko-
kouksessa. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on oikeus 
osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan joko henki-
lökohtaisesti tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Kukin Osake 
tuottaa yhtiökokouksessa yhden äänen. 

Yhtiökokouksessa päätökset tehdään yleensä yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä. Kuitenkin eräät päätökset, kuten esimerkiksi yhtiöjärjes-
tyksen muutokset, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poik-
keaminen osakeannin yhteydessä ja eräissä tapauksissa päätökset 
Yhtiön sulautumisesta tai purkamisesta, edellyttävät vähintään kahden 
kolmasosan enemmistöä annetuista äänistä sekä yhtiökokouksessa 
edustetuista osakkeista. Lisäksi tietyt päätökset, kuten osakkeenomis-
tajien omistusosuuksista poikkeava osakkeiden pakollinen lunastami-
nen yhtiölle, edellyttävät kaikkien osakkeenomistajien hyväksyntää. 

Osingot ja muu voitonjako 

Kaikki Osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muuhun voi-
tonjakoon ja jako-osuuksiin (mukaan lukien Yhtiön varojen jako pur-
kautumistilanteessa) sen jälkeen, kun Osakkeet on merkitty Kauppare-
kisteriin. 

Osingonjako tai osingonjakoa koskevan valtuutuksen myöntäminen 
hallitukselle edellyttää osakkeenomistajien enemmistöpäätöstä yhtiö-
kokouksessa. 

Osinko ei saa ylittää jakopäätöksen perusteena olevan yhtiön vahvis-
tetun tilinpäätöksen osoittamia jakokelpoisia varoja. Yhtiön taloudelli-
sessa asemassa edellisen tilinpäätöksen laatimisen jälkeen tapahtu-
neet merkittävät muutokset on otettava huomioon osingonjaosta pää-
tettäessä. Lisäksi osinkoa ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiede-
tään tai pitäisi tietää, että yhtiö on maksukyvytön tai että osingonjako 
aiheuttaa yhtiön maksukyvyttömyyden. 

C.5 Arvopapereiden vapaata luovu-
tettavuutta koskevat rajoitukset 

Ei sovelleta. Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa.  

C.6 Hakemus kaupankäynnin koh-
teeksi ottamiseksi 

Yhtiö jätti 25.6.2018 Helsingin Pörssille listalleottohakemuksen Osak-
keiden listaamiseksi Helsingin Pörssin pörssilistalle. Osakkeiden kau-
pankäynnin odotetaan alkavan Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta 
2.7.2018 kaupankäyntitunnuksella NIXU. 
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C.7 Osingonjakoperiaatteet Yhtiön hallitus on 25.9.2014 määrittänyt Yhtiön osinkopolitiikan. Osin-
kopolitiikan mukaisesti Yhtiö pyrkii jakamaan 30–70 prosenttia tilikau-
den tuloksesta osakkeenomistajille osinkona. Tämän lisäksi voidaan 
jakaa lisäosinkoa. Osingonjaossa huomioidaan Nixun lyhyen aikavälin 
tarpeet käyttää tulorahoitusta kasvun edistämiseen. 

Yhtiön osakkeenomistajat päättivät 25.4.2018, että tilikauden voitto 
siirretään yhtiön kertyneiden voittovarojen tilille, ja että 31.12.2017 
päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Yhtiö ei maksanut osinkoa 
31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiön hallitus on pitänyt osak-
keenomistajien etuna hyödyntää markkinoiden kasvumahdollisuudet 
osingonmaksun sijaan.  

 

   

D – Riskit 

 

Osatekijä Tiedonantovelvollisuus Tiedonanto 

D.1 Keskeiset tiedot tärkeimmistä 
liikkeeseenlaskijalle tai sen toi-
mialalle ominaisista riskeistä 

Nixun toimintaympäristöön ja liiketoimintaan liittyviä riskejä  

 Mahdollinen epäonnistuminen reagoinnissa riittävän nopeasti 
informaatioteknologian ja kyberturvallisuusuhkien nopean ke-
hityksen aiheuttamiin muutoksiin tietoturvapalveluiden kysyn-
nässä voi vaikuttaa haitallisesti Nixun liiketoimintaan  

 Heikko talouskehitys ja makrotaloudessa vallitseva epävar-
muus voivat vaikuttaa haitallisesti IT-markkinoihin ja Nixun lii-
ketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan 

 Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset sekä niiden muutok-
set voivat aiheuttaa ongelmia tai lisäkustannuksia Nixun liike-
toiminnalle 

 Jos Nixu ei kykene pitämään palveluksessaan tai rekrytoi-
maan tarvittavaa määrää tietoturvaosaajia ja muita avainhen-
kilöitä taikka muuten takaamaan näiden resurssiensa täysi-
määräistä riittävyyttä tai mikäli Nixun työvoimakustannukset 
kasvavat merkittävästi, voi tällä olla olennaisen haitallinen vai-
kutus Nixun liiketoimintaan 

 Asiakkaiden toteutuneet tietoturvauhat tai mahdolliset puut-
teet Nixun asiakkaille toimittamissa palveluissa voivat toteu-
tuessaan aiheuttaa Nixulle merkittäviä välittömiä ja välillisiä 
haitallisia seuraamuksia  

 Asiakasprojekteihin liittyy epävarmuustekijöitä, joista saattaa 
johtua Nixun kokonaan tai osittain kannettaviksi tulevia kus-
tannuksia 

 Palveluliiketoimintaan liittyy erilaisia liiketoimintamalleja, toi-
mintatapoja sekä palvelutasolupauksia kuin konsultointiliike-
toimintaan ja tämä voi aiheuttaa Nixulle uusia sopimuksiin ja 
hinnoitteluun liittyviä riskejä 

 Julkisen sektorin asiakkuuksiin liittyy erityisiä kelpoisuus- ja 
muita vaatimuksia ja prosesseja, joita Nixu ei välttämättä ky-
kene noudattamaan ja/tai jotka saattavat tehdä projekteista 
heikosti kannattavia, minkä lisäksi julkisen sektorin asiak-
kuuksien keskittyminen kolmansien tahojen hallinnoimien pui-
tesopimusten alle kasvattaa Nixun asiakasmenetyksiin liitty-
viä riskejä 

 Mikäli Nixu ei pysty suojaamaan immateriaaliomaisuuttaan, 
kuten ohjelmistoja tai menetelmiä, tai Nixuun kohdistetaan im-
materiaalioikeuksien loukkauskanteita, voi se haitata Nixun lii-
ketoimintaa 

 Nixun mahdollisten yritysostojen epäonnistumisella tai integ-
raatiovaikeuksilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Ni-
xun liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen 
asemaan 

 Nixun työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden tai muiden si-
dosryhmien tekemät inhimilliset virheet, sekä Nixun käyttä-
mien IT-järjestelmien ja laitteiston toimintahäiriöt tai saatavuu-
den keskeytyminen voivat vaikuttaa Nixun liiketoimintaan, lii-
ketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan  

 Ei ole takeita siitä, että Nixu kykenee onnistuneesti toteutta-
maan liiketoimintastrategiaansa 
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 Nixun kansainväliseen liiketoimintaan ja sen laajentamiseen 
voi liittyä poliittisia, taloudellisia, lainsäädännöllisiä ja muita 
riskejä  

 Nixu toimii vahvasti kilpailluilla markkinoilla, ja kilpailun lisään-
tyminen saattaa johtaa Nixun markkinaosuuksien menetyk-
seen 

 Nixun toimialalla esiintyy kausivaihteluita, mikä voi vaikuttaa 
haitallisesti Nixun liiketoimintaan 

 Nixun vakuutusturva ei välttämättä kata kaikkia Nixun liiketoi-
mintaan liittyviä riskejä 

 Nixun riskienhallinnalla ja sisäisellä valvonnalla ei välttämättä 
kyetä estämään tai havaitsemaan Nixun ohjeistuksen tai 
sääntelyn vastaisia toimia, laiminlyöntejä tai virheitä taikka 
tunnistamaan kaikkia riskejä  

 Lakot ja muut työtaistelutoimenpiteet voivat haitata Nixun lii-
ketoimintaa 

 Nixun toimintaan liittyvien veroriskien toteutuminen voi johtaa 
taloudellisiin menetyksiin, joilla voi olla haitallinen vaikutus Ni-
xun liiketoimintaan 

Taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen liittyviä riskejä 

 Nixun rahoitusehtoihin sisältyvien kovenanttien rikkoutumi-
nen tai rahoituksen ehtojen laiminlyönti voi vaarantaa rahoi-
tuksen jatkuvuuden tai nostaa rahoituksen kustannuksia 

 Nixun rahoituskustannukset ovat alttiit korkotasojen vaihte-
lulle 

 Nixu altistuu valuuttariskille 

 Nixun tulorahoituksen ja pääoman saatavuuden jatkuvuu-
desta tulevaisuudessa ei ole varmuutta 

 Mikäli konserniliikearvoon liittyvät tuotto-odotukset eivät tule-
vaisuudessa vastaa tämän hetken oletuksia, voidaan konser-
niliikearvon tasearvosta joutua tekemään arvonalentumiskir-
jaus 

 Tytäryhtiöosakkeiden tai konsernisaamisten arvonalentumi-
sella voi olla epäsuotuisa vaikutus Nixun kykyyn maksaa osin-
koa 

 Luottotappioilla olisi epäedullinen vaikutus Nixun liiketoimin-
nan tulokseen 

 Mikäli Nixu ei kykene hallitsemaan maksuvalmiusriskejä, 
tämä voisi vaikeuttaa Nixun liiketoimien rahoitusta ja eräänty-
vien velkojen takaisinmaksua 

 Myönnetyt avustukset saatetaan joutua maksamaan koko-
naan tai osittain takaisin, mikäli niiden ehtoja ei täytetä tai 
noudateta 

 IFRS 9 ”Rahoitusinstrumentit” ja IFRS 16 ”Vuokrasopimukset” 
-standardien käyttöönotto sekä tulevat tilinpäätösstandardien 
muutokset voivat vaikuttaa olennaisesti Nixun tuleviin konser-
nitilinpäätöksiin ja raportoimiin lukuihin, mikä voi myös hei-
kentää Nixun kykyä noudattaa luottojärjestelyidensä taloudel-
lisia kovenantteja 

D.3 Keskeiset tiedot tärkeimmistä 
arvopapereille ominaisista ris-
keistä 

Osakkeisiin ja Listautumiseen liittyviä riskejä 

 Ei voida taata, että Nixun listautuminen pörssilistalle toteutuisi 

 Nixu voi epäonnistua pörssiyhtiöltä vaadittavien toimintojen 
toteuttamisessa 

 Osakkeiden hinta saattaa heilahdella, aktiiviset ja likvidit 
markkinat eivät välttämättä kehity, ja mahdolliset sijoittajat 
voivat menettää huomattavan osan sijoituksestaan 

 Yhtiön osingonmaksusta tai tulevien osinkojen määrästä ei 
ole takeita 

 Tulevien osakeantien tai -myyntien vaikutus osakekurssiin ja 
laimentuminen 

 Hallintarekisteröityjen Osakkeiden haltijat eivät välttämättä 
kykene käyttämään äänioikeuttaan 

 Ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä pysty käyttä-
mään merkintäetuoikeuksiaan 

 Sijoittajat, joiden pää- tai viitevaluutta on muu kuin euro, altis-
tuvat Osakkeisiin sijoittaessaan tietyille valuuttariskeille 
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E – Tarjous  

 

Osatekijä Tiedonantovelvollisuus Tiedonanto 

E.1 Liikkeeseenlaskun/tarjoamisen 
kokonaisnettotuotot ja arvioidut 
kokonaiskustannukset 

Listautumisen yhteydessä Yhtiölle ei synny tuottoja. Nixu arvioi, että 
Listautumisen yhteydessä Nixun maksettavaksi tulevien maksujen, 
palkkioiden ja arvioitujen kulujen kokonaiskustannukset ovat noin 0,4 
miljoonaa euroa. 

E.2a Syyt tarjoamiseen, tuottojen 
käyttö ja arvioidut kokonaisnet-
totuotot 

Listautumisen yhteydessä Yhtiölle ei synny tuottoja. Suunnitellun Lis-
tautumisen tavoitteena on Nixun tunnettuisuuden kasvattaminen ja 
Osakkeiden likviditeetin parantaminen, pääomarakenteen vahvistami-
nen sekä uusien omistajaryhmien mukaan saaminen. 

E.3 Tarjousehdot Ei sovellu. 

E.4 Liikkeeseenlaskuun/tarjoukseen 
liittyvät olennaiset intressit ja 
eturistiriidat 

Ei sovellu. 

E.5 Arvopapereiden myyjät ja 
myyntirajoitussopimukset 

Ei sovellu. 

E.6 Tarjoamisesta johtuvan välittö-
män laimentumisenaste ja pro-
senttiosuus 

Ei sovellu. 

E.7 Sijoittajilta veloitettavat kustan-
nukset 

Ei sovellu. Yhtiö ei veloita sijoittajilta suoraan kuluja Listautumiseen liit-
tyen.  
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RISKITEKIJÄT  

Mahdollisten sijoittajien tulisi tarkastella seuraavia riskitekijöitä huolellisesti muiden Esitteessä esitettyjen tie-
tojen lisäksi.  

 

Mikäli jokin jäljempänä kuvatuista riskitekijöistä toteutuu, saattaa sillä olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoi-
mintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Osakkeiden arvoon. Mikäli nämä riskit 
johtaisivat Osakkeiden markkinahinnan laskuun, Osakkeisiin sijoittaneet voisivat menettää sijoituksensa ko-
konaan tai osittain. Kuvaus riskitekijöistä perustuu Esitteen päivämääränä Yhtiön hallituksen ja johdon tie-
dossa olleisiin ja arvioimiin seikkoihin, minkä vuoksi kuvaus ei ole välttämättä kattava. Jäljempänä kuvatut 
riskit ja epävarmuustekijät eivät ole ainoita Nixun toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Muilla seikoilla ja epävar-
muustekijöillä, joista Nixu ei tällä hetkellä ole tietoinen tai joita Yhtiö ei pidä olennaisina, voi olla olennaisen 
haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Osak-
keiden arvoon. Riskitekijöiden esitysjärjestys ei kuvaa riskien toteutumisen todennäköisyyttä tai tärkeysjärjes-
tystä. 

 

Tämä Esite sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Nixun todelli-
nen tulos voi poiketa olennaisesti siitä, mitä tulevaisuutta koskevissa lausumissa ennakoidaan seuraavassa 
kuvattavien riskien ja muiden tässä Esitteessä esitettyjen tekijöiden vuoksi. 

 

Nixun toimintaympäristöön ja liiketoimintaan liittyviä riskejä  

Mahdollinen epäonnistuminen reagoinnissa riittävän nopeasti informaatioteknologian ja kyberturval-
lisuusuhkien nopean kehityksen aiheuttamiin muutoksiin tietoturvapalveluiden kysynnässä voi vaikut-
taa haitallisesti Nixun liiketoimintaan  

Nixun asiakaskuntaan kohdistuvat kyberturvallisuusuhkat ovat lisääntyneet, ja viime vuosina on paljastunut 
useita laajoja ja ammattimaisia tietomurtoja. Samaan aikaan informaatioteknologia kehittyy jatkuvasti ja sen 
myötä myös teknologian vaatimat kyberturvallisuusvaatimukset ja erilaisten kyberturvallisuuspalveluiden ky-
syntä. Informaatioteknologian kehityksen ja kyberturvallisuusuhkien monipuolistumisen seurauksena erilaisten 
tietoturvallisuuspalveluiden kysyntä saattaa vaihdella huomattavasti, ja tietoturvallisuuspalveluiden tarjoajien 
tulee jatkuvasti kehittää uusia ratkaisuja sekä muuttaa palveluvalikoimaansa kysynnän muutosten vuoksi. Nixu 
ei välttämättä kykene riittävän nopeasti reagoimaan informaatioteknologian kehityksen ja uusien kyberturval-
lisuusuhkien aiheuttamiin kysynnän muutoksiin, mikä voi vaikuttaa haitallisesti Nixun kilpailukykyyn markki-
noilla sekä kykyyn säilyttää asiakkaansa. Uusien palveluiden kehittäminen vaatii myös Nixulta huomattavasti 
resursseja ja asiakkailta saatavat tuotot eivät välttämättä riitä kattamaan kehitystyön kustannuksia. Mikäli Nixu 
ei kykene tehokkaasti kehittämään palveluitaan vastaamaan informaatioteknologian ja kyberturvallisuusuhkien 
kehitykseen ja reagoimaan tarvittavan nopeasti vaihtelevaan palveluiden kysyntään, tällä voi olla olennaisen 
haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Osak-
keiden arvoon.  

Heikko talouskehitys ja makrotaloudessa vallitseva epävarmuus voivat vaikuttaa haitallisesti IT-mark-
kinoihin ja Nixun liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan 

Yleiset taloudelliset, yhteiskunnalliset ja poliittiset olosuhteet vaikuttavat Nixun toimintaympäristöön. Taloudel-
linen epävarmuus Suomessa, Euroopassa tai laajemmin voi vaikuttaa Nixun liiketoimintaan monella tapaa ja 
vaikeuttaa tulevan liiketoiminnan tarkkaa ennakoimista ja suunnittelua. Taloudellista ennustettavuutta heiken-
tävät myös viimeaikaiset geopoliittiset jännitteet muun muassa Ukrainassa ja Lähi-Idässä sekä poliittiset muu-
tokset, kuten Ison-Britannian EU:sta eroaminen.  

Nixun liiketoiminta on osittain riippuvainen IT-markkinoiden kehityksestä (kuten esimerkiksi uusien tietojärjes-
telmähankkeiden määrästä), johon yleinen taloudellinen tilanne vaikuttaa, vaikkakaan kyberturvallisuusmark-
kinan keskeiset kasvuajurit eivät ole riippuvaisia yleisestä talousympäristöstä. Vaikka talouden tila Nixun pää-
asiallisilla liiketoiminta-alueilla Suomessa ja Euroopassa on viime aikoina kohentunut, on olemassa riski siitä, 
että talousvaikeudet jatkuvat tai pahentuvat.  

Heikkoon taloussuhdanteeseen liittyvä epävarmuus sekä yhteiskunnalliset ja poliittiset jännitteet aiheuttavat 
epävarmuutta Nixun ja sen asiakkaiden toimintaympäristöissä Suomessa ja ulkomailla. Yleisellä taloussuh-
danteella sekä Nixun ja sen asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus 
Nixun liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Osakkeiden arvoon.  
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Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset sekä niiden muutokset voivat aiheuttaa ongelmia tai lisäkus-
tannuksia Nixun liiketoiminnalle 

Nixu noudattaa toiminnassaan lakeja ja säännöksiä, kuten tietosuoja-, kilpailu-, ja työoikeudellisia säännöksiä 
sekä yhtiö- ja verolakeja. Muutokset lainsäädännössä ja säännöksissä voivat edellyttää Nixun liiketoiminta-
mallien tai strategian mukauttamista, mikä voi aiheuttaa Nixulle lisäkustannuksia. Muutokset voivat aiheuttaa 
Nixulle uusia velvoitteita tai vaikeuttaa harjoitettavia tai suunniteltuja liiketoimintoja siten, että Nixu ei pysty 
harjoittamaan liiketoimintaa kannattavasti. Yhtiön johto uskoo tällä hetkellä omaavansa tarvittavat toimintamal-
lit ja resurssit lakien ja säännösten noudattamisen varmistamiseksi. Ei ole kuitenkaan poissuljettua, että Yhtiön 
johdon tulkinta voimassa olevasta lainsäädännöstä tai sääntelystä osoittautuu virheelliseksi, tai että Nixu tie-
dostamattaan joko sisäisessä toiminnassaan tai asiakastoimeksiannoissa laiminlyö tai tulee laiminlyömään 
voimassa olevaa tai muuttuvaa lainsäädäntöä tai muita säännöksiä.  

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus ((EU) 2016/679, ”EU:n Tietosuoja-asetus”) tuli sovellettavaksi 
toukokuusta 2018 alkaen. EU:n Tietosuoja-asetuksen voimaantulo ja noudattaminen Nixun liiketoiminnassa ja 
operatiivisessa toiminnassa tai tietosuojakäytäntöjen päivitysprosessin mahdollinen riittämättömyys voivat kui-
tenkin aiheuttaa Nixulle ongelmia, vaikeuksia tai lisäkustannuksia. Ei ole takeita, että EU:n Tietosuoja-asetuk-
sen edellyttämien käytäntöjen käyttöönotto onnistuu ja sen noudattaminen voidaan varmistaa asianmukaisesti. 
On myös mahdollista, että EU:n Tietosuoja-asetusta tai tietosuojaan liittyviä lakeja ja niihin perustuvia vaati-
muksia tulkitaan ja sovelletaan epäyhtenäisesti EU:n eri jäsenvaltioissa tai ne voivat olla ristiriidassa muiden 
sääntöjen tai Nixun käytäntöjen kanssa. Nixu käsittelee liiketoiminnassaan asiakkaiden tietoja, joista osaan 
sisältyy myös henkilötietoja. Vaikka vastuita on tyypillisesti rajoitettu sopimuksin, Nixulle voi siirtyä asiakkailta 
henkilötietojen käsittelyä koskevia vastuita.   

EU:n Tietosuoja-asetuksen rikkomuksilla voi olla haitallinen vaikutus Nixun maineeseen sen asiakkaiden ja 
muiden sidosryhmien keskuudessa. Lisäksi EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaan kansallinen tietosuojaviran-
omainen voi määrätä EU:n Tietosuoja-asetuksen rikkomisesta hallinnollisia sanktioita, joiden määrä voi olla 
enintään 20 miljoonaa euroa tai neljä prosenttia yhtiön vuotuisesta maanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta.  
Ellei Nixu kykene noudattamaan sovellettavaa lainsäädäntöä ja säännöksiä, tämä saattaa aiheuttaa taloudel-
lista vahinkoa Nixulle esimerkiksi korvausvaatimusten muodossa, heikentää Nixun liiketoimintamahdollisuuk-
sia sekä vahingoittaa sen mainetta. Edellä kuvatuilla riskeillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Nixun 
liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Osakkeiden arvoon.  

Jos Nixu ei kykene pitämään palveluksessaan tai rekrytoimaan tarvittavaa määrää tietoturvaosaajia ja 
muita avainhenkilöitä taikka muuten takaamaan näiden resurssiensa täysimääräistä riittävyyttä tai mi-
käli Nixun työvoimakustannukset kasvavat merkittävästi, voi tällä olla olennaisen haitallinen vaikutus 
Nixun liiketoimintaan 

Asiantuntijayrityksenä Nixun menestyminen ja sen kilpailukyky ovat suoraan sidoksissa sen henkilöstön osaa-
miseen, viihtyvyyteen ja Nixun kykyyn pitää palveluksessaan sekä rekrytoida ja kouluttaa uusia huippuammat-
tilaisia. Yhtiön menestys ja sen orgaanisen kasvun mahdollisuudet ovat keskeisiltä osiltaan riippuvaisia Ni-
xussa työskentelevien asiantuntijoiden sitoutuneisuudesta ja saatavuudesta. Tietoturvallisuusalan asiantunti-
joiden kysyntä on korkealla tasolla tietoturvapalveluita tarjoavien yritysten keskuudessa. Lisäksi viranomaiset 
ja muiden toimialojen yritykset palkkaavat enenevissä määrin osaajia omaan palvelukseensa. Etenkin koulut-
tautuneiden tietoturvaosaajien saatavuus voi olla heikkoa. Yritysostokohteiden integraatio ja vastaavat tavan-
omaisen liiketoiminnan ulkopuoliset muutostilanteet asettavat lisähaasteita henkilöstön viihtyvyyden turvaami-
selle. Mikäli Nixu epäonnistuu henkilöstön motivoimisessa ja sen viihtyvyyden ylläpitämisessä, tämä voi pa-
himmassa tapauksessa johtaa suurenkin työntekijäjoukon irtisanoutumiseen. 

Asiantuntijoiden menestyksekäs rekrytointi vaatii Nixulta myös huomattavia resursseja. Ei ole takeita siitä, että 
Nixun resurssit riittävät varmistamaan uusien tarvittavien osaajien rekrytoimisen tulevaisuudessa.  Vaikka Ni-
xun johtoryhmää on vahvistettu kuluvana vuonna, on myös mahdollista, että Nixun johtoryhmän resurssien 
rajallisuus tai jonkin johtoryhmän jäsenen menetys voi rasittaa johtoryhmälle kuuluvien tehtävien tavanomaista 
suorittamista. Yhden tai useamman Nixun avainhenkilön menettäminen voi vaikuttaa haitallisesti Nixun kykyyn 
kehittää liiketoimintaansa ja toteuttaa strategiaansa menestyksekkäästi. 

Ei ole takeita siitä, että Nixu kykenee rekrytoimaan riittävää määrää osaavaa henkilöstöä tulevaisuudessa. 
Ellei Nixu kykene rekrytoimaan, kouluttamaan, motivoimaan ja pitämään palveluksessaan riittävästi pätevää 
henkilöstöä sekä johtoa, se ei välttämättä pysty kilpailemaan tehokkaasti ja toteuttamaan täysimääräisesti 
strategiaansa. Työntekijöiden irtisanoutuminen voi myös johtaa asiakassuhteiden menettämiseen ja vaikeut-
taa uusien asiakastoimeksiantojen hankkimista. Mikäli riittävän merkittävä osa Nixun henkilöstöstä päättäisi 



 

15 

irtisanoutua, Nixun koko liiketoiminnan jatkuvuus saattaisi vaarantua, ellei se kykenisi rekrytoimaan korvaavia 
työntekijöitä riittävän nopeasti. Lisäksi, mikäli Nixun avainasemassa toimiva asiantuntija päättäisi ryhtyä har-
joittamaan kilpailevaa toimintaa tai siirtyä Nixun kilpailijalle, saattaisivat Nixun nykyiset tai mahdolliset tulevat 
asiakkaat Nixun sijaan käyttää tällaisten kilpailijoiden palveluita. 

Talouskasvun nopeutuminen ja toisaalta kyberturvamarkkinan voimakkaasti kasvava kysyntä voivat johtaa 
palkkainflaatioon, jolla voi olla olennainen vaikutus palveluyritysten, kuten Nixun, kustannuksiin. Koska työvoi-
makustannukset ovat palveluyritysten selkeästi suurin kustannuserä, palkkatason muutoksilla on olennainen 
vaikutus palveluyritysten kustannuksiin ja siten kannattavuuteen. 

Edellä kuvatuilla riskeillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen 
ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Osakkeiden arvoon.  

Asiakkaiden toteutuneet tietoturvauhat tai mahdolliset puutteet Nixun asiakkaille toimittamissa palve-
luissa voivat toteutuessaan aiheuttaa Nixulle merkittäviä välittömiä ja välillisiä haitallisia seuraamuksia  

Tietojärjestelmiä ei ole mahdollista saada täysin suojatuiksi tietojärjestelmämurroilta ja muilta väärinkäytök-
siltä. Nixun asiakkaan toimiala, tietojärjestelmiin kohdistuvat riskit, lainsäädäntö ja muu sääntely määrittelevät 
kunkin asiakkaan toimintaympäristössä vaadittavan tietoturvan tavoitetason. Tietoturvapalveluja tuottaessaan 
Nixu käsittelee säännöllisesti asiakkaidensa arkaluonteisia tietoja, ja Nixun asiakaskuntaan lukeutuu lisäksi 
useita sellaisia julkisen sektorin sekä säännellyillä toimialoilla toimivia yksityisen sektorin toimijoita, joiden toi-
minnassa syntyvät tiedot ovat erityisen arkaluonteisia. Nixun asiakkaisiin kohdistuu enenevissä määrin erilai-
sia tietoturvauhkia, kuten esimerkiksi tietomurtoja, yritysvakoilua, väärinkäytöksiä ja inhimillisiä virheitä. Mikäli 
Nixun kehittämät tietoturvaratkaisut osoittautuvat puutteellisiksi, tai mikäli jokin Nixun asiakkaaseen kohdistuva 
tietoturvauhka toteutuu muusta syystä, tämä voi johtaa muun muassa Nixun asiakkaan tai kolmannen osa-
puolen arkaluonteisten tietojen vuotamiseen, muuttumiseen, vaurioitumiseen tai väärinkäyttämiseen, ja/tai Ni-
xun asiakkaan tai kolmannen osapuolen tietojärjestelmien vaurioitumiseen.  

Edellä kuvatun kaltaisten riskien toteutuminen voi johtaa Nixun kannalta merkittäviin haitallisiin seuraamuksiin, 
kuten korvausvastuuseen. Vaikka Nixu pyrkiikin asiakassopimuksissaan mahdollisuuksien mukaan rajoitta-
maan vastuutaan, jotkin vanhemmat asiakassopimukset saattavat sisältää Nixulle epäedullisempia vaatimuk-
sia ja vastuuehtoja. Asiakassopimusten perusteella Nixu on yleensä suhteessa asiakkaaseen täysimääräisesti 
vastuussa alihankkijoistaan ja toimittamistaan kolmansien osapuolten ohjelmistoista ja tuotteista silloin, kun 
niitä myydään osana Nixun palvelua. Nixu voi siten joutua muun muassa merkittävään vahingonkorvausvas-
tuuseen suhteessa asiakkaisiin ja kolmansiin osapuoliin. Nixuun voi myös kohdistua muita sopimusperusteisia 
ja/tai oikeudellisia sanktioita, ja Nixun asiakkaalle saattaa syntyä oikeus sopimuksen ennenaikaiseen päättä-
miseen. Nixun maine ja luotettavuus tietoturvapalvelujen tuottajana voi kärsiä, mikä puolestaan voi johtaa ole-
massa olevien asiakassuhteiden irtisanomiseen ja vaikeuksiin uusien asiakassuhteiden hankkimisessa. Li-
säksi tapahtuneiden tietomurtojen selvittämisestä, vahinkojen rajoittamisesta ja tarvittavien jatkotoimenpitei-
den suorittamisesta aiheutuvat kustannukset voivat jäädä kokonaan tai osittain Nixun kannettaviksi. Erinäisten 
tietoturvauhkien jatkuvasti lisääntyessä Nixu saattaa myös joutua tulevaisuudessa tekemään merkittäviä li-
säinvestointeja tietojärjestelmiinsä.  

Edellä kuvatuilla riskeillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen 
ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Osakkeiden arvoon.  

Asiakasprojekteihin liittyy epävarmuustekijöitä, joista saattaa johtua Nixun kokonaan tai osittain kan-
nettaviksi tulevia kustannuksia 

Osa Nixun liiketoiminnasta koostuu asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin räätälöidystä ratkaisutoimituksista. 
Vaikka suuri osa Nixun projekteihin liittyvästä hinnoittelusta on tuntipohjaista, projekteihin kuuluu usein osa-
alueita, joille on erikseen sovittu kiinteät hinnat. Isoihin projekteihin liittyy erityisesti odottamattomien viivästys-
ten ja ylimääräisen työn johdosta epävarmuustekijöitä, joista saattaa johtua Nixun kokonaan tai osittain kan-
nettavaksi tulevia kustannuksia. Tämän lisäksi Nixu ei välttämättä aina pysty allokoimaan henkilöstöresurs-
seja, jaksottamaan pitkäaikaisiin projekteihin liittyviä suorituksia tai ennustamaan toimintaansa ennakoimal-
laan tavalla. Etenkin pitkäaikaisten projektien työmäärä saattaa osoittautua huomattavasti alun perin suunni-
teltua suuremmaksi esimerkiksi uusien teknologisten innovaatioiden ja tietoturvallisuusuhkien seurauksena. 
Projektin alkuperäinen suunnitelma saattaa myös muuttua projektin edetessä Nixusta riippumattomista syistä. 
Edellä mainittujen tekijöiden aiheuttamasta ylimääräisestä työstä ja siihen liittyvistä kustannuksista ei välttä-
mättä ole projektin aloitusvaiheessa mahdollista sopia tyhjentävästi asiakkaan kanssa, minkä vuoksi ne saat-
tavat jäädä kokonaan tai osittain Nixun kannettaviksi.  
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Asiakkaiden maksusuoritukset on pitkäaikaisissa projekteissa joskus sidottu sovittuihin tulosmittareihin tai osa-
suorituksiin. Mikäli Nixu ei kykene täysimääräisesti ja oikea-aikaisesti saavuttamaan näitä tavoitteita, saattavat 
asiakkaiden maksusuoritukset pienentyä tai jäädä kokonaan maksamatta, minkä lisäksi asiakkaalle saattaa 
syntyä oikeus sopimuksen ennenaikaiseen päättämiseen ja/tai vaatia Nixulta hyvitystä. Sopimuksen päätty-
essä ennenaikaisesti on myös mahdollista, ettei Nixu kykene nopeasti siirtämään ennenaikaisesti päättyneelle 
projektille allokoituja henkilöstöresursseja uuteen projektiin. Tämä heikentää Nixun henkilöstöresurssien käyt-
töastetta.  Vaikka Nixu saavuttaisi tulosmittarit tai osasuoritukset, joihin asiakkaiden maksusuoritukset on si-
dottu, tai vaikka tällaisista tulosmittareista tai osasuorituksista ei ole sovittu, asiakkaiden ennakoidut maksu-
suoritukset saattavat projektien pitkittyessä viivästyä.  

Pitkäaikaisiin projekteihin liittyvien suoritusten oikea-aikaiseen jaksottamiseen Nixun tuloskehitystä ennakoi-
taessa liittyy yllä kuvatuista syistä epävarmuustekijöitä ja on mahdollista, ettei jaksotus ja sen myötä Nixun 
ennakoitu tuloskehitys toteudu Nixun ennakoimalla tavalla. Toisaalta Nixun projektitoimeksiannot ovat keski-
määrin pienehköjä ja lyhytkestoisia, mikä osaltaan heikentää Nixun liiketoiminnan ennustettavuutta. Vaikka 
Nixu pyrkii rakentamaan pitkäaikaisia asiakassuhteita etenkin suurten yritysten kanssa, ja suurin osa Nixun 
projektiasiakkuuksista on toistuvia, toistuvuudesta ja jatkuvuudesta ei ole takeita. 

Yllä mainitut asiakasprojekteihin liittyvät riskitekijät voivat toteutuessaan vaikuttaa olennaisen haitallisesti Ni-
xun liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Osakkeiden arvoon. 

Palveluliiketoimintaan liittyy erilaisia liiketoimintamalleja, toimintatapoja sekä palvelutasolupauksia 
kuin konsultointiliiketoimintaan ja tämä voi aiheuttaa Nixulle uusia sopimuksiin ja hinnoitteluun liitty-
viä riskejä 

Jatkuvat palvelut ovat tuotteistettuja palvelukokonaisuuksia, joita toimitetaan asiakkaille toistaiseksi voimas-
saolevilla sopimuksilla.  Palvelumuotoiset toimitukset sisältävät myös teknologiapohjaisia palveluita, kuten 
Nixu Cyber Defense Center -palvelu. Näissä palveluissa Nixu ottaa toimitettavan teknologian hallinnointivas-
tuun ja jatkuvan operatiivisen roolin asiakkaan toimintojen tukena. Nixun jatkuvat palvelut -palvelutyyppi on 
melko uusi ja mahdollisesti kasvava palvelutyyppi ja siihen kuuluvat palvelukokonaisuudet ovat usein toistuvia 
ja pitkiä. Palveluliiketoimintaan liittyy erilaisia liiketoimintamalleja, toimintatapoja sekä palvelutasolupauksia 
kuin konsultointiliiketoimintaan. Haasteet näiden muutosten ja uuden liiketoimintamallin toteuttamisessa voivat 
aiheuttaa Nixulle merkittäviä välillisiä ja välittömiä seuraamuksia. Nixu sitoutuu palvelukokonaisuuksissa pit-
käkestoisiin toimituksiin, jotka voivat olla kestoltaan useamman vuoden mittaisia. Esimerkiksi pidempien asia-
kassopimusten ehdot saattavat osoittautua Nixun kannalta epäedullisiksi. Pidempien asiakassopimusten hin-
noitteluun liittyy myös suurempi riski kuin lyhytkestoisiin projektiluonteisiin toimituksiin. Nixun teknologiapoh-
jaiset palvelut perustuvat pitkälti samaan teknologiaan ja Nixulle voi aiheutua välillisiä ja välittömiä seuraamuk-
sia jos palveluissa käytetyssä teknologiassa ilmenee häiriöitä.  

Palveluliiketoiminnasta saatavat tulot on tyypillisesti sidottu sovittuun palvelutasoon. Mikäli Nixu ei kykene täy-
simääräisesti ja oikea-aikaisesti saavuttamaan palvelutasoa, saattavat asiakkaiden maksusuoritukset pienen-
tyä tai asiakas saattaa olla oikeutettu hyvitysmaksuihin, minkä lisäksi asiakkaalle saattaa syntyä oikeus sopi-
muksen ennenaikaiseen päättämiseen. Yllä mainitut riskitekijät voivat toteutuessaan vaikuttaa olennaisen hai-
tallisesti Nixun liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Osakkeiden ar-
voon. 

Julkisen sektorin asiakkuuksiin liittyy erityisiä kelpoisuus- ja muita vaatimuksia ja prosesseja, joita 
Nixu ei välttämättä kykene noudattamaan ja/tai jotka saattavat tehdä projekteista heikosti kannattavia, 
minkä lisäksi julkisen sektorin asiakkuuksien keskittyminen kolmansien tahojen hallinnoimien puite-
sopimusten alle kasvattaa Nixun asiakasmenetyksiin liittyviä riskejä 

Nixulla on asiakkaina useita julkisen sektorin toimijoita, ja Nixu pyrkii myös jatkossa panostamaan julkisen 
sektorin asiakkuuksiin. Asiakkaan toiminnan luonteesta johtuen julkisen sektorin asiakassopimukset sisältävät 
usein Nixun kannalta ankaria erityisvaatimuksia ja niihin liittyviä auditointi-, sertifiointi- ja turvallisuusselvitys-
velvoitteita. Puutteet näiden erityisvaatimusten noudattamisessa voivat Nixun kannalta johtaa sopimusperus-
teisiin sanktioihin ja sopimuksen irtisanomiseen. Mikäli erityisvaatimukset esimerkiksi lainsäädännön ja viran-
omaiskäytännön muutosten seurauksena tiukentuvat entisestään, niiden noudattaminen vaatii Nixulta enem-
män resursseja, mikä lisää kustannuksia. Mikäli Nixun toimintamallit osoittautuvat sopimattomiksi tiukentunei-
siin vaatimuksiin nähden, tai mikäli toimintamalleja ei kyetä muuttamaan kustannustehokkaasti, tämä voi vai-
kuttaa haitallisesti Nixun kykyyn toimia julkisyhteisöjen luotettavana tietoturvallisuuspalveluiden tarjoajana ja 
viime kädessä johtaa julkisen sektorin asiakassuhteiden menettämiseen. 
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Julkisen sektorin asiakkaita sitoo voimassa oleva hankintalainsäädäntö. Kilpailutusprosessien vaatimuksen-
mukaisuuksien hallinta vaatii Nixulta huomattavia resursseja. Julkisen sektorin asiakassopimusten neuvotte-
luvara on myös huomattavasti rajoitetumpi verrattuna yksityisen sektorin asiakkaisiin, minkä johdosta sopi-
musten ehdot voivat olla Nixun kannalta epäedullisempia verrattuna yksityisen sektorin asiakkaiden kanssa 
solmittaviin vastaaviin sopimuksiin esimerkiksi hinnoittelun ja vastuiden osalta. On mahdollista, että Nixu ei 
kykene allokoimaan riittävästi resursseja julkisten hankintojen kilpailutusprosessien hallintaan tai että solmit-
tujen sopimusten hinnoittelu tai muut ehdot johtavat heikosti kannattaviin tai tappiollisiin asiakasprojekteihin. 

Nixun julkisen sektorin asiakkuuksien tuottamasta liikevaihdosta osa perustuu kolmansien tahojen hallin-
noimiin puitesopimuksiin, jotka kilpailutetaan määräajoin voimassa olevan hankintalainsäädännön mukaisesti. 
Mikäli voimassa olevia puitesopimuksia irtisanotaan, tai mikäli Nixua ei tulevissa kilpailutuksissa valita puite-
sopimustoimittajaksi, tämä voi johtaa julkisen sektorin asiakkuuksista tulevan liikevaihdon merkittävään las-
kuun. Puitesopimusjärjestelyt saattavat myös kokonaisuutena rajoittaa Nixun mahdollisuuksia hankkia uusia 
julkisen sektorin asiakkaita ja/tai kasvattaa myyntiä olemassa oleville julkisen sektorin asiakkaille.  

Edellä mainituilla seikoilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, liiketoiminnan tulok-
seen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Osakkeiden arvoon.  

Mikäli Nixu ei pysty suojaamaan immateriaaliomaisuuttaan, kuten ohjelmistoja tai menetelmiä, tai Ni-
xuun kohdistetaan immateriaalioikeuksien loukkauskanteita, voi se haitata Nixun liiketoimintaa 

Nixun liiketoiminnassa käytetään pääosin tekijänoikeuden alaista osaamista. Nixu toimittaa osana liiketoimin-
taansa asiakkailleen myös kolmansien osapuolten teknologiaa tai lisenssejä, joihin liittyvää aineetonta omai-
suutta Nixu ei omista. Koska Nixu tarjoaa asiakkaalle lisenssin osana tuottamaansa palvelua, Nixu on vas-
tuussa sopimusvelvoitteiden täyttämisestä lisenssien osalta. Tämän lisäksi Nixu kehittää ja myy asiakkailleen 
tiettyjä palveluita, menetelmiä, konsultoinnin työkaluja ja ohjelmistokomponentteja, joihin liittyvät immateriaa-
lioikeudet Nixu joko kokonaan tai osaksi omistaa. Yhtiön immateriaalioikeuksia on kuvattu kohdassa ”Tietoja 
Nixusta ja Nixun liiketoiminnasta – Immateriaalioikeudet”. Nixu pyrkii suojaamaan liiketoimintaosaamisensa ja 
liikesalaisuutensa myös salassapitosopimuksin. Ei ole kuitenkaan varmuutta siitä, että Nixun toimenpiteet im-
materiaalioikeuksien suojaamiseksi ovat riittäviä tai että Nixu kykenisi tulevaisuudessa hankkimaan mahdolli-
sesti tarvitsemansa immateriaalioikeudet kilpailukykyisin ehdoin. 

Vaikka Nixu ei tällä hetkellä ole vastaajana missään immateriaalioikeusrikkomusta koskevassa oikeudenkäyn-
nissä, eikä Nixun tiedossa ole tällaisen oikeudenkäynnin tai vastaavan menettelyn uhkaa taikka mihinkään 
sen ohjelmisto- tai laitetoimittajaan kohdistuvaa merkittävää vastaavaa oikeudenkäynnin tai menettelyn uhkaa, 
ei ole varmuutta siitä, etteivätkö kolmansien osapuolten Nixun asiakkailleen toimittamat ohjelmistot taikka Ni-
xun itsensä kehittämät sovellukset, palvelut tai ratkaisut saata loukata kolmansien osapuolten immateriaali- tai 
muita tällaisiin ohjelmistoihin, sovelluksiin, palveluihin tai ratkaisuihin liittyviä oikeuksia. Nixu voi myös olla 
vastuussa sen asiakkaalle aiheutuvista vahingoista sen johdosta, että Nixun toimittama ratkaisu tai palvelu 
loukkaisi kolmansien tahojen oikeuksia. Nixu ei myöskään välttämättä pystyisi jatkossa toimittamaan tiettyä 
kokonaisratkaisua asiakkailleen, mikäli siihen sisältyvän kolmannen tahon ohjelmiston tai laitteen katsottaisiin 
rikkovan jonkin tahon oikeuksia. Lisäksi oikeuksien loukkaustapaukset saattavat vahingoittaa Nixun mainetta 
ja siten vaikeuttaa uusien asiakkuuksien hankkimista ja/tai johtaa asiakassuhteiden menettämiseen.  

Mikäli Nixu ei pysty suojaamaan immateriaaliomaisuuttaan tai mikäli Nixu joutuu immateriaalioikeuksien louk-
kauskanteiden tai niihin liittyvien vahingonkorvauskanteiden kohteeksi, voi näillä olla olennaisen haitallinen 
vaikutus Nixun liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Osakkeiden ar-
voon.  

Nixun mahdollisten yritysostojen epäonnistumisella tai integraatiovaikeuksilla voi olla olennaisen hai-
tallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan 

Nixu etsii myös jatkuvasti vaihtoehtoja kasvulle yritysoston tai -ostojen kautta. Nixu ei välttämättä kuitenkaan 
löydä sopivia ostokohteita, jotka tukisivat Nixun strategiaa tai muutoin sopisivat Nixun toimintoihin. Ei myös-
kään ole takeita siitä, että Nixu onnistuu integroimaan mahdollisen yritysostokohteen liiketoiminnan menestyk-
sekkäästi omaan liiketoimintaansa, tai että Nixu onnistuu saavuttamaan toivottuja strategisia tavoitteita tai sy-
nergiaetuja, eivätkä mahdolliset yritysostot näin välttämättä tuota odotettua liikevaihtoa tai voittoa. Mahdolli-
sista yritysostoista saattaa myös seurata Nixulle ennakoimattomia riskejä ja piileviä vastuita, joihin ei ole pys-
tytty varautumaan. Yritysostomahdollisuuksien tutkiminen ja yritysostojen mahdollinen toteuttaminen voivat 
viedä Yhtiön johdolta huomattavia resursseja, jolloin Nixun varsinainen liiketoiminta saattaa kärsiä.  
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Nixu on viime vuosina toteuttanut strategiansa mukaisia kansainvälisiä kasvuinvestointeja. Edellisen kolmen 
vuoden aikana Nixu on toteuttanut neljä yritysostoa. Vaikka Yhtiön johdon käsityksen mukaan Nixun ja yritys-
ostojen kohteiden liiketoimintojen yhdistämisellä saavutetaan hyötyjä, yhtiöiden ja niiden toimintojen yhdistä-
minen asettaa myös haasteita. Vaikka Yhtiön johdolla ei ole syytä olettaa, että integrointeihin liittyisi erityisiä 
ongelmia, integrointiprosesseihin ja toimintojen yhteensovittamiseen saattaa, kuten vastaavissa järjestelyissä 
yleensäkin, liittyä ennalta tiedostamattomia riskejä. Ei ole takeita siitä, että Nixu kykenee yhdistämään liiketoi-
minnat ilman vaikeuksia, kuten esimerkiksi avaintyöntekijöiden tai asiakkaiden menetyksiä, käynnissä olevien 
liiketoimintojen häiriintymistä ja mahdollisia menetelmien ja toimintatapojen yhteensopimattomuuksia. Mikäli 
tällaiset riskit toteutuvat, tai Yhtiön johdon on liiketoiminnan kehittämisen sijaan keskityttävä integraatioproses-
sissa mahdollisesti esiin nousevien vaikeuksien ratkaisuun, tällä voi olla haitallinen vaikutus Nixun kykyyn 
saavuttaa yritysostoilla tavoiteltuja hyötyjä. Nixu ei muutenkaan voi taata, että ne hyödyt, joita Nixu yhdisty-
misiltä odottaa, toteutuvat. Odotetut hyödyt riippuvat monesta tekijästä, eikä ole takeita siitä, että ne saavutet-
taisiin kokonaisuudessaan tai suunnitellussa aikataulussa, taikka ettei yritysostojen kohteiden integroinnit ai-
heuttaisi odottamattomia kustannuksia. Näillä epävarmuustekijöillä voi toteutuessaan olla olennaisen haitalli-
nen vaikutus Nixun liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Osakkeiden 
arvoon. 

Nixun työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden tai muiden sidosryhmien tekemät inhimilliset virheet, 
sekä Nixun käyttämien IT-järjestelmien ja laitteiston toimintahäiriöt tai saatavuuden keskeytyminen 
voivat vaikuttaa Nixun liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan  

Nixun toimintaan liittyy operatiivisia riskejä erityisesti työntekijöiden tai yhteistyökumppaneiden tai muiden si-
dosryhmien tekemien inhimillisten virheiden, virhearviointien tai muun puutteellisen tai haitallisen toiminnan 
johdosta sekä Nixun käyttämien järjestelmien ja laitteiston toimintahäiriöiden tai saatavuuden keskeytymisen 
johdosta. Nixulla on riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan liittyviä sisäisiä ohjeita ja Nixu seuraa ohjeiden 
noudattamista resurssiensa puitteissa. Ei ole kuitenkaan takeita siitä, että riskienhallintaan ja valvontaan liitty-
vät resurssit olisivat kaikissa tilanteissa riittävät. Nixu ei myöskään voi varmistua siitä, että yksittäiset työnteki-
jät, yhteistyökumppanit tai muut sidosryhmien edustajat kaikissa tilanteissa toimisivat moitteettomasti, noudat-
taisivat soveltuvaa viranomaissääntelyä tai Nixun antamia sisäisiä ohjeita taikka siitä, ettei operatiivisia riskejä 
voisi toteutua ohjeiden noudattamisesta huolimatta.  

Ei ole myöskään takeita siitä, että Nixun toimittamat palvelut ja ratkaisut ja sen käyttämät järjestelmät ja laitteet 
toimivat kaikissa tilanteissa moitteettomasti.  

IT-järjestelmillä sekä tietoliikenneyhteyksillä on huomattava merkitys Nixun liiketoiminnalle. Nixu turvautuu laa-
jasti IT-järjestelmiin sekä tietoliikenneyhteyksiin työntekijöiden ja asiakkaiden välisissä vuorovaikutustilan-
teissa ja jokapäiväisessä liiketoiminnassaan tuottaessaan IT-asiantuntijapalveluita. Nixun asiakkaiden tietojär-
jestelmien toiminta voi keskeytyä lukuisista syistä, kuten esimerkiksi käynnissä olevien IT-järjestelmien ja pal-
veluntarjonnan kehittämisprojektien, kolmansien palveluntuottajien, sähkökatkosten, tietoturvaloukkausten tai 
suuronnettomuuksien, kuten tulipalojen ja luonnonmullistusten, sekä Nixun omien työntekijöiden tekemien 
käyttövirheiden vuoksi. Tietojärjestelmien toiminnan olennaiset keskeytymiset tai vakavat virheet voivat haitata 
ja heikentää merkittävästi Nixun liiketoimintaa, liiketoiminnan tulosta ja taloudellista asemaa.  

Edellä mainitut Nixun ja kolmansien tahojen IT-järjestelmiin tai tietoliikenneyhteyksiin liittyvät puutteet, häiriöt 
tai viat voivat aiheuttaa merkittäviä haittoja Nixun asiakkaille. Näiden johdosta Nixulle tai Nixun asiakkaille voi 
aiheutua merkittäviä taloudellisia menetyksiä ja Nixun maine voi näiden johdosta kärsiä.  

Edellä mainittujen riskien toteutumisella voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, liiketoi-
minnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Osakkeiden arvoon. 

Ei ole takeita siitä, että Nixu kykenee onnistuneesti toteuttamaan liiketoimintastrategiaansa 

Nixun strategian toteuttamisen kulmakivi on markkinaläsnäolon laajentamisen kautta tapahtuva kasvu. Nixun 
strategiset kehitysalueet ovat kyberturvaosaajayhteisö, digitalisaation kyberturvakumppani, datalähtöiset pal-
velut globaaleilla alustoilla sekä markkinaläsnäolon laajentaminen.  Markkinaläsnäoloa pyritään laajentamaan 
kasvulla digitaalisen liiketoiminnan ja teollisen internetin kyberturvallisuusratkaisuissa, kumppanuuksia syven-
tämällä, maantieteellisen läsnäolon laajentamisella muihin Pohjois-Euroopan maihin sekä valikoiduilla yritys-
kaupoilla Suomessa ja ulkomailla. Kasvun lisäksi Nixu pyrkii parantamaan kannattavuuttaan uusien palvelui-
den ja palvelumallien kehittämisen sekä laskutettavuusasteen ja operatiivisen tehokkuuden parantamisen 
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kautta. Nixu on aloittanut strategiansa mukaisesti voimakkaan panostamisen jatkuvaan, skaalautuvaan palve-
luliiketoimintaan. Nixu on muuttanut konsultointipalveluitaan toimeksiantotyyppisistä lyhyistä projekteista pi-
dempiin, henkilöstä riippumattomiin ja jatkuvaluonteisiin palvelusopimuksiin. 

Nixun toimiala kehittyy nopeasti ja on mahdollista, että Nixun nykyinen strategia ei osoittaudu kilpailukyky-
kyiseksi, tai että Nixu ei kykene riittävän nopeasti sopeuttamaan tai muuttamaan strategiaansa muuttuvassa 
toimintaympäristössä. Monilla tekijöillä, kuten henkilöstövaihdoksilla, kilpailulla ja yleisillä taloudellisilla tai toi-
mialaan liittyvillä olosuhteilla voi olla haitallinen vaikutus Nixun kykyyn toteuttaa strategiaansa. Suomen kyber-
turvallisuusmarkkinoiden koko ja kehitys voivat rajoittaa Nixun kasvustrategian toteuttamisen mahdollisuuksia 
Suomessa. Ei myöskään ole takeita siitä, että Nixu onnistuu kansainvälistymispyrkimyksissään tavoittelemal-
laan tavalla. Etenkin Suomen ulkopuolelle tehtäviin kasvuinvestointeihin voi liittyä tuntemattomia poliittisia, 
taloudellisia ja operatiivisia riskejä. On myös mahdollista, ettei Nixu kykene toistamaan palvelukonseptiaan eri 
maissa esimerkiksi paikallisista erityisvaatimuksista, lainsäädännöstä tai Nixun brändin tuntemattomuudesta 
johtuen. Ulkomaalaiset asiakkaat saattavat muun muassa näistä syistä Nixun sijasta suosia paikallisia kyber-
turvallisuuspalvelujen tarjoajia. Epäonnistumisella liiketoimintastrategian toteuttamisessa tai sopeuttamisessa 
voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen ase-
maan sekä Osakkeiden arvoon.  

Nixun kansainväliseen liiketoimintaan ja sen laajentamiseen voi liittyä poliittisia, taloudellisia, lainsää-
dännöllisiä ja muita riskejä  

Nixu on toteuttanut strategiansa mukaisia kansainvälisiä kasvuinvestointeja. On mahdollista, että investointien 
aikaansaama hyöty jää odotettua pienemmäksi, liikevoiton kertyminen kestää odotettua kauemmin tai liike-
voittoa ei kerry ollenkaan tai sijoituskustannukset ovat odotettua suuremmat. Mikäli asiakashankinta uusilla 
markkinoilla osoittautuu oletettua vaikeammaksi, voivat uudet markkina-alueet heikentää Nixun kannattavuutta 
merkittävästi. Kansainvälisiä toimintoja voidaan myös joutua lopettamaan, mikäli Nixu ei onnistu saavuttamaan 
riittävää asiakaskantaa.  

Nixu altistuu liiketoimintansa kansainvälisen luonteen vuoksi kansainvälisille poliittisille, taloudellisille ja lain-
säädännöllisille riskeille. Lisäksi Nixu voi epäonnistua laajentumiseen liittyvien riskien tunnistamisessa tai hal-
litsemisessa. Edellä mainittujen riskien toteutumisella voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimin-
taan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Osakkeiden arvoon.  

Nixu toimii vahvasti kilpailluilla markkinoilla, ja kilpailun lisääntyminen saattaa johtaa Nixun markkina-
osuuksien menetykseen 

Nixun kilpailijoita ovat erityisesti suuremmat tietotekniikan, ja muut palveluyritykset, jotka ovat viime vuosina 
laajentaneet toimintaansa tietoturvapalveluihin ja siihen liittyvään konsultointiin. Tällaisilla yhtiöillä on jo entuu-
destaan laaja asiakaskunta, laajempi tuote- ja/tai palveluvalikoima sekä suuremmat resurssit kuin Nixulla. On 
mahdollista, että Nixun asiakkaat haluavat tulevaisuudessa keskittää kaikki IT-palvelunsa, mukaan lukien tie-
toturvapalvelut, yhdelle palveluntarjoajalle. Nixun kilpailijat voivat tällöin saavuttaa kilpailuetua hyödyntämällä 
kokoaan ja laajempaa tarjontaansa, esimerkiksi tarjoamalla tietoturvapalveluita suhteellisen alhaisella hinnalla 
verrattuna muihin tarjoamiinsa IT-palveluihin. Myös alalle tulon investointivaatimukset ovat suhteellisen alhai-
set, minkä seurauksena uudet yritykset voivat suhteellisen helposti ryhtyä kilpailemaan Nixun kanssa. Nixu 
pyrkii torjumaan tätä riskiä tarjoamalla omia palveluitaan omalla brändillään osana näiden yleispalveluyhtiöi-
den palveluita. Mikäli Nixu menettää yllä olevien tekijöiden johdosta markkinaosuuksiaan kilpailijoilleen, tällä 
voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen ase-
maan sekä Osakkeiden arvoon.   

Nixun toimialalla esiintyy kausivaihteluita, mikä voi vaikuttaa haitallisesti Nixun liiketoimintaan 

Nixun toimialalla esiintyy kausivaihtelua, ja liiketoiminta on yleensä vilkkainta vuoden toisen ja viimeisen nel-
jänneksen aikana. Etenkin julkisen sektorin asiakkaat tekevät tyypillisesti merkittävän osan vuotuisista palve-
luhankinnoistaan vuoden lopulla. Kausivaihtelujen ennakoiminen voi olla vaikeaa ja on mahdollista, että Nixun 
kulloinkin käytettävissä olevat henkilöstöresurssit eivät riitä vastaamaan senhetkiseen kysyntään tai kääntei-
sesti, että kysyntää ei käytettävissä oleviin henkilöstöresursseihin nähden ole riittävästi. Etenkin kesäloma-
kauden aikana Nixun henkilöstöresurssit eivät ole täysimääräisesti käytettävissä. Nixun liiketoiminnan työvoi-
mavaltaisuuden seurauksena tämä johtaa liiketoimintavolyymin laskuun vuoden kolmannen neljänneksen ai-
kana. Näiden Nixun toimialalle ominaisten piirteiden takia sen neljännesvuosittainen liikevaihto voi vaihdella 
merkittävästi, ollen vuoden viimeisellä neljänneksellä tavallisesti suurempi ja vuoden kolmannella neljännek-
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sellä tavallisesti alhaisempi kuin ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä. Kausivaihtelut voivat myös olla en-
nakoitua suurempia tai pienempiä, eikä Nixu välttämättä pysty varautumaan niihin asianmukaisesti. Kausivaih-
teluilla voi siten olla olennaisen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai talou-
delliseen asemaan sekä Osakkeiden arvoon.   

Nixun vakuutusturva ei välttämättä kata kaikkia Nixun liiketoimintaan liittyviä riskejä 

Yhtiön johdon käsityksen mukaan Nixulla on toimialalla tavanomainen vakuutusturva. Vakuutuksissa on kui-
tenkin vastuuvapauksia ja vastuunrajoituksia sekä vakuutuskorvausten määrän, että vakuutustapahtuman 
osalta. Nixulla ei ole vakuutusturvaa sellaisten vahinkojen osalta, jotka eivät ole vakuutuskelpoisia tai joille ei 
ole saatavissa vakuutusta kohtuullisin ehdoin. Ei myöskään ole varmuutta siitä, että Nixun nykyistä vakuutus-
turvaa ei irtisanota tai että se on tulevaisuudessa saatavilla taloudellisesti kohtuullisin ehdoin. Mikäli jollekin 
Nixun omaisuudelle, jota se ei ole vakuuttanut, aiheutuu vahinkoa tai aiheutunut vahinko ylittää korvattavan 
enimmäismäärään, Nixu saattaa joutua hankkimaan lisää rahoitusta korjatakseen taikka korvatakseen vahin-
goittuneen omaisuuden, tai Nixu saattaa menettää vahingoittuneen omaisuuden arvon osittain tai kokonaan. 
Millä tahansa edellä kuvatuista riskeistä saattaa toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Nixun liike-
toimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Osakkeiden arvoon.  

Nixun riskienhallinnalla ja sisäisellä valvonnalla ei välttämättä kyetä estämään tai havaitsemaan Nixun 
ohjeistuksen tai sääntelyn vastaisia toimia, laiminlyöntejä tai virheitä taikka tunnistamaan kaikkia ris-
kejä  

Vaikka Nixu noudattaa johdon ja hallituksen määrittelemiä menettelytapoja riskien tunnistamisessa, valvon-
nassa ja hallinnassa, nämä menettelytavat eivät välttämättä tunnista kaikkia riskejä, ja riskit voivat olla merkit-
tävästi ennustettua suuremmat. Nixussa kehitetään ja otetaan käyttöön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
prosesseja, joilla pyritään myös varmistamaan, että lakien ja määräysten noudattaminen toteutuu Nixussa 
asianmukaisesti ja että Nixun toimintaan, strategiaan, käytäntöihin ja taloudelliseen raportointiin liittyvät tavoit-
teet toteutuvat. On kuitenkin mahdollista, että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan prosessit eivät välttämättä 
ole riittäviä ottaen huomioon Nixun kansainvälinen toiminta, konsernirakenne ja koko taikka ne epäonnistuvat, 
mikä kasvattaa virheiden ja vahinkojen syntymisen riskiä. 

Jos Nixu epäonnistuu taloudellista raportointia koskevan tehokkaan sisäisen valvonnan järjestämisessä, yllä-
pitämisessä tai tarvittavien uusien tai parannettujen valvontamenettelyjen käyttöönotossa tai jos sillä on vai-
keuksia niiden käyttöönotossa, Nixu voi epäonnistua raportoinnin oikeellisuudessa tai väärinkäytösten ehkäi-
semisessä. 

Epäonnistumisella riskien tunnistamisessa, seurannassa ja hallinnassa tai sisäisessä valvonnassa voi olla 
olennaisen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan 
sekä Osakkeiden arvoon.  

Lakot ja muut työtaistelutoimenpiteet voivat haitata Nixun liiketoimintaa 

Nixuun tai sen asiakkaisiin voidaan kohdistaa lakkoja ja muita työtaistelutoimenpiteitä, jotka voivat aiheuttaa 
liiketoiminnan keskeytymisiä, joilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan. Nixun tulee 
noudattaa Suomen työntekijöiden osalta voimassa olevaa tietotekniikan palvelualan työehtosopimusta. Työn-
antajaosapuolta edustavat järjestöt eivät välttämättä pysty neuvottelemaan uusia tyydyttäviä työehtosopimuk-
sia aiempien työehtosopimusten voimassaolon päättyessä. Työehtosopimukset eivät myöskään välttämättä 
estä lakkoja tai työnseisauksia. Myös Nixun asiakkaisiin, palveluntarjoajiin, alihankkijoihin tai yhteistyökump-
paneihin kohdistuvat lakot tai muut työtaistelutoimenpiteet tai muutokset työsopimusehdoissa voivat haitata 
Nixun liiketoimintaa. Lakoilla ja muilla työtaistelutoimenpiteillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Nixun 
liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Osakkeiden arvoon. 

Nixun toimintaan liittyvien veroriskien toteutuminen voi johtaa taloudellisiin menetyksiin, joilla voi olla 
haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan 

Nixu harjoittaa liiketoimintaa useassa maassa ja siihen sovelletaan eri valtioiden verolakeja ja -määräyksiä, 
mukaan lukien tuloverotusta, arvonlisäverotusta, kiinteän toimipaikan määrittelyä ja siirtohinnoitteluun sovel-
lettavia säännöksiä. Yhtiön verorasitus riippuu tietyistä verotusta koskevien lakien ja asetusten määräyksistä 
sekä niiden soveltamisesta ja tulkinnasta. Muutokset verotusta koskevissa laeissa ja asetuksissa tai lakien ja 
asetusten tulkinnassa ja soveltamisessa voivat kasvattaa Nixun verorasitusta merkittävästi. Siirtohinnoittelua 
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koskevien säännösten mukaan yritysten tulee suorittaa mahdolliset konserniyritysten väliset liiketoimet mark-
kinaehtoisesti ja ne tulee myös dokumentoida riittävällä tavalla kunkin maan säännösten mukaisesti. Nixun eri 
maissa toimivien ja sijaitsevien yksiköiden välillä on konsernin sisäisiä liiketoimia, minkä takia Nixu on altis 
myös siirtohinnoitteluun liittyville riskeille, ja Nixulla on käytössä sisäinen siirtohinnoittelupolitiikka. 

Tuloverojen kokonaismäärän arvioiminen koko konsernin tasolla edellyttää huolellista harkintaa, ja lopullisen 
veron määrä voi olla tulkinnanvarainen. Veroriskit liittyvät myös verokantojen tai verolainsäädännön muutok-
siin tai virheellisiin tulkintoihin. Mahdollisten tulevien verotarkastusten tai muiden veroviranomaisten suoritta-
mien tarkastustoimenpiteiden seurauksena voidaan määrätä lisäveroja tai oikaisuja, jotka voivat johtaa Nixun 
verovelkojen kasvuun sekä vaikuttaa negatiivisesti Nixun liiketoimintaan.  

Vaikka Nixu hyödyntää ulkopuolisia resursseja veroriskien hallinnassa, ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, että 
kaikki veroriskit ovat havaittavissa tai vältettävissä. Kunkin edellä mainitun riskin toteutumisella voi olla olen-
naisen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä 
Osakkeiden arvoon. 

Taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen liittyviä riskejä 

Nixun rahoitusehtoihin sisältyvien kovenanttien rikkoutuminen tai rahoituksen ehtojen laiminlyönti voi 
vaarantaa rahoituksen jatkuvuuden tai nostaa rahoituksen kustannuksia 

Nixun rahalaitoslainat koostuvat vuonna 2014 nostetusta 4 000 tuhannen euron muuttuvakorkoisesta lainasta 
sekä vuoden 2017 rahoitusjärjestelyyn liittyen nostetuista muuttuva- ja kiinteäkorkoisista, yhteensä 5 900 tu-
hannen euron lainoista. Nixun rahoittajalla on rahoitussopimusten kovenanttiehtojen mukaan oikeus irtisanoa 
rahoitussopimukset ja eräännyttää pankkilainat, Nixun luotolliseen pankkitiliin liittyvä limiitti sekä muut mah-
dollisesti Nixun rahoittajalle olevat vastuut, mikäli kovenanttiehdot eivät tarkasteluajankohtinaan täyty tai Nixu 
ei muutoin noudata rahoitussopimusten ehtoja. Kovenanttiehdot liittyvät konsernin velanhoitokykyyn ja rahoi-
tusrakenteeseen. Nixu ei täyttänyt lainoihin liittyvää käyttökatetta (EBITDA) koskevaa kovenanttiehtoa 
31.12.2017. Rahoittajat antoivat Nixulle joulukuussa 2017 vapautuksen käyttökatetta (EBITDA) koskevan ko-
venantin noudattamisesta eivätkä lainat erääntyneet maksettavaksi. Nixu täytti muut kovenanttiehdot. Lainojen 
pitkäaikainen osuus 6 601 tuhatta euroa luokiteltiin 31.12.2017 lyhytaikaiseksi, koska annetut vapautukset 
kovenanttiehtojen noudattamisesta eivät ulotu vähintään kahdentoista kuukauden päähän tilikauden päättymi-
sestä. Seuraavan kerran kovenantteja tarkastellaan 30.6.2018 ja on odotettavissa, että käyttökatetta koskeva 
kovenanttiehto ei täyty. Rahoittajat ovat antaneet Nixulle kesäkuussa 2018 vapautuksen käyttökatetta 
(EBITDA) koskevan kovenantin noudattamisesta koskien kesäkuun tarkasteluajankohtaa. Tämän jälkeen ko-
venantteja tarkastellaan 31.12.2018.  

Mikäli Nixu ei pysty täyttämään rahoitussopimuksiin sisältyviä kovenanttiehtoja, kyseisten kovenanttiehtojen 
rikkominen voi johtaa myös muiden lainasopimusten eräännyttämiseen. Epäonnistuminen rahoitusriskien hal-
linnoinnissa voi vaarantaa myös uuden vieraan pääoman hankinnan. Ei voi olla varmuutta siitä, että Nixu pys-
tyy tulevaisuudessa toimimaan siten, ettei sen rahoitussopimuksiin sisältyviä kovenantti- ja muita ehtoja rikot-
taisi eikä siitä, että Nixun rahoittajat suostuvat mahdollisten tulevien sopimusrikkomusten yhteydessä neuvot-
telemaan rahoituksen ehtoja uudelleen vaatimatta lainojen takaisinmaksua. Ei myöskään ole takeita siitä, että 
Nixu tällaisessa tilanteessa pystyisi järjestämään uutta rahoitusta vastaavilla ehdoilla taloudellisesti edulliseen 
hintaan tai lainkaan. Rahoitussopimusten kovenanttiehtojen rikkominen ja muiden sopimusvelvoitteiden täyt-
tämättä jättäminen voisi siten nostaa rahoituksen kustannuksia merkittävästi ja vaarantaa Nixun rahoituksen 
jatkumisen. Mikäli uutta rahoitusta ei pystytä järjestämään lainkaan, Nixun mahdollisuudet jatkaa liiketoimintaa 
voivat heikentyä ja Nixun toiminnan jatkuvuus voi vaarantua.  

Edellä mainittujen riskien toteutumisella voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, liiketoi-
minnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Osakkeiden arvoon.  

Nixun rahoituskustannukset ovat alttiit korkotasojen vaihtelulle 

Nixun korkoriski syntyy vaihtuvakorkoisista pitkäaikaisista lainoista. Vaihtuvakorkoiset lainat altistavat konser-
nin rahavirran korkoriskille. Nixu hallitsee rahavirran korkoriskiään käyttämällä koronvaihtosopimuksia, joissa 
maksetaan kiinteää ja saadaan vaihtuvaa korkoa. Konsernilla oli 31.12.2017 kaksi koronvaihtosopimusta, joi-
den perusteella 47 prosentin osuus vaihtuvakorkoisesta lainapääomasta on suojattu rahavirtariskin osalta. 
Kiinteäkorkoiset lainat altistavat Nixun käyvän arvon korkoriskille. Vaikka korkotasojen muutoksilla on Nixun 
nykyisillä lainamäärillä Nixuun vain rajallinen vaikutus, on mahdollista, että korkotasojen merkittävällä nousulla 
voi olla olennainen vaikutus Nixun rahoituskustannuksiin erityisesti, jos korkotason nousu on pitkäaikainen. 
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Korkotasojen vaihteluun liittyvien riskien toteutumisella voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Nixun liiketoi-
mintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Osakkeiden arvoon.  

Nixu altistuu valuuttariskille 

Nixu toimii kansainvälisesti ja altistuu, pääasiassa Ruotsin kruunusta ja Yhdysvaltain dollarista johtuvalle va-
luuttariskille. Valuuttariskiä aiheutuu tulevaisuudessa toteutuvista liiketapahtumista, taseeseen merkityistä va-
roista ja veloista sekä ulkomaisiin yksikköihin tehdyistä nettosijoituksista. Valuuttariskiä syntyy, kun tulevat 
liiketapahtumat tai taseeseen merkityt varat tai velat ovat muun valuutan kuin yrityksen toimintavaluutan mää-
räisiä. Valuuttariskille altistuminen on ollut rajallista, ja Nixun talousjohto seuraa tilanteessa tapahtuvia muu-
toksia.  

Konserniyritysten myynti- ja ostotapahtumat ovat pääasiassa konsernin toimintavaluuttojen määräisiä. Kon-
serni altistuu Yhdysvaltain dollarin muutoksille erityisesti Nixun Hollannissa toimivan tytäryrityksen sekä emo-
yrityksen Yhdysvaltoihin suuntautuvan dollarimääräisen myynnin seurauksena. Konsernissa ei käytetä aktiivi-
sesti johdannaisinstrumentteja valuuttariskiltä suojautumiseen. Valuuttakurssivaihteluilla voi olla olennaisen 
haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Osak-
keiden arvoon.  

Nixun tulorahoituksen ja pääoman saatavuuden jatkuvuudesta tulevaisuudessa ei ole varmuutta 

Nixu rahoittaa liiketoimintaansa ja kasvuaan pääasiassa tulorahoituksella sekä lisäksi oman ja vieraan pää-
oman ehtoisella rahoituksella. Nixun rahoitusasemaan ja maksuvalmiuteen vaikuttavat tulevaisuuden rahavir-
rat ja niihin liittyvät riskitekijät sekä rahoituksen saatavuus. Nixun tulorahoituksen ja pääoman saatavuuden 
jatkumisesta samanlaisena tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Erityisesti rahoitusmarkkinoiden ja makrotalou-
den epävarmoissa olosuhteissa ei voi olla varmuutta siitä, että Nixun saatavissa on lisärahoitusta taloudelli-
sesti kilpailukykyiseen hintaan tai ollenkaan. Finanssisektorin epävarmuus sekä tiukentuva sääntely saattavat 
lisäksi vaikuttaa pankkien ja muiden ulkopuolisten rahoittajien mahdollisuuksiin tarjota rahoitusvaihtoehtoja, 
vähentää pankkien mahdollisuuksia luotonantoon, kiristää luotonannon ehtoja sekä nostaa lainarahoituksen 
hintaa. Nämä seikat voivat vaikuttaa epäedullisesti Nixun rahoituskuluihin ja rahoituksen saatavuuteen tule-
vaisuudessa, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai 
taloudelliseen asemaan sekä Osakkeiden arvoon.  

Mikäli konserniliikearvoon liittyvät tuotto-odotukset eivät tulevaisuudessa vastaa tämän hetken ole-
tuksia, voidaan konserniliikearvon tasearvosta joutua tekemään arvonalentumiskirjaus 

Nixun konsernitaseen 31.12.2017 mukainen liikearvo oli 9,8 miljoonaa euroa ja oma pääoma 18,9 miljoonaa 
euroa, muiden aineettomien hyödykkeiden määrä oli 2,3 miljoonaa euroa ja aineellisten käyttöomaisuushyö-
dykkeiden määrä oli 0,9 miljoonaa euroa. Liikearvosta ei tehdä poistoja, ja se testataan arvonalentumisen 
varalta vähintään vuosittain tai kun on viitteitä arvon alentumisesta. Mikäli konserniliikearvoon liittyvät tuotto-
odotukset eivät tulevaisuudessa vastaa tämän hetken oletuksia, voidaan konserniliikearvon tasearvosta joutua 
tekemään arvonalentumiskirjaus joko osittain tai kokonaan.  

Yhtiön johto tekee merkittäviä arvioita ja harkintaan perustuvia ratkaisuja määritettäessä tasoa, jolle liikearvo 
kohdistetaan, ja arvioitaessa liikearvon kirjanpitoarvoa. Rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä oleva ra-
hamäärä on sen käypä arvo vähennettynä luovutuksesta johtuvilla menoilla tai sen käyttöarvo sen mukaan, 
kumpi niistä on suurempi. Käyttöarvolaskelmat perustuvat diskontattuihin rahavirtoihin, joita liikearvon odote-
taan kerryttävän. Liikearvon kirjanpitoarvoa pienennetään tulosvaikutteisesti, jos sen kirjanpitoarvo on suu-
rempi kuin arvioitu kerrytettävissä oleva rahamäärä. Liikearvosta kirjattua arvonalentumistappiota ei peruuteta 
myöhemmällä kaudella.  

Vaikka Yhtiön johdon näkemyksen mukaan käytetyt arviot ja oletukset ovat riittävän tarkkoja rahavirtaa tuot-
tavien yksiköiden kerrytettävissä olevan rahamäärän määrittämiseksi, saattavat arvioidut kerrytettävissä olevat 
rahamäärät poiketa merkittävästi tulevaisuudessa toteutuvista. Muutokset liikevaihdossa tai kuluerissä, kas-
savirtaennusteissa, diskonttauskoroissa tai Nixun strategiasuunnitelmiin perustuvissa kasvuprosenteissa tai 
näiden tekijöiden yhdistelmä voi johtaa liikearvon tai muiden omaisuuserien arvonalennuksiin, jotka heikentäi-
sivät Nixun tulosta. Mikäli Nixun on kirjattava merkittäviä liikearvoon tai muihin omaisuuseriin liittyviä arvon-
alentumistappioita tulevaisuudessa, arvonalentumistappion suuruudesta riippuen tällä voi olla olennaisen hai-
tallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Osakkeiden 
arvoon.   
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Tytäryhtiöosakkeiden tai konsernisaamisten arvonalentumisella voi olla epäsuotuisa vaikutus Nixun 
kykyyn maksaa osinkoa 

Nixu-konsernin emoyhtiön, Nixu Oyj:n, taseessa olevien tytäryhtiöosakkeiden kirjanpitoarvo oli 11,4 miljoonaa 
euroa 31.12.2017. Lisäksi emoyhtiöllä, Nixu Oyj:llä, oli 31.12.2017 1,4 miljoonan euron edestä konsernin si-
säisiä myynti-, siirto- ja lainasaamisia tytäryhtiöiltä. Mikäli tytäryhtiöiden liiketoiminta ja tulontuotto-odotukset 
ei toteudu odotetulla tavalla, voi Nixu joutua tekemään arvonalentumisia tytäryhtiöosakkeidensa tai konserni-
saamisten arvoon osittain tai kokonaan.  

Tytäryhtiöiden taloudellisen aseman negatiivisella muutoksella ja sen aiheuttamilla rajoituksilla Nixun kykyyn 
maksaa osinkoa voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai 
taloudelliseen asemaan sekä Osakkeiden arvoon. 

Luottotappioilla olisi epäedullinen vaikutus Nixun liiketoiminnan tulokseen 

Nixun luottoriskiä aiheutuu lähinnä rahavaroista sekä asiakkailta avoimina olevista saamisista. Rahavaroihin 
liittyvää luottoriskiä hallitaan konsernitasolla. Rahavaroja pidetään pääasiassa hyvämaineisissa pohjoismai-
sissa pankeissa. Kukin paikallinen konserniyritys vastaa omiin myyntisaamisiinsa liittyvän luottoriskin hallin-
nasta. Paikalliset konserniyritykset ovat velvollisia analysoimaan tietyn liikevaihtotason alittavien asiakkaiden 
luottoaseman ennen kuin näille tarjotaan tavanomaisia maksu- ja toimitusehtoja. Korkeariskisiin asiakkaisiin 
sovelletaan luottoriskiä pienentäviä maksutapoja, kuten etukäteen suoritettavia maksuja. Nixulla oli 9 918 tu-
hatta euroa myyntisaamisia 31.12.2017 päättyneen tilikauden lopussa. Myyntisaamisista erääntyneitä maksu-
saamisia oli yhteensä 2 299 tuhatta euroa, joista yli 90 päivää erääntyneitä yhteensä 121 tuhatta euroa. Nixu 
ei tehnyt luottotappiovarauksia 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella. Nixun luottotappioiden määrä voi kasvaa, 
eikä Nixu ole välttämättä tehnyt luottotappiovarauksia tai Nixun mahdollisesti tekemät luottotappiovaraukset 
eivät ole välttämättä riittäviä kattamaan kaikkia luottotappioita. Tällä voi olla olennainen haitallinen vaikutus 
Nixun liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Osakkeiden arvoon.  

Mikäli Nixu ei kykene hallitsemaan maksuvalmiusriskejä, tämä voisi vaikeuttaa Nixun liiketoimien ra-
hoitusta ja erääntyvien velkojen takaisinmaksua 

Nixu seuraa konsernin maksuvalmiustarpeita kuukausittain sen varmistamiseksi, että käytettävissä on riittä-
västi rahavaroja liiketoiminnan tarpeisiin ja samalla pidetään jatkuvasti varalla riittävä määrä nostamattomia 
sidottuja luottolimiittejä. Nixun lainojen takaisinmaksu voisi aiheuttaa mittavamman rasituksen kuin mitä Nixun 
kassavirrassa on ennakoitu, mikäli Nixun liiketoiminta ja tulos kehittyy odotettua huonommin. On mahdollista, 
ettei Nixu kykenisi ylläpitämään maksuvalmiuttaan. Tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Nixun liiketoi-
mintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Osakkeiden arvoon.  

Myönnetyt avustukset saatetaan joutua maksamaan kokonaan tai osittain takaisin, mikäli niiden ehtoja 
ei täytetä tai noudateta 

Nixu on saanut Tekes- ja EU-tutkimus- ja kehityshankkeisiin avustuksia, ja on mahdollista, että avustuksia tai 
lainoja tullaan hakemaan myös tulevaisuudessa. Avustusten määrä oli 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella 
457 tuhatta euroa ja ne liittyivät EU-tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Myönnettyihin avustuksiin liittyy niiden 
ehtojen perusteella takaisinperintäriski, mikäli niihin sovellettavia ehtoja ei noudateta. Mahdollisella takaisin-
perinnällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai talou-
delliseen asemaan sekä Osakkeiden arvoon.  

IFRS 9 ”Rahoitusinstrumentit” ja IFRS 16 ”Vuokrasopimukset” -standardien käyttöönotto sekä tulevat 
tilinpäätösstandardien muutokset voivat vaikuttaa olennaisesti Nixun tuleviin konsernitilinpäätöksiin 
ja raportoimiin lukuihin, mikä voi myös heikentää Nixun kykyä noudattaa luottojärjestelyidensä talou-
dellisia kovenantteja 

EU:ssa käyttöön otetut kansainväliset tilinpäätösstandardit (”IFRS”) koostuvat International Accounting Stan-
dards Boardin (IASB) julkaisemista IFRS ja IAS -standardeista sekä IFRIC tulkinnoista. Nixun tähän Esittee-
seen sisällyttämä konsernitilinpäätös on laadittu IFRS:n mukaisesti. Nixu on alkanut soveltaa IFRS 9 ”Rahoi-
tusinstrumentit” standardia 1.1.2018 alkaen. Vuoden 2017 vertailutietoja ei oikaista. IFRS 16 ”Vuokrasopimuk-
set” -standardia on sovellettava 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta. Tässä vaiheessa Nixulla ei ole 
aikomusta ottaa standardia käyttöön ennenaikaisesti.  
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Uusien IFRS-standardien myötä Nixu saattaa joutua muuttamaan tilinpäätöksen laadintaperiaatteitaan, kirjan-
pidon järjestelmiään, muuttamaan liiketoiminnan toimintatapaa vastaamaan uusia tilinpäätösstandardeja tai 
oikaisemaan julkaisemiaan konsernitilinpäätöksiä. Mahdollisilla tulevilla muutoksilla voi olla vaikutus muun mu-
assa raportoituun kannattavuuteen, kykyyn maksaa osinkoa, taloudelliseen asemaan ja tunnuslukuihin. Ky-
seiset vaikutukset Nixun raportoimiin lukuihin saattavat myös heikentää Nixun kykyä noudattaa luottojärjeste-
lyidensä taloudellisia kovenantteja. Näillä muutoksilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimin-
taan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Osakkeiden arvoon. 

Tietoja uusien IFRS-standardien käyttöönoton vaikutuksista on kerrottu kohdissa ”Eräitä seikkoja – Tilinpää-
töstietojen ja eräiden muiden tietojen esittäminen – Käyttöön otetut uudet IFRS-standardit” ja ”Eräitä seikkoja 
– Tilinpäätöstietojen ja eräiden muiden tietojen esittäminen – Myöhemmin käyttöön otettavat uudet IFRS-stan-
dardit”. 

Osakkeisiin ja Listautumiseen liittyviä riskejä 

Ei voida taata, että Nixun listautuminen pörssilistalle toteutuisi 

Vaikka Nixu katsoo täyttävänsä kaikki Helsingin Pörssin pörssilistalle vaadittavat listautumisen edellytykset, ei 
ole takeita siitä, ettei Listautuminen viivästyisi tai toteutuisi lainkaan esimerkiksi viranomaisten tai Helsingin 
Pörssin asettamien vaatimusten vuoksi.  

Nixu voi epäonnistua pörssiyhtiöltä vaadittavien toimintojen toteuttamisessa 

Nixu on ollut kaupankäynnin kohteena First North -markkinapaikalla ja siihen liittyen se on luonut tarpeellisia 
toimenpiteitä ja prosesseja, jotka ovat mahdollistaneet hallinnollisten ja taloudellisten tehtävien, raportoinnin 
sekä riskien hallinnan ja sisäisen tarkastuksen suorittamisen ja täten mahdollistaneet Nixun toimimisen itse-
näisenä First North -markkinapaikalle listattuna yhtiönä. Nixun listautuminen pörssilistalle tuo mukanaan uusia 
ja vaativampia velvollisuuksia, mukaan lukien IFRS-raportoinnin ja pörssiyhtiöiden corporate governance -
vaatimukset. On kuitenkin mahdollista, että kyseisten toimintojen ja prosessien toteuttaminen ja henkilökunnan 
sopeuttaminen vievät enemmän resursseja kuin on suunniteltu, eikä kyseisiä tehtäviä kyetä toteuttamaan sa-
manlaatuisina kuin aiemmin tai kyseiset toiminnot keskeytyvät. On myös mahdollista, että Nixu epäonnistuu 
pörssiyhtiöltä vaadittavien toimintojen toteuttamisessa ja järjestämisessä sekä näiden toimintojen ylläpitämi-
sessä kokonaan tai osittain, tai että näiden toteuttamiseen ja järjestämiseen liittyy lisäkustannuksia, joita ei 
kyetä ottamaan huomioon tällä hetkellä.  

Tiukat tiedotusaikataulut ja riippuvaisuus tietojärjestelmistä ja avaintyöntekijöistä voivat asettaa haasteita ta-
loudellisen ja muun tiedon oikeellisuuden sekä kyseisten tietojen oikea-aikaisen julkaisemisen osalta. Mikäli 
Nixun julkaisemat tiedot osoittautuvat virheellisiksi, harhaanjohtaviksi tai muutoin sovellettavien lakien, sään-
töjen ja määräysten vastaisiksi, Nixu voi menettää sijoittajiensa ja muiden sidosryhmiensä luottamuksen ja 
Nixulle saattaa aiheutua seuraamuksia kyseisten tekojen osalta.  

Edellä mainittujen riskien toteutumisella voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, liiketoi-
minnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Osakkeiden arvoon.  

Osakkeiden hinta saattaa heilahdella, aktiiviset ja likvidit markkinat eivät välttämättä kehity, ja mahdol-
liset sijoittajat voivat menettää huomattavan osan sijoituksestaan 

Osakkeiden listaamisen jälkeinen markkinahinta saattaa vaihdella merkittävästikin johtuen erilaisista tekijöistä, 
kuten esimerkiksi Nixun kyvystä saavuttaa liiketoimintatavoitteensa. Nixu ei pysty ennakoimaan tai arvioimaan 
hintavaihtelua. Lisäksi kansainväliset osakemarkkinat ovat ajoittain kohdanneet merkittäviä hinta- ja volyymi-
vaihteluita yksittäisten yritysten liiketoiminnan kehityksestä tai tulevaisuudennäkymistä riippumatta. Myös ylei-
sen markkinatilanteen heikkenemisellä tai samantyyppisten arvopapereiden markkinoiden heikkenemisellä voi 
olla olennaisen epäedullinen vaikutus Osakkeiden arvoon, markkinoihin ja likviditeettiin. Osakkeiden hinta ja 
likviditeetti osakemarkkinoilla saattavat ajoittain vaihdella huomattavasti Nixun liiketoiminnan kehityksestä tai 
tulevaisuuden näkymistä riippumatta. Lisäksi Nixun liiketoiminnan tulos ja tulevaisuudennäkymät voivat joskus 
alittaa osakemarkkinoiden, markkina-analyytikkojen tai sijoittajien odotukset. Osakkeiden hinnanmuodostus 
markkinoilla saattaa myös häiriintyä, jolloin osakekurssi ei heijasta kaikkea markkinoilla saatavilla olevaa tie-
toa. Sijoittajien tulee olla tietoisia siitä, että Osakkeisiin sijoittamiseen liittyy korkea riski ja että Osakkeiden 
positiivisesta kurssikehityksestä ei ole varmuutta. Minkä tahansa mainitun tekijän toteutumisella voi olla olen-
naisen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä 
Osakkeiden arvoon. 
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Yhtiön osingonmaksusta tai tulevien osinkojen määrästä ei ole takeita 

Mahdollisten osinkojen maksaminen ja niiden määrä riippuvat Nixun tulevasta tuloksesta, taloudellisesta ase-
masta, kassavirrasta, käyttöpääoman tarpeesta ja muista tekijöistä. Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen 
”Osakeyhtiölaki”) ja Suomessa vallitsevan käytännön mukaan yhtiöiden osakkeille maksetaan osinkoa pää-
sääntöisesti vain kerran vuodessa ja vasta varsinaisen yhtiökokouksen vahvistettua yhtiön tilinpäätöksen ja 
päätettyä mahdollisesta osingonjaosta yhtiön hallituksen osingonjakoehdotuksen perusteella.  

Yhtiö ei ole maksanut osinkoa 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta eikä 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta. 
Nixun osinkopolitiikkaa on kuvattu tarkemmin kohdassa ”Tietoa Nixusta ja Nixun liiketoiminnasta – Osingot ja 
osinkopolitiikka”. Osakeyhtiölain mukaisia osingonjakoon liittyviä rajoituksia kuvataan kohdassa ”Yhtiön osak-
keet ja osakepääoma – Osakkeenomistajien oikeudet”. Nixun rahoitussopimus sisältää osingonjakoa koske-
van rajoituksen, jota on kuvattu kohdassa ”Tietoa Nixusta ja Nixun liiketoiminnasta – Maksuvalmius ja pää-
oman lähteet”.  

Yhtiön osingonmaksukykyyn vaikuttavat useat tekijät, kuten tämänhetkinen ja ennustettu taloudellinen tilanne, 
käyttöpääoman tarpeet, kassavirta ja tulos, oman pääoman jakokelpoisten varojen määrä sekä Yhtiötä tai sen 
tytäryhtiöitä sitovat lainasopimusehdot. Osingonjako ei saa vaarantaa osakeyhtiölain mukaista yhtiön maksu-
kykyä ja hallituksen on myös varmistettava Yhtiön maksukyvyn säilyminen ennen osingonjaosta päättämistä. 
Varmuutta tulevien osinkojen määrästä, taikka edes osingonjaon toteutumisesta, ei siten voi olla. Yhtiön tietyltä 
tilikaudelta maksamat osingot eivät myöskään ole yhteydessä kyseisen tilikauden jälkeisiltä tilikausilta mak-
settaviin osinkoihin.  

Tulevien osakeantien tai -myyntien vaikutus osakekurssiin ja laimentuminen 

Merkittävien osakemäärien liikkeeseenlasku tai myynti taikka käsitys siitä, että tällaisia liikkeeseenlaskuja tai 
myyntejä voi tulevaisuudessa tapahtua, voi vaikuttaa haitallisesti Osakkeiden markkinahintaan ja Yhtiön ky-
kyyn hankkia varoja tulevaisuudessa pääomankorotusten avulla. Lisäksi mahdollisesti tulevaisuudessa toteu-
tettavat suunnatut osakeannit taikka merkintäetuoikeusannit, joissa osakkeenomistajat päättävät olla käyttä-
mättä merkintäetuoikeuksiaan, voivat laimentaa osakkeenomistajien suhteellista osuutta Osakkeista ja Osak-
keiden tuottamista äänistä.  

Suomen lainsäädännön mukaan Yhtiön osakkeenomistajilla on omistustensa suhteessa merkintäetuoikeus 
Yhtiön laskiessa liikkeeseen uusia osakkeita tai uusien osakkeiden merkintään oikeuttavia arvopapereita. Yh-
tiön ulkomaiset osakkeenomistajat eivät kuitenkaan välttämättä voi käyttää merkintäetuoikeuksiaan kotimaas-
saan voimassa olevien lakien ja määräysten vuoksi. Tämä rajoitus saattaa laimentaa näiden osakkeenomis-
tajien omistusosuutta Yhtiössä.  

Hallintarekisteröityjen Osakkeiden haltijat eivät välttämättä kykene käyttämään äänioikeuttaan 

Hallintarekisteröityjen Osakkeiden haltijat eivät välttämättä voi käyttää äänioikeuttaan, ellei heidän omistus-
taan ole väliaikaisesti rekisteröity heidän nimiinsä Euroclear Finland Oy:ssä (”Euroclear Finland”) ennen Yh-
tiön yhtiökokousta. Yhtiö ei voi taata, että sen hallintarekisteröityjen Osakkeiden haltijat vastaanottavat yhtiö-
kokouskutsun ajoissa ohjeistaakseen heidän tilinhoitajansa joko väliaikaisesti rekisteröimään heidän Osak-
keensa tai muutoin käyttämään heidän äänioikeuttaan omistajien haluamalla tavalla. Katso ”Suomen arvopa-
perimarkkinat – Arvo-osuusjärjestelmä”.  

Ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä pysty käyttämään merkintäetuoikeuksiaan 

Suomen lainsäädännön mukaan osakkeenomistajilla on heidän omistuksensa suhteessa tiettyjä merkintäetu-
oikeuksia laskettaessa liikkeeseen uusia osakkeita tai uusien osakkeiden merkintään oikeuttavia arvopape-
reita. Ulkomaiset osakkeenomistajat eivät kuitenkaan välttämättä voi käyttää merkintäetuoikeuksiaan koti-
maassaan voimassa olevien lakien ja määräysten vuoksi. Tämä voi laimentaa näiden osakkeenomistajien 
omistusosuutta Yhtiössä.  

Sijoittajat, joiden pää- tai viitevaluutta on muu kuin euro, altistuvat Osakkeisiin sijoittaessaan tietyille 
valuuttariskeille 

Helsingin Pörssissä Osakkeet hinnoitellaan ja niillä käydään kauppaa euroina, ja Osakkeille mahdollisesti tu-
levaisuudessa jaettavat osingot ovat euromääräisiä. Euron kurssin vaihtelut vaikuttavat näin ollen mahdolli-
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sesti maksettavien osinkojen arvoon ja muun jaettavan vapaan pääoman, kuten pääoman palautuksen, ar-
voon, mikäli sijoittajan pää- tai viitevaluutta ei ole euro. Lisäksi jos Osakkeiden markkinahinta esitetään 
muussa valuutassa, esitetty markkinahinta vaihtelee osittain valuuttakurssien vaihtelusta johtuen. Tämä voi 
vaikuttaa Osakkeiden ja Osakkeille mahdollisesti maksettavien osinkojen arvoon, mikäli sijoittajan pää- tai 
viitevaluutta ei ole euro. Lisäksi tällaisille sijoittajille voi aiheutua ylimääräisiä transaktiokuluja eurojen muun-
tamisesta muuksi valuutaksi.  
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ESITTEESSÄ ANNETUISTA TIEDOISTA VASTUULLISET TAHOT 

 

Yhtiö  

 Nixu Oyj 

 Keilaranta 15  

 02150 Espoo 

  

 

Vakuutus Esitteessä annetuista tiedoista 

Yhtiö vastaa Esitteeseen sisältyvistä tiedoista. Yhtiö vakuuttaa varmistaneensa riittävän huolellisesti, että sen 
parhaan ymmärryksen mukaan Esitteessä esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois 
mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa.  
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HALLITUS, TILINTARKASTAJAT JA NEUVONTANTAJAT 

 

Yhtiön hallituksen jäsenet 

   

 Nimi Asema 

 Kimmo Rasila Hallituksen puheenjohtaja 

 Marko Kauppi Hallituksen varapuheenjohtaja 

 Juhani Kaskeala Hallituksen jäsen 

 Kati Hagros Hallituksen jäsen 

 Tuija Soanjärvi Hallituksen jäsen 

 Teemu Tunkelo Hallituksen jäsen 

   

 Hallituksen jäsenten työosoite on Keilaranta 15, 02150 Espoo. 

  

   

Yhtiön oikeudellinen neuvonantaja  

   

 Borenius Asianajotoimisto Oy  

 Eteläesplanadi 2  

 00130 Helsinki  

   

   

Yhtiön tilintarkastaja   

  

 PricewaterhouseCoopers Oy  

 Tilintarkastusyhteisö   

 Itämerentori 2  

 00180 Helsinki  
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ERÄITÄ SEIKKOJA 

Tulevaisuutta koskevat lausumat 

Esitteessä esitetään tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka kuvaavat muun muassa Yhtiön johdon nykyisiä 
näkemyksiä ja odotuksia Nixun tuloksesta, taloudellisesta asemasta, liiketoimintastrategiasta sekä tulevaa toi-
mintaa ja päämääriä koskevista suunnitelmista ja tavoitteista. Tällaisia lausumia on esitetty Esitteen jaksoissa 
”Tiivistelmä”, ”Riskitekijät”, ”Tietoa Nixusta ja Nixun liiketoiminnasta” sekä muualla Esitteessä.  

Tulevaisuutta koskevat lausumat liittyvät sekä Nixuun, kuten eräät Nixun itselleen asettamat taloudelliset ta-
voitteet, että niihin toimialoihin, joilla se toimii. Lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”pyrkiä”, ”ennakoida”, 
”olettaa”, ”uskoa” ”tulla”, ”jatkua”, ”voida”, ”arvioida”, ”odottaa” ”aikoa”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”ennustaa”, ”ta-
voitella”, ”tähdätä”, ”tahtoa”, tai muita vastaavia ilmaisuja ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. 

Kaikki Esitteessä olevat tulevaisuutta koskevat lausumat kuvastavat Yhtiön johdon nykyisiä näkemyksiä tule-
vista tapahtumista, ja niihin liittyy riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, jotka koskevat Nixun liiketoimintaa, 
liiketoiminnan tulosta, taloudellista asemaa, kasvustrategiaa ja maksuvalmiutta. Tällaisia riskejä ja epävar-
muustekijöitä on kuvattu muun muassa kohdassa ”Riskitekijät”, joka tulee lukea yhdessä muiden tämän Esit-
teen sisältämien varoittavien lausumien kanssa. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat ainoastaan 
Esitteen päiväyksen mukaista tilannetta ja Nixun todellinen liiketoiminta, liiketoiminnan tulos, taloudellinen 
asema ja maksuvalmius voivat poiketa olennaisesti siitä, mitä on kuvattu tulevaisuutta koskevissa lausumissa. 
Lisäksi vaikka Nixun liiketoiminnan tulos, taloudellinen tilanne ja maksuvalmius sekä kehitys niillä toimialoilla, 
joilla Nixu toimii, olisivat yhdenmukaiset tämän Esitteen tulevaisuutta koskevien lausumien kanssa, mainitut 
tulokset tai kehitys eivät välttämättä anna viitteitä tulevien kausien tuloksista tai kehityksestä. 

Ellei sovellettavien säännösten (mukaan lukien Arvopaperimarkkinalaki) asettamista velvollisuuksista muuta 
johdu, Nixu ei päivitä tai arvioi Esitteeseen sisältyviä tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tietojen, tulevai-
suuden tapahtumien tai muiden seikkojen perusteella. Tässä kappaleessa esitetyt huomiot koskevat kaikkia 
myöhempiä Nixuun tai Nixun puolesta toimiviin henkilöihin liittyviä kirjallisia ja suullisia tulevaisuutta koskevia 
lausumia kokonaisuudessaan. Sijoitusta harkitsevien sijoittajien tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä ottaa 
erityisesti huomioon Esitteessä mainitut tekijät, joiden johdosta Nixun todellinen liiketoiminta, liiketoiminnan 
tulos, taloudellinen asema ja maksuvalmius voivat poiketa ennakoidusta. 

Ulkopuolisista lähteistä peräisin olevat tiedot 

Tämä Esite sisältää tilastoja ja muita tietoja markkinoista, markkinoiden koosta, markkinaosuuksista, mark-
kina-asemista sekä muita Nixun liiketoimintaan ja markkinoihin liittyviä toimialatietoja. Mikäli Esitteen sisältämä 
tieto on peräisin ulkopuolisesta lähteestä, kyseinen lähde on yksilöity. Tällaiset Esitteeseen sisältyvät ulkopuo-
lisista lähteistä peräisin olevat tiedot on toistettu Esitteessä asianmukaisesti, ja siltä osin kuin Nixu tietää ja on 
pystynyt kyseisen kolmannen julkistamien tietojen perusteella varmistamaan, tiedoista ei ole jätetty pois seik-
koja, jotka tekisivät toistetuista tiedoista harhaanjohtavia tai epätarkkoja. 

Nixulla ei kuitenkaan ole pääsyä kaikkiin markkina-analyysien mukaan taustalla oleviin tietoihin, olettamiin ja 
oletuksiin eikä kolmansien osapuolten tuottamiin tietolähteisiin sisältyviin tilastotietoihin ja taloudellisiin indi-
kaattoreihin, eikä Nixu pysty vahvistamaan tietojen paikkansapitävyyttä. Lisäksi markkinatutkimukset perustu-
vat usein tietoihin ja olettamuksiin, jotka saattavat olla epätarkkoja tai epäasianmukaisia, ja niissä käytetyt 
menetelmät ovat luonteeltaan tulevaisuutta koskevia ja spekulatiivisia. Siksi markkinatutkimusten perustana 
olevien oletusten ja lähtökohtien muutoksilla voi olla merkittävä vaikutus analyyseihin ja tehtyihin johtopäätök-
siin. 

Tässä Esitteessä esitetyt Nixun markkina-asemaa ja muita sen markkina-alueella toimivia yhtiöitä koskevat 
lausumat perustuvat yksinomaan Nixun käsityksiin, sisäisiin selvityksiin ja arvioihin sekä sen tilaamiin raport-
teihin ja tutkimuksiin, joiden Nixu katsoo olevan luotettavia. Nixu ei voi kuitenkaan taata, että mikään näistä 
lausumista on täsmällinen tai on täsmällinen kuvaus Nixun markkina-asemasta, eikä Nixun sisäisiä selvityksiä 
tai tietoja ole vahvistettu sellaisten ulkopuolisten lähteiden avulla, jotka ovat riippumattomia Nixun tilaamista 
lähteistä. 

Mikäli erikseen ei ole toisin mainittu, Esitteessä esitetyt luvut Osakkeiden lukumäärästä ja niiden tuottamasta 
äänimäärästä sekä osakepääomasta on laskettu Kaupparekisteriin Esitteen päivämäärään mennessä Nixusta 
rekisteröityjen tietojen perusteella. 
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Tilinpäätöstietojen ja eräiden muiden tietojen esittäminen 

Tietyt tähän Esitteeseen sisällytetyistä taloudellisista tiedoista ovat peräisin Nixun tilintarkastetusta konserni-
tilinpäätöksestä 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta sisältäen tilintarkastetut konsernitilinpäätöstiedot 
31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta sekä avaavan IFRS-taseen siirtymäpäivältä 1.1.2016 (”Tilintarkastettu 
Tilinpäätös”). Tilintarkastettu Tilinpäätös on sisällytetty tähän Esitteeseen viittaamalla. Tilintarkastettuun Ti-
linpäätökseen sisältyvä konsernitilinpäätös on laadittu EU:ssa käyttöön otettujen kansainvälisten tilinpää-
tösstandardien (IFRS) mukaisesti. Esitteeseen sisällytetyn Tilintarkastetun Tilinpäätöksen on tilintarkastanut 
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, KHT Heikki Lassilan toimiessa päävastuullisena tilintarkas-
tajana. Yhtiön 25.4.2018 pidetty yhtiökokous valitsi uudelleen Yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2018 tilintar-
kastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Lassila.  

Nixu siirtyi IFRS-raportointiin 31.12.2017 päättyneen tilikauden konsernitilinpäätöksessä ja tilinpäätöstiedot-
teessa. Ennen 31.12.2017 päättynyttä tilikautta Nixu laati konsernitilinpäätöksensä kirjanpitolain (1336/1997, 
muutoksineen), kirjanpitoasetuksen (1339/1997, muutoksineen) ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toi-
mivan kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen (yhdessä ”FAS”) mukaisesti. Lisätietoja IFRS-standardien 
ja FAS:n mukaan laadittujen Yhtiön konsernitilinpäätösten välisistä merkittävimmistä eroista on esitetty tähän 
Esitteeseen viittaamalla sisällytetyn Tilintarkastetun Tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 7.6.  

Käyttöön otetut uudet IFRS-standardit 

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista 

Nixu on ottanut käyttöön IFRS 15 ”Myyntituotot asiakassopimuksista” siirtyessään IFRS raportointiin 
31.12.2017 päättyneen tilikauden konsernitilinpäätöksessä. Lisätietoja IFRS -standardien ja FAS:n mukaan 
laadittujen Nixun konsernitilinpäätösten välisistä merkittävimmistä eroista on esitetty tähän Esitteeseen viittaa-
malla sisällytetyn Tilintarkastetun Tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 7.6. 

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit 

IFRS 9 “Rahoitusinstrumentit” käsittelee rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelua, arvostamista ja kirjaamista 
pois taseesta sekä uudistaa suojauslaskentaa koskevia sääntöjä ja tuo rahoitusvaroille uuden arvonalentu-
mismallin.  

Uuden standardin käyttöönotolla 1.1.2018 oli seuraavanlainen vaikutus: 

Rahoitusvarojen luokittelu ja arvostaminen perustuvat siihen, miten niitä hallitaan. Nixun rahoitusvarat koos-
tuvat pääsääntöisesti myyntisaamisista, jotka edelleen arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. Uudella oh-
jeistuksella ei ole vaikutusta konsernin näiden rahoitusvarojen luokitteluun ja arvostamiseen. 

Uuden arvonalentumismallin mukaan on kirjattava arvonalentumista koskeva vähennyserä, joka perustuu odo-
tettavissa oleviin luottotappioihin, jolloin tappiot kirjataan aikaisemmin ja suurempina määrinä. IAS 39:n mu-
kaan tappion kirjaus perustui pelkästään toteutuneisiin luottotappioihin. Tämä muutos koskee konsernissa 
pääsääntöisesti vain jaksotettuun hankintamenoon arvostettavia myyntisaamisia. Konserni soveltaa standar-
din sallimaa yksinkertaistettua menetelmää, jolloin odotetut luottotappiot kirjataan varausmatriisia käyttäen 
historialliseen luottotappioon perustuen oikaisten tulevaisuuden näkymillä. Nixun tekemän laskelman perus-
teella myyntisaamisten luottotappioita koskeva varaus (ilman verovaikutusta) ei ollut olennainen.  

Uudet suojauslaskentaa koskevat säännöt tuovat suojausinstrumenttien kirjanpitokäsittelyn lähemmäs kon-
sernin riskienhallinnan käytäntöjä. Konserni ei tällä hetkellä sovella suojauslaskentaa eikä aikomus ole lisätä 
sen käyttöä IFRS 9:n käyttöönoton yhteydessä. 

Uusi standardi sisältää myös aiempaa laajempia liitetietovaatimuksia sekä muutoksia esittämistapaan.  Näillä 
on vaikutusta konsernin tilinpäätöksessä esitettävien tietojen luonteeseen ja laajuuteen erityisesti uuden stan-
dardin käyttöönottovuotena. 

Uusia sääntöjä sovelletaan konsernissa takautuvasti 1.1.2018 alkaen siten, että hyödynnetään standardin sal-
limat käytännön apukeinot. Vuoden 2017 vertailutietoja ei ole oikaistu. 
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Myöhemmin käyttöön otettavat uudet IFRS-standardit 

IFRS 16 Vuokrasopimukset 

IFRS 16 julkaistiin tammikuussa 2016. Sen seurauksena lähes kaikki vuokrasopimukset tullaan merkitsemään 
taseeseen, sillä operatiivisia vuokrasopimuksia ja rahoitusleasing-sopimuksia ei enää erotella. Uuden stan-
dardin mukaan kirjataan omaisuuserä (oikeus käyttää vuokrattua hyödykettä) ja vuokrien maksamista koskeva 
rahoitusvelka. Ainoita poikkeuksia ovat lyhytaikaiset ja arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskevat vuokrasopi-
mukset. 

Standardi vaikuttaa lähinnä Nixun operatiivisten vuokrasopimusten kirjanpitokäsittelyyn. Tilikauden 2017 lo-
pussa konsernilla on 2 958 tuhatta euroa operatiivisiin (autoja, toimitiloja, puhelimia) vuokrasopimuksiin pe-
rustuvia ei peruutettavissa olevia vuokravelvoitteita. Katso Esitteeseen viittaamalla sisällytetyn Tilintarkastetun 
Tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksenliitetieto 7.3.   

Konsernissa ei kuitenkaan ole vielä arvioitu, mitä oikaisuja mahdollisesti tarvitaan esimerkiksi vuokra-ajan 
muuttuneesta määritelmästä sekä muuttuvien vuokrien ja jatko- ja päättämisoptioiden erilaisesta käsittelystä 
johtuen. Tämän vuoksi ei ole vielä mahdollista arvioida uuden standardin käyttöönoton yhteydessä kirjattavien 
käyttöoikeusomaisuuserien ja vuokrasopimusvelkojen määrää eikä sitä, kuinka tämä vaikuttaa tulevaisuu-
dessa konsernin tulokseen ja rahavirtojen luokitteluun. Konserni ei myöskään ole vielä tehnyt päätöstä siitä 
mitä menettelytapaa se tulee käyttämään standardin käyttöönotossa. 

Standardia on sovellettava 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Tässä vaiheessa Nixulla ei ole aiko-
musta ottaa standardia käyttöön ennenaikaisesti.   

Vaihtoehtoiset tunnusluvut 

Yhtiö esittää tässä Esitteessä tiettyjä historiallista taloudellista tulosta, taloudellista asemaa tai rahavirtoja ku-
vaavia vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka eivät ole Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Se-
curities and Markets Authority ”ESMA”) antaman ohjeen ”Vaihtoehtoiset tunnusluvut” mukaan IFRS-standar-
deissa määriteltyjä tai nimettyjä tunnuslukuja (”Vaihtoehtoiset Tunnusluvut”). Näitä Vaihtoehtoisia Tunnus-
lukuja ovat: 

 Käyttökate  Oikaistu liiketulos 

 Käyttökate, % liikevaihdosta  Oikaistu liiketulos, % liikevaihdosta  

 Oikaistu käyttökate  Omavaraisuusaste, % 

 Oikaistu käyttökäate, % liikevaihdosta  Korollinen nettovelka 

 Liiketulos  Nettovelkaantumisaste, % 

 Liiketulos, % liikevaihdosta  

 
IFRS-standardeihin perustumattomien tunnuslukujen tarkat määritelmät sekä tieto, miksi Nixu uskoo, että kun-
kin vaihtoehtoisen tunnusluvun käyttö on hyödyllistä, on kerrottu kohdassa ”Eräitä taloudellisia tietoja – Tun-
nusluvut”. 

Nixu esittää Vaihtoehtoisia Tunnuslukuja lisätietona IFRS:n mukaisesti laadituissa Konsernin laajoissa tulos-
laskelmissa, konsernitaseissa ja Konsernin rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille. Nixun näkemyksen 
mukaan Vaihtoehtoiset Tunnusluvut antavat merkityksellistä ja hyödyllistä Nixua koskevaa lisätietoa johdolle, 
sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille Nixun toiminnan tuloksesta, taloudellisesta ase-
masta ja rahavirroista. 

Vaihtoehtoisia Tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillään IFRS:n mukaisista tunnusluvuista tai IFRS:n mukai-
sesti määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina tunnuslukuina. Kaikki yhtiöt eivät laske Vaihtoehtoisia Tunnuslukuja 
yhdenmukaisella tavalla, ja siksi tässä Esitteessä olevat Vaihtoehtoiset Tunnusluvut eivät välttämättä ole ver-
tailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien samannimisten tunnuslukujen kanssa. 

Pyöristykset 

Esitteessä esitetyt luvut, mukaan lukien taloudelliset tiedot, on pyöristetty. Siten Esitteen taulukoiden sarak-
keiden tai rivien lukujen summa ei aina vastaa tarkalleen sarakkeen tai rivin loppusummana esitettyä lukua. 
Lisäksi tietyt prosenttiluvut on laskettu tarkoilla luvuilla ennen pyöristyksiä, eivätkä ne siten välttämättä vastaa 
prosenttilukuja, joihin olisi päästy, mikäli lukujen laskenta olisi perustunut pyöristettyihin lukuihin.  
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Esitteen saatavilla olo 

Esite on saatavilla sähköisenä Nixun internet-osoitteesta www.nixu.com/fi/sijoittajat/listautuminen-nasdaq-hel-
singin-porssilistalle ja painettuna versiona normaalina toimistoaikana Nixun toimipisteestä osoitteessa Keila-
ranta 15, 02150 Espoo sekä Helsingin Pörssin vastaanotosta, osoitteesta Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki 
arviolta 27.6.2018 alkaen. 

Verkkosivuston muut tiedot eivät kuulu Esitteeseen 

Esite ja siihen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat, sekä Esitteeseen mahdollisesti tehtävät täydennykset, jotka 
tulevat osaksi Esitettä, julkistetaan Nixun verkkosivustolla. Muut Nixun verkkosivustolla tai millä tahansa 
muulla sivustolla esitetyt muut tiedot eivät ole osa Esitettä eikä sijoitusta Osakkeisiin harkitsevien tule perustaa 
päätöstään Osakkeisiin sijoittamisesta tällaisiin tietoihin. 
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LISTAUTUMISEN TAUSTA JA SYYT  

Listautumisen syyt 

Suunnitellun Listautumisen tavoitteena on Nixun tunnettuisuuden kasvattaminen ja Osakkeiden likviditeetin 
parantaminen, pääomarakenteen vahvistaminen sekä uusien omistajaryhmien mukaan saaminen. Listautumi-
sen yhteydessä ei anneta tai myydä Yhtiön Osakkeita, eikä Listautumisesta siten kerry tuottoja Nixulle. 

Nixun 25.4.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen jatkamaan valmisteluja Yhtiön 
Osakkeiden hakemiseksi kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin ylläpitämälle pörssilistalle sekä päättä-
mään mahdollisesta hakemisesta päälistayhtiöksi. Nixun hallitus päätti 18.6.2018 hakea Osakkeiden listausta 
Helsingin Pörssin ylläpitämälle pörssilistalle. Nixu jätti hakemuksen kaikkien Osakkeiden ottamiseksi kaupan-
käynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalle 25.6.2018. 

Listautumisen kustannukset  

Nixu arvioi, että Listautumisen yhteydessä Nixun maksettavaksi tulevien maksujen, palkkioiden ja arvioitujen 
kulujen kokonaiskustannukset ovat noin 0,4 miljoonaa euroa. 
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PÄÄOMARAKENNE JA VELKAANTUNEISUUS 

Seuraavassa taulukossa esitetään Nixun pääomarakenne ja velkaantuneisuus, joka perustuu Nixun IFRS:n 
mukaisesti laadittuihin tilintarkastamattomiin taloudellisiin tietoihin 31.3.2018.   

Seuraavaa taulukkoa tulisi lukea yhdessä kohdan ”Eräitä taloudellisia tietoja” sekä tähän Esitteeseen viittaa-
malla sisällytetyn Tilintarkastetun Tilinpäätöksen kanssa. 

(tuhatta euroa) 31.3.2018 

 (tilintarkastama-
ton) 

PÄÄOMARAKENNE  

Lyhytaikaiset lainat  

Vakuudellinen .........................................................................................................................  7 723 

Vakuudeton .............................................................................................................................  169 

Lyhytaikaiset lainat yhteensä ..................................................................................................  7 892 

Pitkäaikaiset lainat  

Vakuudellinen .........................................................................................................................  236 

Vakuudeton .............................................................................................................................  0 

Pitkäaikaiset lainat yhteensä ...................................................................................................  236 

Lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat yhteensä ................................................................................  8 129 

  

Yhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  

Osakepääoma.........................................................................................................................  95 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ..............................................................................  17 125 

  

VELKAANTUNEISUUS  

Rahavarat ...............................................................................................................................  12 175 

Likviditeetti ............................................................................................................................  12 175 

Lyhytaikaiset lainat ..................................................................................................................  7 892 

Lyhytaikainen nettovelkaantuneisuus ................................................................................  -4 283 

  

Pitkäaikaiset lainat ..................................................................................................................  236 

  

Nettovelkaantuneisuus .........................................................................................................  -4 047 

  

 
Yhtiön pääomarakenteessa ja velkaantuneisuudessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia 31.3.2018 jäl-
keen. 

Lisätietoja kovenanttiehdoista on kuvattu Esitteen kohdissa ”Riskitekijät – Taloudelliseen asemaan ja rahoi-
tukseen liittyviä riskejä” sekä ”Tietoa Nixusta ja Nixun liiketoiminnasta – Maksuvalmius ja pääoman lähteet”. 

Yhtiön ehdollisista veloista ja tietyistä muista taseen ulkopuolisista vastuista on esitetty lisää tietoa Tilintarkas-
tetun Tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksen kohdassa 7.3 ”Ehdolliset erät ja sitoumukset mukaan lukien vuok-
rasopimukset”. 
 
Käyttöpääomaa koskeva lausunto 

Yhtiön johdon mukaan Nixun käyttöpääoma on riittävä kattamaan Nixun nykyiset tarpeet Esitteen päivämäärää 
seuraavan 12 kuukauden ajaksi. 
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MARKKINA- JA TOIMIALAKATSAUS 

Jäljempänä esitetty kuvaus sisältää markkina- ja toimialatietoa, joka perustuu ulkopuolisista lähteistä saatuun 
tietoon ja Yhtiön johdon arvioihin. Mikäli kyseinen tieto on peräisin ulkopuolisesta lähteestä, kyseinen lähde 
on yksilöity. Jäljempänä esitetty kuvaus sisältää myös arvioita Nixun markkina-asemasta, joita ei saa julkisista 
lähteistä. Nämä arviot perustuvat Nixun saatavilla oleviin ei-julkisiin lähteisiin ja johdon tietämykseen kyseessä 
olevista toimialoista ja markkinoista, mukaan lukien Nixun tilaamaan kolmannen osapuolen analyysiin. Lisä-
tietoja markkina- ja toimialatietojen lähteistä, katso "Eräitä seikkoja – Ulkopuolisista lähteistä peräisin olevat 
tiedot".  

Johdanto kyberturvallisuusmarkkinoihin 

Nixun liiketoiminta koostuu pääasiallisesti erilaisten kyberturvallisuuspalveluiden tuottamisesta asiakkaille. Ky-
berturvallisuudella tarkoitetaan teknologioita, ratkaisuja, palveluita ja muita menetelmiä, joilla suojataan yritys-
ten, muiden organisaatioiden tai yksittäisten käyttäjien tietoja ja tietojärjestelmiä sähköisissä verkoissa tapah-
tuvaa rikollisuutta (kyberrikollisuus) ja muita toimintahäiriöitä vastaan. Kyberturvallisuuspalveluilla tarkoitetaan 
sekä asiantuntijapalveluita että teknologiapohjaisia hallinnoituja palveluita.   

Kyberturvallisuus on toimialana jatkuvasti kehittynyt yleisen teknologisen kehityksen ja siihen liittyvien uhkien 
kehittymisen myötä. 1990-luvulla ja 2000-luvun alkupuolella puhuttiin yleisistä tietoturvauhkista, joita olivat 
pääasiallisesti virukset ja madot, ja joita vastaan suojauduttiin erilaisilla palomuureilla ja torjuntaohjelmilla. 
Uhat rajoittuivat pitkälti yksittäisten päätteiden ja lähiverkkojen rajapintaan internetin kanssa. Alkuvaiheessa 
uhkia loivat lähinnä harrastelijat, mutta 2000-luvun edetessä uudenlaisia uhkia on syntynyt ammattimaisen 
verkossa toimivan rikollisuuden yleistyessä.  

Viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtunut yhteiskunnan nopea digitalisoituminen muun muassa pilvi-
palveluiden, sähköisen asioinnin ja mobiililaitteiden merkityksellisyyden kasvaessa on johtanut siihen, että ky-
beruhkien määrä on kasvanut merkittävästi mahdollisen rahallisen rikoshyödyn lisääntyessä. Virusten, mato-
jen ja erilaisten vakoilu- ja haittaohjelmien lisäksi yritykset ja muut yhteisöt joutuvat kohtaamaan aiemmin mai-
nittujen yhä kehittyneempien versioiden ohella myös monimuotoista vakoilua, tietovarkauksia ja muuta säh-
köisissä verkoissa tapahtuvaa rikollisuutta, joissa hyödynnetään erilaisia järjestelmien ja prosessien haavoit-
tuvuuksia. Sähköistymisen ja uhkien laajentumisen myötä tietoturvan sijasta on ryhdytty puhumaan kybertur-
vallisuudesta ja kyberrikollisuudesta.    

Maailmanlaajuisesti kyberturvallisuus oli eri lähteiden mukaan vuonna 2017 noin 84–89 miljardin dollarin suu-
ruinen markkina, jonka koon arvioidaan kasvavan, lähteistä riippuen vuosina 2018–2023 noin 8–20 prosentin 
vauhtia.3 Vuodesta 2014 vuoteen 2017 markkinan kasvu on ollut yli 8 prosenttia vuodessa.4  

Kyberturvallisuusmarkkina voidaan jakaa palveluihin ja teknologisiin ratkaisuihin. Palveluiden osuus markki-
nasta vuonna 2017 oli 60 prosenttia, ja palveluiden osuuden koko markkinasta odotetaan kasvavan tulevina 
vuosina.5  

Kyberturvallisuusalan keskeisiä kasvuajureita ovat: 

 Yhteiskunnan digitalisoituminen. Digitalisoitumisella tarkoitetaan esimerkiksi liiketoiminnan ja jul-
kishallinnon toimintojen siirtymistä sähköisiin kanaviin ja sisältöihin sekä tekoälyn ja tietoanalysoinnin 
lisääntyvää hyödyntämistä. Kun ennen kyberturvallisuus koski lähinnä tietohallinto-osastoja ja yritys-
ten sisäverkon toimintaa, nykyään kyberturvallisuuteen liittyvät asiat ovat suoraan keskeisiä digitaali-
sen liiketoiminnan jatkuvuudelle. 
 

 Kyberrikollisuuden kasvu. Vuonna 2017 kyberrikollisuuden arvioitiin aiheuttavan maailmantalou-
delle yli 445–608 miljardin dollarin vahingot.6  Kyberrikollisuuden odotetaan lisääntyvän ja kehittyvän 
vahvasti myös tulevaisuudessa, mikä kasvattaa tarvetta yhä kehittyneemmälle kyberturvallisuustoi-
minnalle, niin suurissa kuin pienissäkin organisaatioissa.7  

 

                                                      
3 Lähde: Visiongain: Cyber Security Market Report 2017–2027 ja Gartner: https://www.gartner.com/newsroom/id/3836563, 11.5.2018 
4 Lähde: Gartner, https://www.gartner.com/newsroom/id/3836563, 11.5.2018 
5 Lähde: Gartner, https://www.gartner.com/newsroom/id/3836563, 11.5.2018 
6 Lähde: McAfee & CSIS: Economic Impact of Cybercrime February 2018 
7 Lähde: Visiongain: Cyber Security Market Report 2017–2027 

https://www.gartner.com/newsroom/id/3836563
https://www.gartner.com/newsroom/id/3836563
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 Lainsäädännön kehittyminen. Lainsäädäntö asettaa lisääntyviä vaatimuksia esimerkiksi henkilötie-
tojen suojaamiseen. Tästä esimerkkinä on toukokuussa 2018 voimaan astunut yleiseurooppalaisen 
tietosuojasääntelyn uudistus (GDPR), jonka tuloksena kaikkia Euroopan Unionin jäsenvaltioita sään-
nellään samalla lailla tietosuojan osalta. Vaatimusten laiminlyöntiin liittyvän yleisen maine- ja luotta-
musriskin ohella myös lainsäädännölliset taloudelliset sanktiot tulevat todennäköisesti lisäämään ky-
berturvallisuusratkaisujen kysyntää. Nämä vaatimukset tulevat valumaan alaspäin hankintaketjuissa 
suuryritysten reagoidessa niihin ensin. 

 
Nixun toimintaympäristö ja kilpailutilanne 

Nixun liikevaihdosta merkittävin osa (vuonna 2017 noin 65 prosenttia) tulee toistaiseksi suomalaisilta asiak-
kailta. Liiketoiminta on siten riippuvaista Suomen talouden ja kotimaisten IT-markkinoiden yleisestä kehityk-
sestä, kuten esimerkiksi uusien digitalisaatiohankkeiden määrästä. Kyberturvallisuusmarkkinalla toimii useita 
erilaisia toimijoita. Nixun kaltaisten kyberturvallisuuteen keskittyneiden palveluyhtiöiden ohella markkinoilla on 
esimerkiksi seuraavankaltaisia toimijoita: 

 Tietoturvateknologiaan erikoistuneita yhtiöitä, jotka tuottavat tietoturvallisuuteen liittyviä ratkai-
suja, kuten palomuureja ja muita laitteita sekä ohjelmistoja. Nämä tietoturvateknologian tarjoajat voivat 
osittain kilpailla Nixun kaltaisten yritysten kanssa, mutta toisaalta myös toimia niiden teknologiatoimit-
tajina projekteissa. Tällaisia yhtiöitä ovat esimerkiksi F-Secure, FireEye, Intel Security, Palo Alto Net-
works ja SSH. 
 

 Hallinnoitujen kyberturvallisuuspalveluiden tuottajat, jotka tuottavat asiakkailleen standardiluon-
teisia, skaalautuvia palveluita, kuten palomuureja tai haavoittuvuuksien hallintaa ulkoisena palveluna. 
Erona Nixun kaltaisiin toimijoihin on tyypillisesti teknologia- ja tuotekonseptinäkökulman korostunut 
painotus. Tällaisia yhtiöitä ovat esimerkiksi Cygate, SecureWorks ja Verizon Enterprise. 

 

 IT-integraattoreita, jotka tarjoavat kyberturvallisuuteen liittyviä palveluita ja ratkaisuja osana muuta 

IT-tarjoomaansa. Tällaisia yhtiöitä ovat esimerkiksi IBM, Accenture, CGI ja Tieto. 
 

 Kansainväliset konsultointi- ja tilintarkastusyhteisöt, jotka tarjoavat kyberturvallisuuskonsultointia 
osana muuta palvelukokonaisuuttaan, pääasiassa riskinhallintanäkökulmasta. Tällaisia yhtiöitä ovat 
esimerkiksi Deloitte, Ernst & Young, KPMG ja PricewaterhouseCoopers. 

 

 Teleoperaattoreita, jotka tarjoavat tietoturvapalveluita pääosin tietoliikenneyhteyksien sivutuotteena. 

Tällaisia yhtiöitä ovat esimerkiksi Telia, KPN ja Elisa. 
 

 Kyberturvallisuuteen keskittyneitä palveluyhtiöitä toimii Pohjois-Euroopan alueella jokaisen maan 
markkinassa, mutta useimmat näistä toimijoista ovat kohtuullisen pieniä (alle sata henkeä). Isoimpia 
eurooppalaisia toimijoita ovat NCC Group, Securelink ja NTT Security. 

 
Pääosaa edellä mainituista toimijoista yhdistää, että kyberturvallisuuspalvelut eivät ole niiden pääliiketoimin-
taa, vaan oheistuotteita ja -palveluita, joilla täydennetään ja tuetaan muuta liiketoimintaa. Tämä eroaa oleelli-
sesti Nixusta ja muista kyberturvallisuuteen keskittyneistä palveluyhtiöistä, jotka pyrkivät luomaan arvoa eri-
koistumisella ja oman erikoisalansa asiantuntemuksella. Esimerkiksi sitoutumattomuus tiettyihin teknologisiin 
ratkaisuihin luo näille yrityksille hyvät edellytykset toimia omalla erikoistoimialallaan edelläkävijöinä ja räätä-
löidä asiakkailleen tällä alueella niiden tilanteeseen kulloinkin sopivimmat ratkaisut.  Vaikka erityyppisten toi-
mijoiden välillä on osittain kilpailua, ne voivat myös tehdä yhteistyötä – esimerkiksi tietoturvateknologiayhtiöt 
ja IT-integraattorit voivat toimia Nixun kaltaisten yritysten kumppaneina projektitoimituksissa. 

Nixu on Yhtiön johdon käsityksen mukaan pohjoismaisella markkinalla kyberturvallisuuspalveluihin keskitty-
neiden työntekijöiden määrällä mitattuna suurin kyberturvallisuuspalveluihin erikoistunut asiantuntijayritys, ja 
tarjoaa segmentissään laaja-alaisimmin palveluita asiakkaidensa eri kyberturvallisuustarpeisiin. Nixun kilpaili-
jat vaihtelevat sen mukaan, minkälaisesta palvelusta on kyse. Nixun segmentissä Suomessa kilpailijat ovat 
lähtökohtaisesti pieniä ja/tai erikoistuneita valikoituihin palveluihin tai osaamisalueisiin, eikä Suomen markki-
nalla ole Yhtiön johdon käsityksen mukaan täysin Nixun kaltaista toista toimijaa.  
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TIETOA NIXUSTA JA NIXUN LIIKETOIMINNASTA 

Yleiskuvaus 

Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Nixun intohimo on aut-
taa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio turvallisesti. Nixu tuottaa yhdessä asiakkaiden kanssa käytän-
nönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan 
varmistamiseksi. Nixu haluaa olla paras työpaikka yli 300 kyberturva-ammattilaisen tiimille, joka tekee työtä 
käytännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa ja nykyään Nixu sijaitsee 
neljällä mantereella, palvellen asiakkaita ympäri maailman.  

Nixu-konsernin liikevaihto 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella oli noin 32 miljoonaa euroa ja Nixu työllistää 
Esitteen päivämääränä yli 300 kyberturvallisuuden asiantuntijaa. Nixun suurin markkina on Suomi, jonka 
osuus Nixun liikevaihdosta oli noin 65 prosenttia 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella. Ulkomaiden osuus oli 
noin 35 prosenttia liikevaihdosta, joista suurin yksittäinen markkina oli Ruotsi.  

Missio, trendit ja liiketoimintastrategia 

Missio 

 Nixun missiona on pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Tätä missiota Yhtiö toteuttaa tarjoamalla 
yhteiskunnan avaintoimijoille, niin yrityksille kuin julkishallinnollekin, laajan valikoiman kyberturvapal-
veluita. Nixu haluaa olla asiakkailleen kyberturvakumppani, jonka tarjoamat kokonaisvaltaiset palvelut 
mahdollistavat uusien digitaalisten palveluiden turvallisen käyttöönoton ja saatavuuden kyberuhkista 
huolimatta.  

 Yhteiskunnan toimivuus on yhä enemmän riippuvaista erilaisten tietojärjestelmien saavutettavuudesta 
ja toimivuudesta. Kansalaisten palvelut siirtyvät sähköisiksi ja koko infrastruktuuri toimii sähköisten 
järjestelmien avulla. Yritysten liiketoiminta pysähtyisi ilman verkkoyhteyksiä ja tietojärjestelmiä. Tätä 
todellisuutta uhkaa lamaantuminen kyberuhkien toteutuessa. Nixu auttaa varmistamaan yhteiskunnan 
toimivuuden ja pitää huolen, että uhat eivät estä uusien tehokkuutta tuovien toimintatapojen käyttöön-
ottoa ja asioiden internetin (Internet of Things) kehittymistä. Asioiden internet viittaa käynnissä olevaan 
kehityskulkuun ja tulevaisuuden tilaan, jossa erilaiset koneet ja laitteet keskustelevat laajasti keske-
nään. 

Trendit 

Nixun asiakkaiden strategioissa korostuvat dataan ja sen hyödyntämiseen perustuvien digitalisaatiohankkei-
den merkitys hyvinkin perinteisillä aloilla. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan asiakkaat valmistautuvat raken-
tamaan uutta, internetissä voimakkaasti elävää liiketoimintaa. Tämä trendi muuttaa myös suhtautumista ky-
berturvaan. Kyberturvan ollessa aiemmin tukitoimintojen (IT-toiminnan) tukitoimintaa, on digitaalisen liiketoi-
minnan keskeytyksettömyys nyt suoraan liiketoimintakysymys. Yhtiön johdon arvion mukaan digitaalisen liike-
toiminnan ollessa yhä arvokkaampaa, kasvaa kyberrikollisuuden määrä samassa vauhdissa tai nopeammin 
lisäten kyberuhkia. 

Yhtiön johdon arvion mukaan samaan aikaan IT-palveluiden maailma on polarisoitumassa voimakkaasti suur-
ten, tyypillisesti amerikkalaisten, verkkopalveluiden (pilvipalveluiden) kehittyessä huimalla nopeudella. Näiden 
palveluiden muuttuessa yhä toimivimmiksi, esteet yritysten IT-toiminnan siirtämisestä niiden varaan (pois pe-
rinteisistä omista yksityisistä palvelinsaleista) häviävät kiihtyvällä vauhdilla. Tämä platformisaatio mahdollistaa 
toisaalta uudenlaisten palveluiden rakentamisen näiden alustojen päälle. Mitä enemmän näillä alustoilla on 
dataa käytettävissään, sitä paremmaksi muuttunut myös niiden koneoppimisen algoritmit ja alkeellinen teko-
äly. 

Sosioekonomisella puolella Nixu näkee Kaukoidän jatkavan kehittymistään siten, että Yhtiön johdon arvion 
mukaan seuraava haaste on etenkin Kiinan teknologia- ja verkkopalveluyhtiöiden tulo läntisille markkinoille. 
Valtioiden väliset voimannäytöt tullaan käymään yhä enenevissä määrin internetin välityksellä tarkoituksena 
vahingoittaa digitaalista yhteiskuntaa. Tällaiset hyökkäykset vaikuttavat internetin maailmassa hyvin harvoin 
ainoastaan kohteisiinsa, vaan sivulliset joutuvat kärsimään näistä kyberhyökkäyksistä. Tästä saatiin osoitus 
2017 NotPetya-hyökkäyksessä, joka oli suunnattu Ukrainan valtiota vastaan, mutta samalla lamautti esimer-
kiksi Maersk-konsernin toiminnan. 
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Kyberuhkien ja sekä toisaalta dataan perustuvien alustojen kasvanut suosio lisää regulaatiota maailmanlaa-
juisesti. Osa regulaatiosta pyrkii aidosti parantamaan kansalaisten tietojen suojaa ja yhteiskunnan toimivuutta. 
Osa regulaatiosta taas saattaa pyrkiä luomaan kansallisia osaverkkoja ja siten pilkkomaan internetin toimi-
vuutta. 

Työmarkkinoille tulevat nuoret (Millennials tai Generation Z) tulevat Yhtiön johdon näkemyksen mukaan vaa-
timaan työpaikoiltaan modernia, osallistavaa johtajuutta sekä läpinäkyvää yrityskulttuuria ja viestintää. He olet-
tavat yrityksellä olevan myös selkeän tarkoituksen. 

Kasvustrategia 

Näiden trendien pohjalta Nixu päivitti vuonna 2014 julkistettua kasvustrategiaansa vuonna 2018. Aiempi stra-
tegia korosti erityisesti kansainvälistymistä ja skaalautuvien palvelujen kehitystä sekä parhaan kyberturvatiimin 
rakentamista. Nämä teemat eivät ole poistuneet strategiasta mihinkään, mutta Nixun kehityttyä aidosti kan-
sainväliseksi yhtiöksi ja digitalisaation tarjotessa lisääntyviä mahdollisuuksia Nixu tarkensi strategiaansa ko-
rostamaan digitalisaation kyberturvakumppanuuden sekä datan ja globaalien alustojen merkitystä. 

Visio 

Nixun kasvustrategian tavoitteena on olla paras työpaikka kyberturva-ammattilaisille sekä olla Pohjois-Euroo-
pan alueella pääkonttoriaan pitävien yritysten ykkösvaihtoehto kyberturvapalveluiden toimittajaksi.  

Nixun kasvustrategia nojaa neljään strategiseen kehitysalueeseen: 

1. Kyberturvaosaajayhteisö. Asiantuntijaorganisaationa Nixun onnistuminen kaikissa tavoitteissaan tu-
lee riippumaan sen kyvystä rekrytoida, kouluttaa ja pitää parhaat kyberturvaosaajat. Visionsa puit-
teissa Nixu on jo ottanut merkittäviä askeleita parhaan työpaikan kulttuurin ja käytäntöjen luomisessa. 
Tulevaisuudessa kansainvälinen kasvu tulee riippumaan paljon siitä, kuinka tunnetuksi Nixu tulee kan-
sainvälisessä tietoturvayhteisössä. Kyberturvaosaajien kasvavan kysynnän vuoksi Nixu tulee myös 
tarjoamaan harjoitteluohjelmia ja muuntokoulutusta tuleville kyberturvaosaajille. 

2. Digitalisaation kyberturvakumppani. Perinteisesti iso osa kyberturvayhtiöiden liiketoiminnasta on 
tullut yritysten ja julkishallinnon sisäisten verkkojen ja järjestelmien turvaamisesta. Yhtiön johdon ar-
vion mukaan tarve kyberturvapalveluille kasvaa kuitenkin eksponentiaalisesti yritysten digitalisoidessa 
liiketoimintaansa sekä tuotekehityksen ja tuotannon että myynnin ja markkinoinnin alueilla. Nixu ha-
luaa tarjota kokonaisvaltaisen palveluvalikoiman nimenomaan digitalisoituvan liiketoiminnan tarpeisiin 
toimimalla näiden kehityshankkeiden kyberturvakumppanina. Erityisen vahvoina Nixu näkee kasvun 
mahdollisuudet asiakkaiden teollisen IoT:n ja digitaalisten identiteettien hyödyntämisen mahdollista-
misessa. 

3. Datalähtöiset palvelut globaaleilla alustoilla. Perinteinen konsultointiliiketoiminta on nojannut yksit-
täisen konsulttien osaamiseen tai case-arkistoihin. Nixu haluaa digitalisoida myös oman liiketoimin-
tansa siten, että se nojautuu yhteiskäyttöisiin järjestelmiin, joihin kerääntyvää dataa pystytään hyö-
dyntämään asiakkaiden palvelussa ja oman toiminnan kehittämisessä tulevaisuudessa enenevästi ko-
neoppimista hyödyntäen. Nixun teknologiapohjaisia, skaalautuvia jatkuvia palveluja tullaan rakenta-
maan johtavien globaalien ohjelmistoalustojen ja pilvipalvelujen päälle. 

4. Markkinaläsnäolon laajentaminen. Saavuttaakseen visionsa mukaisen aseman Pohjois-Euroo-
passa pääkonttoriaan pitävien yhtiöiden ykkösvaihtoehtona, Nixun täytyy laajentaa markkinaläsnäolo-
aan Pohjois-Euroopan alueella, koska palveluliiketoiminnassa sijainti lähellä asiakkaan päätöksente-
kijöitä on merkittävässä roolissa luottamuksen rakentamisessa. Kohdistetut myyntitoimet ja strategiset 
yritysostot uusien markkinoiden avaamiseksi ovat tapoja laajentaa Nixu toimintaa. Nixu haluaa pal-
vella asiakkaitaan ympäri maailman, mutta pääasiallinen osaajaverkosto rakentuu Pohjois-Euroopan 
alueelle.   
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Yhtiön palvelutarjonta 

Palvelukonseptit 

Nixu tarjoaa niin yrityksille kuin julkishallinnollekin laajan valikoiman tietoturvakonsultointipalveluja ja jatkuvia 
palveluja sekä myy kolmansien osapuolien lisenssejä sekä teknologiaa. Nixun tarjoama sisältää mm. seuraa-
vat palvelukonseptit: digitaalinen liiketoiminta, kyberhyökkäysten torjunta, kyberturvallisuuden ulkoistaminen, 
pilvipalveluiden tietoturva, turvallisuus ja käyttövarmuus, vaatimustenmukaisuus ja sertifiointi sekä esineiden 
internetin (IoT) laitteiden tietoturvallisuus. 

Nixu tuottaa asiakkaidensa kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten pal-
velujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi seuraavien palvelukonseptien avulla.  

 Digitaalinen liiketoiminta 

Digitaalisten palvelujen ja koko alustatalouden ytimessä on asiakkaasta kerätty tieto. Nixu tarjoaa pal-
veluita, jotka mahdollistavat digitaalisen transformaation liiketoiminnan ehdoilla.  

 Kyberhyökkäysten torjunta 

Nixu tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja kyberuhkien torjuntaan. Nixun palvelut sisältävät ratkaisuja tilan-
nekuvien rakentamiseen, kyberhyökkäysten torjuntaan ja nopeaan palautumiseen.  

 Kyberturvallisuuden ulkoistaminen 

Nixu tarjoaa palveluita keskeisiin kyberturvan osa-alueisiin, kuten hallinnolliseen ja tekniseen kyber-
turvaan sekä identiteetin- ja pääsynhallintaan. 

 Pilvipalvelujen tietoturva 
Nixu tarjoaa asiakkailleen palveluita, joilla varmistetaan, että asiakkaat pystyvät hyödyntämään pilvi-
palveluita luotettavasti ja tietoturvallisesti sekä palveluita, joilla varmistetaan, että pilviympäristöt pe-
rustetaan oikein.  

 Turvallisuus ja käyttövarmuus 
Nixu huolehtii teollisuuden turvallisuudesta ja käyttövarmuudesta toteuttamalla sopivan tietoturvanhal-
lintamallin, turvalliset etäyhteydet ja pääsynhallinnan. Nixu laatii myös tietoturvavaatimukset toimitta-
jille ja testaa sekä koventaa automaatiojärjestelmiä.  

 Vaatimustenmukaisuus ja käyttövarmuus 
Nixu tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tietoturvallisuuden vaatimustenmukaisuuden konsultointi- 
ja arviointipalveluita. Nixun tietoturva-arviointien valikoimaan kuuluvat muun muassa ISO-/IEC-stan-
dardien mukaiset auditoinnit sekä pilvipalveluiden, maksujärjestelmien, identiteetin varmistamisen ja 
autojärjestelmien auditoinnit.  

 Esineiden internet (IoT) 
Nixu tarjoaa konsultointi-, kehitys- sekä jatkuvia kyberturvapalveluita, joilla turvataan verkkoon liitetyt 
laitteet niiden koko elinkaaren ajan. Nixu laatii ja kouluttaa asiakkaidensa tuotekehitystiimeille tietotur-
valliset toimintatavat ja kehittää heidän omien asiantuntijoiden tietoturvatestaamisen osaamista.  

Palvelutyypit 

Asiakkaan tarpeiden ja Nixun osaamisalueiden pohjalta luodut palvelut ja ratkaisut voidaan toimittaa asiak-
kaille joko kertaluonteisina neuvonantoprojekteina, teknologiapohjaisina toteutusprojekteina tai tuotteistettuina 
jatkuvina palveluina. Toteutusprojekteihin saattaa liittyä tilanteita, joissa asiakkaalla on tarve kolmansien osa-
puolien lisenssien hankinnalle, jolloin Nixu voi toimia lisenssien jälleenmyyjänä, ja asiakas saa hankittua ko-
konaisvaltaisen ratkaisun Nixun kautta. Lisenssimyynti voi sisältää myös laitetoimituksia esimerkiksi tilan-
teissa, joissa jokin ohjelmisto on valmiiksi asennettu laitteelle. Hyödyntämällä erilaisia palvelutyyppejä Nixu 
tuo asiakkailleen oikean ratkaisun kuhunkin tarpeeseen aina asiakkaan tilanteeseen parhaiten sopivalla pal-
velutyypillä. Tyypillisesti Nixun palvelukonseptit ja asiakassopimukset sisältävät useita eri palvelutyyppejä, 
jotka on kuvattu tarkemmin alla. 
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 Projektit ja toimeksiannot  
Projektit ja toimeksiannot -alue sisältää kertaluonteiset toimeksiannot, joiden kesto ja laajuus vaihte-
levat laajoista toimitusprojekteista yksittäisiin tarkastus- ja konsultointitoimeksiantoihin.  

 Kaikki jatkuvat palvelut sisältävät: 
 
Hallinnoidut tietoturvapalvelut 
Hallinnoitujen tietoturvapalvelujen liikevaihto koostuu toistaiseksi pääosin Nixu Cyber Defense Center 
-palvelusta (Nixu CDC). Näissä palveluissa Nixu ottaa toimitettavan teknologian hallinnointivastuun ja 
jatkuvan operatiivisen roolin asiakkaan toimintojen tukena. Tämän teknologiapohjaisen palvelukoko-
naisuuden avulla Nixu tuottaa asiakkaillensa digitaalisen ympäristön reaaliaikaista valvontaa, tieto-
murtojen havainnointia ja tutkintaa sekä muodostaa tilannekuvan organisaation verkkopalveluihin koh-
distuvista uhista. 
 
Jatkuvat palvelut 
Jatkuviin palveluihin kuuluvat Nixun jatkuvista palveluista muut kuin hallinnoidut palvelut sisältäen 
käyttäjähallinnan palvelut. Ne eroavat muista toimeksiannoista siinä, että ne perustuvat toistaiseksi 
voimassaoleviin tai käytännössä itsestään uusiutuviin sopimuksiin eli kyberkumppanuuksiin.  

 Lisenssituotot  
Lisenssituotot sisältävät kolmansien osapuolien ohjelmisto- ja teknologiapalvelulisenssien myynnin 
yleensä muiden palveluiden yhteydessä. Lisenssituottoihin sisältyy myös ohjelmistoylläpitoa.  

 

Jatkuvat palvelut ovat tuotteistettuja palvelukokonaisuuksia, joita toimitetaan asiakkaille toistaiseksi voimas-
saolevilla sopimuksilla. Esimerkkejä jatkuvista palveluista ovat Nixu Tiger Team -palvelu tietoturvajohtami-
seen, Nixu Cyber Defense Center -palvelu kyberhyökkäysten havainnointiin ja reagointiin. Lisäksi digitaalisen 
identiteetin toteutusprojektit jatkuvat usein Nixu Ratkaisutuki -palvelun puitteissa, jossa tarjotaan vasteajallinen 
tuki asiakkaille.  

Nixun liikevaihdosta 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella 66 prosenttia tuli projekteista ja toimeksiannoista sekä 
31 prosenttia kaikista jatkuvista palveluista, joista hallinnoitujen palvelujen osuus oli 7 prosenttia liikevaihdosta 
ja jatkuvien palvelujen osuus oli 24 prosenttia liikevaihdosta. Liikevaihdosta 3 prosenttia tuli lisensseistä 
31.12.2017 päättyneellä tilikaudella. Nixu Cyber Defense Center -palvelun menestyksen johdosta hallinnoidut 
palvelut olivat Nixun nopein kasvualue 168 prosentin kasvullaan.  
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Asiakkaat 

Nixu palvelee laajasti eri toimialoja, ja sen asiakkaiden joukossa on toimialojen merkittävimpiä yrityksiä. Esi-
merkkejä toimialoista ovat valmistava teollisuus, kauppa, turvakriittinen valtionhallinto, verkkopalvelut, pankki- 
ja rahoitusala, telekommunikaatio ja laitevalmistajat ja media. Vuonna 2017 Nixu palveli yli 400 asiakasta ja 
sillä oli asiakastoimeksiantoja 27 maassa. 

Nixun asiakasstrategia pyrkii rakentamaan pitkäaikaisia asiakkuuksia (kyberturvakumppanuus) etenkin suur-
ten yritysten kanssa. Nämä yritykset toimivat tyypillisesti systemaattisesti ja ovat prosessiohjautuneita, jolloin 
heidän kanssaan toimiessa Nixulla on mahdollisuus toimia pitkäjänteisemmin ja suunnitelmallisemmin. Nixu 
on onnistunut Suomessa tekemään yhteistyötä erittäin merkittävän osan Suomen TOP-100 yritysten kanssa. 
Ruotsissa Nixu on vanhojen asiakkuuksien ja viimeaikaisten asiakasvoittojen myötä saavuttamassa saman-
laista asemaa. Nixun kolmanneksi tärkeimmällä markkinalla Hollannissa Nixun tunnettuus isojen yritysten pa-
rissa on vielä heikompi kuin Suomessa ja Ruotsissa.   

Vaikka monet asiakkuudet ovat pitkäaikaisia, Nixun liiketoiminta ei ole kriittisesti riippuvaista yksittäisten asi-
akkaiden tilauksista. Nixun kymmenen suurinta asiakasta toivat noin 31 prosenttia Nixun liikevaihdosta vuonna 
2017. Yhtiön asiakastyytyväisyys on tyypillisesti ollut erittäin korkea. 

Asiakassegmentit  

Nixun liiketoimintamallin ytimessä on asiakasläheisyys. Vastatakseen asiakkaidensa tarpeisiin ja viedäkseen 
tarvittavat ratkaisumallit suoraan oikeille vastuuhenkilöille ja päätöksentekijöille, Nixu on tunnistanut organi-
saatioiden kyberturvallisuuteen liittyen seuraavat päätöksentekijäsegmentit, joilla on omanlaisiaan tarpeita. 
Määritellyt asiakassegmentit ovat: Tietohallinnon tietoturvan ratkaisut (Corporate IT), Teollisen asiaoiden in-
ternetin (Industrial IoT) tietoturvaratkaisut ja Digitaalisen liiketoiminnan (Digital business) tietoturvaratkaisut. 

Tietohallinto (Corporate and IT Security) 

Organisaatioiden tietohallinto-organisaatio on perinteisin asiakas kyberturvallisuustuotteille ja palveluille. Tie-
tohallinto on tyypillisesti tietohallintojohtajan alaisuudessa vastuussa organisaation laajuisesta tietoturvan to-
teutuksesta, pääalueinaan esimerkiksi tietoliikenneyhteydet, sisäverkot, liiketoiminnan ja päätöksenteon tuki-
järjestelmät ja työasemat. Tietohallinnon tyypillisenä haasteena on tietoturvan optimaalisen tason valinta ris-
kienhallinnan ja kustannustehokkuuden kannalta. Lisäksi on löydettävä yritykselle oikeat ja tietoturvaltaan riit-
tävät tietoturvaratkaisut, jotka mahdollistavat mahdollisimman sujuvan toiminnan.  

Nixu tuntee yrityksiin kohdistuvat uhkat, ja pystyy näin optimoimaan asiakkaidensa tietoturvaprosessit ja -ark-
kitehtuurit kustannustehokkaiksi, mutta samalla turvallisiksi. Nixu voi ottaa vastuulleen yrityksen koko tietotur-
vahallinnon ja osallistua erilaisten tietoturvan hallintajärjestelmien, politiikkojen ja ohjeistusten toteutukseen. 
Nixu voi myös toteuttaa asiakkailleen suuria henkilö- ja osaamisresursseja vaativia hankkeita niiden tietotur-
vallisuuden määrittelyssä, toteutuksessa sekä järjestelmien ja kokonaisuuksien auditoinnissa. Enenevissä 
määrin Nixu voi myös vastata palveluna asiakkaiden tietyistä tietoturvajärjestelmistä kuten tietomurtojen ha-
vainnoinnista tai digitaalisten identiteettien hallinnoinnista. 

Nixun liikevaihdosta suuri osa tulee tietohallinnon asiakassegmentistä. Kasvustrategiamme keihäänkärjiksi ja 
kilpailuetutekijöiksi Nixu on kuitenkin nostanut Teollisen asioiden internetin ja Digitaalisen liiketoiminnan seg-
mentit. 

Teollinen IoT (Industrial IoT) 

Perinteisesti yritysten tuotantojärjestelmät ovat olleet irrallaan laajemmista verkoista ja järjestelmäkokonai-
suuksista ja myytyjä tuotteita ei ole voitu etähallita. Teollisen internetin (Industrial IoT) yleistyminen on kuitenkin 
esimerkiksi siirtänyt teollisuuslaitosten tuotannonohjauksen entistä avoimempaan verkkoympäristöön ja mah-
dollistanut aivan uudenlaisia liiketoiminnan ratkaisuja, joilla teolliset laitteet kommunikoivat automaattisesti 
keskenään. Tämä kehitys on tuonut kyberturvallisuusasiat uudella tavalla ajankohtaisiksi tuotanto-organisaa-
tioille. Vikasietoisuuden täytyy olla huipputasoa liiketoiminnan ja yhteiskunnan kannalta elintärkeiden tuotan-
non IT-järjestelmien kytkeytyessä toisiinsa internetin ylitse. Saatavuuden ja toimintavarmuuden ohella keskei-
siä haasteita ovat teollisuusvakoilun ja muiden kyberuhkien torjunta. 

Tuotannon ohella myös tuotesuunnitteluorganisaatiot joutuvat nykyään huomioimaan kyberturvallisuuden toi-
minnassaan. Kun tuotteisiin lisätään kasvavassa määrin eri järjestelmiä ja ominaisuuksia, jotka kommunikoivat 
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internetin ylitse, pitää kyberturvallisuus huomioida jo tuotteiden suunnitteluvaiheessa ja tätä työtä pitää jatkaa 
koko elinkaaren ajan, jotta niihin kohdistuvia uhkia voidaan vähentää ja toimintavarmuutta parantaa. 

Nixu tukee asiakkaidensa tuotanto- ja tuotesuunnitteluorganisaatioiden järjestelmien toimintaa tarjoamalla tur-
vallisia kommunikaatiokanavia ja turvallista ohjelmistokehitystä, sekä yrityksen henkisen pääoman suojaamis-
malleja myös kansainvälisessä alihankkijaverkostossa. Varmentamalla tehokkaasti asiakkaidensa järjestel-
mien tietoturvan, Nixu mahdollistaa niille myös uudenlaisia liiketoimintamalleja. Teollinen internet on merkit-
tävä painopiste Nixun kasvustrategiassa. 

Digitaalinen liiketoiminta (Digital Business) 

Sähköinen kaupankäynti ja asiointi ovat haastaneet monia perinteisiä toimintamalleja ja muutos on kiihtyvä. 
Liiketoiminnan tapahtuessa verkossa, tietoturvallisuus merkitsee paitsi suojattuja tietoja, myös esteetöntä ja 
sujuvaa pääsyä. Tämän kehityksen myötä kyberturvallisuus koskettaa yhä enemmän myös verkkoliiketoimin-
tajohtajia, markkinointijohtajia ja muita liiketoiminnan vastuuhenkilöitä, jotka vastaavat asiakasrajapinnasta. 

Nixu auttaa asiakkaitaan tuottamaan toimintavarmempia, turvallisempia ja helppokäyttöisempiä sähköisiä pal-
veluja. Nixun tavoite on olla esteettömän verkkoliiketoiminnan mahdollistaja niin, että asiakkaat saavat yhdellä 
kirjautumisella käyttöönsä kattavia ja huolellisesti laadittuja palvelukokonaisuuksia palveluntarjoajan ja tämän 
kumppanien järjestelmistä. Nixu osallistuu konsulttina loppuasiakkaiden digitaalisen identiteetin hallinnan 
mahdollistavien järjestelmien suunnitteluun, niiden ohjelmistojen turvalliseen kehittämiseen, tietosuojan huo-
mioimiseen sekä erilaisiin integrointiprojekteihin ja järjestelmätarkastuksiin. Nixu voi myös valvoa asiak-
kaidensa järjestelmiin kohdistuvia murtoyrityksiä sekä konsultoida tietosuojan toteutumista. Digitaalinen liike-
toiminta on teollisen IoT:n ohella merkittävä painopiste Nixun kasvustrategiassa. 

Tutkimus- ja kehitystyö 

Nixu budjetoi vuosittain työaikaa ja varoja kehitystyöhön, jolla pyritään investoimaan painopistealueilla tapah-
tuvaan palvelujen kehittämiseen. Tämän keskitetysti koordinoidun kehitystyön lisäksi Nixun osaamisalueet te-
kevät jatkuvaa kehitystä omiin toimintamalleihinsa ja työkaluihinsa liittyen. Yhtiön mukaan kyberturvallisuus-
markkina muuttuu niin nopeasti, että jatkuva kehittäminen ja kehityksen kärjessä pysyminen ovat edellytyksiä 
kilpailukyvyn ylläpitämiseen. Nixun tutkimus- ja kehitystoiminta keskittyy uusien palveluiden ja asiantuntijatyön 
automatisoinnin ympärille. Jokaisella nixulaisella on mahdollisuus käynnistää uuden idean tutkimussprintti ja 
pyytää kehitysrahoitusta. Keskeisiä meneillään olevia kehityskohteita ovat kyberturvallisuuden tilannekuvajär-
jestelmä One Nixu Platform (ONP) sekä EU-SEC.  

EU-SEC on EU:n asettama Horizon 2020 -tutkimus ja kehityshanke, jossa Nixu on veturiyrityksenä. Hankkeen 
tavoitteena on luoda raamit pilvipalveluiden tietoturvallisuudelle ja niiden auditoitavuudelle. Tutkimushanke 
toteutetaan yhteistyössä 8 muun eurooppalaisen organisaation kanssa.8 Nixu toteuttaa hankkeessa pilottiau-
ditointeja neljälle organisaatiolle: Ministry of Finance (SK), Ministry of Public Administration (SI), SixSg (CH) 
ja Caixa Bank (ES). Loppuvuodesta 2017 päättyneessä EU:n Horizon 2020 hankkeessa, 5G-Ensure, Nixu 
vastasi tulevien 5G-verkkojen tietoturvamonitoroinnin suunnittelusta. Nixu suunnittelee ja valmistelee mahdol-
lisia uusia EU-tutkimushankkeita yhdessä eurooppalaisten kumppanien kanssa. 

Nixu kirjasi tutkimus- ja kehitysmenoja tulosvaikutteisesti 623 tuhatta euroa 31.12.2017 päättyneellä tilikau-
della ja 535 tuhatta euroa 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella. Nixulla ei edellä kuvatun lisäksi ole merkittävää 
tutkimus- tai tuotekehitystoimintaa.  

Oikeudellinen rakenne ja toimintahistoria 

Oikeudellinen rakenne 

Yhtiön nimi on Nixu Oyj ja sen kotipaikka on Espoo, Suomi. Yhtiö on Suomen lainsäädännön mukaisesti toi-
miva julkinen osakeyhtiö. Yhtiön postiosoite on Keilaranta 15, 02150 Espoo ja puhelinnumero on 09 478 1011. 
Yhtiön y-tunnus on 0721811-7. Yhtiö on rekisteröity Kaupparekisteriin 21.06.1989. Nixun yhtiöjärjestyksen 2 
kohdan mukaan Yhtiön toimialana on tietotekniikan, tietoliikenteen, televiestinnän, tiedonhallinnan, tietojenkä-
sittelyn, tietoturvan ja elektroniikan palvelujen, tuotteiden, järjestelmien ja ohjelmistojen sekä niihin liittyvien 

                                                      
8 Lisätietoa hankkeesta: http://www.sec-cert.eu/partners/ 
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patenttien kehittäminen, tuottaminen, suunnittelu, konsultointi, kauppa, tuonti, vienti, jakelu, markkinointi, 
asennus, huolto, koulutus, julkaisu ja muu alaan liittyvä toiminta. 

Nixu-konserni koostuu tämän Esitteen päivämääränä emoyhtiöstä Nixu Oyj:stä sekä sen täysin omistamista 
tytäryhtiöistä. Yhtiön tytäryhtiöt ovat Nixu Certification Oy (Suomi), Nixu B.V. (Alankomaat), Nixu AB (Ruotsi), 
Nixu Consulting AB (Ruotsi), Nixu Inc ((Yhdysvallat), Expert Solution Support Center B.V. (Alankomaat) ja 
Bitsec Holding AB (Ruotsi). Lisäksi Nixu-konserniin kuuluivat Expert Solution Support Center B.V.:n täysin 
omistamat tytäryhtiöt Expert Solution Support Center SRL (Romania) ja Expert Solution Support Center Inc. 
(Yhdysvallat) sekä Bitsec Holding AB:n täysin omistama tytäryhtiö Bitsec AB (Ruotsi) ja 56-prosenttisesti omis-
tama tytäryhtiö Swedish Forensic Technologies AB (Ruotsi).  

Yhtiö ei omista merkittäviä osuuksia muista yhtiöistä.  

Seuraavassa on esitetty Yhtiön suoraan tai välillisesti omistamat tytäryhtiöt Esitteen päivämääränä:  

 

*Omistusosuus 100 prosenttia lukuunottamatta Swedish Forensic Technologies AB:tä, josta Nixu omistaa 56 prosenttia. 

Nixun ruotsalaisten tytäryhtiöiden yhtiörakenteessa on käynnissä sisäisiä fuusioita. Nixu Consulting AB on 
tarkoitus sulauttaa Nixu AB:hen, Bitsec Holding AB on tarkoitus sulauttaa Bitsec AB:hen ja Bitsec AB on tar-
koitus sulauttaa Nixu AB:hen. Nixu arvioi, että sulautumiset on saatu päätökseen Nixu Consulting AB:n osalta 
ja Bitsec Holding AB:n osalta 1.7.2018 ja Bitsec AB:n osalta 30.9.2018. 

Toimintahistoria 

Nixu perustettiin vuonna 1988 Teknillisen korkeakoulun tietotekniikan opiskelijan Pekka Nikanderin toimesta. 
Nimessä yhdistyivät Nixun perustajan kutsumanimi Niksu sekä Unix-sana. Nixun alkuvaiheessa liiketoiminnan 
pääpaino oli alkuvaiheen internetin ydinteknologioiden koulutuksessa, mutta konsultoinnin ja tuotekehityksen 
osuus liiketoiminnasta alkoi kasvaa 1990-luvun alkuvuosina. Tuolloin merkittävimpiä asiakkuuksia olivat Nokia, 
Ericsson ja TeliaSoneran edeltäjä Telecom Finland. 

Edellä mainittu pioneerityö Suomen internet-palveluiden rakentamisessa auttoi Nixua voittamaan vuonna 1998 
kilpailutuksen Saudi-Arabian kansallisen internet-verkon toteuttamisesta. Onnistuminen Saudi-Arabiassa tuotti 
Nixulle myös muita projekteja Lähi-Idässä. Uudet projektit osoittautuivat kuitenkin kannattamattomiksi ja Nixun 
ulkomaisten toimintojen merkitys pieneni nopeasti. Lähi-idän liiketoiminnoista ja Nixu Middle East FZ LLC -
tytäryhtiöstä luovuttiin vuonna 2008. 

Nixu kasvoi 1990- ja 2000-lukujen vaihteessa myös yrityskauppojen kautta. Vuosina 2000–2002 toteutettiin 
ChargeGate-hanke, jonka tavoitteena oli rakentaa Nixun omaan innovaatioon perustuva internetiin ja matka-
puhelimiin tarkoitettu mikromaksamisjärjestelmä. Järjestelmästä päätettiin sittemmin luopua ja sen taustalla 
ollut menetelmä patentoitiin ja myytiin Ciscolle. Tietoturvapalvelut olivat olleet osa Nixun toimintaa alusta asti. 
Niiden kysyntä kasvoi 2000-luvulle tultaessa ja vuosikymmenen puolivälissä Nixussa tunnistettiin tietoturvalii-
ketoiminnan kasvanut kaupallinen potentiaali. Nixu päätti vuonna 2006 keskittyä tietoturvapalveluihin ydinlii-
ketoimintanaan. Timo Kotilaisesta tuli uusi toimitusjohtaja ja Nixussa ryhdyttiin toteuttamaan uutta strategiaa. 
Tämän seurauksena seuraavina vuosina julkaistiin useita uusia tietoturvallisuusalan palvelukonsepteja. 
Vuonna 2006 Namesurfer-tuote ja -liiketoiminta yhtiöitettiin Nixu Software Oy:ksi. Samana vuonna Mastercard 
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ja Visa hyväksyivät Nixun PCI data security -standardin mukaiseksi tietoturvatarkastajaksi. Vuonna 2007 teh-
dyn strategiatyön tuloksena tarkastusten tekoon painottunutta palvelutarjontaa päätettiin laajentaa kattamaan 
kaikki tietoturvallisuuden osa-alueet.  

2010-luvun alussa tietoturva sai aiempaa laajempaa huomiota kasvaneiden uhkien sekä toimialan monimuo-
toistumisen myötä. Tapahtui terminologinen muutos, jossa aiemmin tietoturvaksi kutsuttua alaa alettiin kutsua 
laajemmin kyberturvallisuudeksi. Kyberturvallisuus nähtiin aiempaa laajempana kokonaisuutena, joka kosket-
taa entistä laajempaa joukkoa eri toimijoita ja osa-alueita. 

2010-luvun alkupuolella Nixu teki vielä merkittävissä määrin resurssivuokraustyyppistä ohjelmistokehitystä, 
jossa asiakkaat vuokrasivat Nixulta ohjelmoijia työskentelemään omissa projekteissaan. Nixu oli esimerkiksi 
keskeisessä roolissa Nokian Meego-käyttöjärjestelmän turva-arkkitehtuurin toteuttamisessa sekä tekemässä 
turvallisiin pilvipalveluihin liittyvää sovelluskehitystä F-Securelle. Nokian lopettaessa Meego-hankkeensa Nixu 
joutui vähentämään ohjelmistokehityksen henkilöstöään vuodenvaihteessa 2012–2013. Samaan aikaan Nixu 
päätti ohjelmisto-osaamisen alueella keskittyä tietoturvallisen ohjelmistokehityksen konsultointiin, sekä sellai-
seen tietoturvalliseen ohjelmistokehitykseen, joka palvelee samoja asiakassegmenttejä kuin Nixun muut tieto-
turvapalvelut ja toimii osana Nixun tietoturvan kokonaistarjontaa. Tämän seuraksena Nixu alkoi luopua resurs-
sivuokraustyyppisestä ohjelmistokehityksestä, joka ei liity kyberturvallisuuteen. Vuonna 2013 Nixu luopui myös 
erillisestä vuokraprojektipäällikköliiketoiminnastaan ja testausautomaatiotoiminnastaan. 

Vuosi 2014 oli merkittävä Nixun historiassa. Vuoden 2014 alkupuolella tehtiin organisaatiouudistus, jossa 
aiemmat liiketoimintayksiköt purettiin ja toiminta keskitettiin yhdeksi kokonaisuudeksi. Samalla annettiin enem-
män toimivaltaa eri osaamisalueiden vastuuhenkilöille. Timo Kotilainen luopui Yhtiön toimitusjohtajan tehtä-
västä ja tehtävään nimitettiin aiemmin Yhtiössä myyntijohtajana toiminut Petri Kairinen. Lokakuussa 2014 Nixu 
yhdistyi tekemällään yritysostolla erään merkittävimmän suomalaisen kilpailijansa, käyttäjähallintaan ja digi-
taaliseen identiteettiin erikoistuneen palveluyhtiön, Panorama Partnersin kanssa. Yhdistyminen Panorama 
Partnersin kanssa tuki Nixun strategiaa erityisesti digitaalisen liiketoiminnan asiakassegmentissä. Vuoden 
2014 loppupuolella Nixu Software Oy:n osakkeiden omistus ja Yhtiön Nixu Software Oy:ltä olevat lainasaami-
set ja muut DNS-, DHCP- ja IP-osoitehallinnan ohjelmistotuoteliiketoimintaan liittyvät varat ja velat siirrettiin 
osittaisjakautumisella jakautumisessa perustetulle NSW Global Oy:lle. Nixu listautui Helsingin Pörssin First 
North -markkinapaikalle joulukuussa 2014. 

Vuonna 2015 yhdistyminen Panorama Partnersin kanssa saatettiin onnistuneesti päätökseen. Nixu perusti 
Alankomaihin tytäryhtiön Nixu B.V.:n, jonka kautta Nixu pystyi kattamaan uuden tärkeän markkina-alueen. 
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori valitsi Nixun valtion yhteisen identiteetin- ja käyttövaltuushal-
linnan ratkaisun toimittajaksi. Nixu laajensi myös jatkuvien, skaalautuvien palvelujen tarjontaa käynnistämällä 
Nixu Cyber Defense Center -palvelukokonaisuuden ja vahvisti johtoryhmäänsä kansainvälisellä osaamisella.  

Vuonna 2016 Nixu jatkoi kansainvälistymistä ja otti käyttöön kansainvälisen organisaatiomallin. Nixu osti Eu-
ropoint Networking AB:n ja Safeside Solutions AB:n muodostaen näin vahvan aseman Ruotsin markkinalle. 
Nixu perusti vuonna 2016 myös tytäryhtiön Yhdysvaltoihin varmistaakseen kansainvälisten asiakkaiden entistä 
tehokkaamman paikallisen palvelun. Vuoden 2016 aikana Nixu Cyber Defense Center -palvelu saavutti mer-
kittävän aseman Suomen markkinoilla.  

Vuonna 2017 Nixu aloitti valmistelut Nasdaq Helsingin pörssin päälistalle siirtymiseen. Nixu osti digitaalisen 
identiteetin hallinnan tukipalveluihin erikoistuneen Expert Solutions Support Center B.V.:n (ESSC), jolla on 
toimintaa Hollannin lisäksi Romaniassa ja Yhdysvalloissa. Nixu osti myös ruotsalaisen tietomurtojen tutkintaan 
erikoistuneen Bitsec Holding AB:n tytäryhtiöineen.  

Yrityskaupat 

Kansainvälistyminen on yksi Nixun strategisista kehitysalueista. Tulevaisuudessa Nixu arvioi priorisoivansa 
yrityskauppoja uuden markkinan avaamisessa. 

Seuraavassa esitetään Nixun tekemät yritysostot 5.12.2014 alkaen, jolloin kaupankäynti Yhtiön osakkeilla al-
koi First North -markkinapaikalla tämän Esitteen päivämäärään asti. Nixu ei ole toteuttanut yritysostoja tilikau-
della 2018. 
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Tilikausi 2017  

Expert Solution Support Center B.V. 

Nixu hankki toukokuussa 2017 Expert Solution Support Center B.V.:n koko osakekannan. Expert Solution 
Support Center B.V. on erikoistunut digitaalisen identiteetin hallinnan tukipalveluihin ja tuotetukipalveluihin. 
Expert Solution Support Center B.V.:n pääkonttori on Amsterdamissa, ja sillä on toimintoja Yhdysvalloissa, 
Romaniassa ja Australiassa ja sen vuoden 2016 liikevaihto oli noin 3,1 miljoonaa euroa. Nettovelattomana 
kauppahintana Nixu maksoi noin 2,4 miljoonan euron käteisvastikkeen, minkä lisäksi osa kauppahinnasta 
maksettiin tarjoamalla 19 163 Nixun uutta osaketta. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden käypä arvo perustui 
osakkeen julkistettuun päätöskurssiin 30.5.2017, joka oli 8,37 euroa osaketta kohden.  Expert Solutions Sup-
port Center B.V.:n omistaja on sitoutunut osakeomistuksensa osalta Yhtiön osakkeita koskevaan luovutusra-
joitukseen, jonka mukaan 50 prosenttia osakkeista olivat luovutusrajoituksen kohteena 31.5.2018 asti ja loput 
50 prosenttia osakkeista ovat luovutusrajoituksen kohteena 31.5.2019 asti. 

Bitsec Holding AB 

Nixu hankki Bitsec Holding AB:n koko osakekannan ja sen täysin omistaman tytäryhtiön Bitsec AB:n sekä 56 
prosentin osaomistuksen tytäryhtiössä Swedish Forensic Technologies AB:ssa kesäkuussa 2017. Bitsec Hol-
ding AB on ruotsalainen tietomurtojen tutkintaan erikoistunut yhtiö. Bitsec Holding AB:n vuoden 2016 liike-
vaihto oli noin 2,5 miljoonaa euroa. Nettovelattomana kauppahintana Nixu maksoi noin 2,4 miljoonan euron 
käteisvastikkeen, minkä lisäksi osa kauppahinnasta maksettiin tarjoamalla 100 000 Nixun uutta osaketta. Liik-
keeseen laskettujen osakkeiden käypä arvo perustui osakkeen julkistettuun päätöskurssiin 30.6.2017, joka oli 
8,64 euroa osaketta kohden. Bitsec Holding AB:n omistaja on sitoutunut osakeomistuksensa osalta Yhtiön 
osakkeita koskevaan luovutusrajoitukseen, jonka mukaan 50 prosenttia osakkeista ovat luovutusrajoituksen 
kohteena 1.7.2018 asti ja loput 50 prosenttia osakkeista ovat luovutusrajoituksen kohteena 1.7.2019 asti.  

Tilikausi 2016 

Europoint Networking AB 

Nixu hankki maaliskuussa 2016 Europoint Networking AB:n koko osakekannan. Europoint Networking AB on 
erikoistunut tietoturvaan ja IT-turvallisuuteen liittyvään konsultointiin, auditointeihin ja koulutukseen. Kauppa-
hintana Nixu maksoi kiinteän noin 1,1 miljoonan euron käteisvastikkeen, minkä lisäksi osa kauppahinnasta 
maksettiin tarjoamalla 50 000 Nixun uutta osaketta. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden käypä arvo perustui 
osakkeen julkistettuun päätöskurssiin 30.3.2016, joka oli 4,82 euroa osaketta kohden. Europoint AB on sitou-
tunut osakeomistuksensa osalta Yhtiön osakkeita koskevaan luovutusrajoitukseen, jonka mukaan 50 prosent-
tia osakkeista olivat luovutusrajoituksen kohteena 31.12.2017 asti ja loput 50 prosenttia osakkeista ovat luo-
vutusrajoituksen kohteena 31.12.2018 asti. Sopimukseen kuuluu myös ehdollinen vastike 546 tuhatta euroa, 
joka perustuu yrityskaupan jälkeiseen liikevaihtoon ja on enintään 572 000 euroa yrityskaupasta seuraavien 
2,5 vuoden aikana. Viimeinen Europoint Networking AB:n osakekauppaa koskeva lisäkauppaerä maksetaan 
elokuussa 2018.  

Safeside Solutions AB 

Nixu hankki Safeside Solutions AB koko osakekannan lokakuussa 2016. Safeside Solutions AB on ruotsalai-
nen tietoturvallisuuden johtamisen konsultointiin keskittyvä yritys ja sen vuoden 2015 liikevaihto oli noin 2,4 
miljoonaa euroa. Nettovelattomana kauppahintana Nixu maksoi noin 1,9 miljoonan euron käteisvastikkeen, 
minkä lisäksi osa kauppahinnasta maksettiin tarjoamalla 90 000 Nixun uutta osaketta.Liikkeeseen laskettujen 
osakkeiden käypä arvo perustui osakkeen julkistettuun päätöskurssiin 31.10.2016, joka oli 5,65 euroa osaketta 
kohden. Safeside Solutions AB:n omistajat ovat sitoutuneet osakeomistuksensa osalta Yhtiön osakkeita kos-
kevaan luovutusrajoitukseen, jonka mukaan 50 prosenttia osakkeista olivat luovutusrajoituksen kohteena 
31.12.2017 asti ja loput 50 prosenttia osakkeista ovat luovutusrajoituksen kohteena 31.12.2018 asti. 

Lisäksi Nixu perusti tytäryhtiö Nixu Inc:n Yhdysvaltoihin vuonna 2016.  

Tilikausi 2015 

Vuonna 2015 Nixu ei tehnyt yritysostoja. Vuoden 2015 alussa yhdistettiin edellisenä syksynä ostetun Pano-
rama Partnersin toiminnat samaan organisaatiorakenteeseen. Panorama Partnersin fuusio emoyhtiöön saatiin 
päätökseen 30.4.2015.  
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Lisäksi Nixu perusti tytäryhtiö Nixu B.V.:n Alankomaihin marraskuussa 2015.  

Nixun organisaatio ja henkilöstö 

Alla olevassa taulukossa on esitetty Nixu-konsernin työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä: 

 1.1.–31.12. 

(Työntekijöiden lukumäärä) 2017 2016 

 (tilintarkastettu) 

Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella  .................................................  282 191 

 
Nixun palveluksessa oli 31.12.2017 yhteensä 323 henkilöä, joista Yhtiön palveluksessa oli 205 henkilöä, Nixu 
Certification Oy:n palveluksessa 5 henkilöä, Nixu B.V.:n palveluksessa 13 henkilöä, Nixu AB:n palveluksessa 
25 henkilöä, Nixu Consulting AB:n palveluksessa 20 henkilöä, Nixu Inc:n palveluksessa 1 henkilö, Expert So-
lution Support Center B.V.:n palveluksessa 36 henkilöä ja Bitsec Holding AB:n palveluksessa 18 henkilöä. 
Yhtiön työsuhteista vakinaisia tilikaudella 2017 oli 95 prosenttia. Nixun työntekijöiden lukumäärä kasvoi tilikau-
della 2017 toteutettujen yrityshankintojen myötä 56 henkilöllä. Nixun palveluksessa on Esitteen päivämääränä 
354 henkilöä. 

Yhtiö on marraskuussa 2016 toteuttanut suunnatun osakeannin Yhtiön ja sen tytäryhteisöjen työntekijöille ja 
toimitusjohtajalle, mitä on kuvattu tarkemmin kohdassa ”Yhtiön hallinto, johto ja tilintarkastajat – Palkitsemis-
järjestelmät”. Osakeannissa merkityt osakkeet rekisteröitiin Kaupparekisteriin 12.12.2016. 

Immateriaalioikeudet 

Nixun liiketoiminnassa käytetään pääosin tekijänoikeuden alaista osaamista. Lisäksi Nixu on hankkinut palve-
luiden tarjoamiseksi tarpeelliseksi katsomansa verkkotunnukset. Yhtiö pyrkii suojaamaan liiketoimintaosaami-
sensa ja liikesalaisuutensa myös salassapitosopimuksin.  

Nixu pyrkii kehittämään omaa aineetonta omaisuuttaan tukemaan palveluliiketoimintaansa kehittämällä palve-
luita, menetelmiä, konsultoinnin työkaluja ja ohjelmistokomponentteja, jotka osana asiakastoimeksiantoja tuo-
vat Nixulle kilpailuetua ja tehokkuutta.  

Nixu toimittaa osana liiketoimintaansa asiakkailleen myös kolmansien osapuolten teknologiaa tai lisenssejä, 
joihin liittyvää aineetonta omaisuutta Nixu ei omista. Nixu tarjoaa kolmansien osapuolien ohjelmisto- ja tekno-
logiapalvelulisenssejä muiden palveluidensa yhteydessä. Koska Nixu tarjoaa asiakkaalle lisenssin osana tuot-
tamaansa palvelua, Nixu on vastuussa sopimusvelvoitteiden täyttämisestä lisenssien osalta. Nixu hinnoittelee 
ja myy itsenäisesti lisenssit pääsääntöisesti osana muita palveluitaan ja lisenssin omistava osapuoli tarjoaa 
vain rajoitettuja ylläpitopalveluita Nixulle. Nixu myös välittää lisenssejä asiakkailleen, jolloin lisenssinantajan ja 
asiakkaan välille syntyy sopimussuhde. 

Merkittävät sopimukset 

Yhtiö teki 29.5.2017 yhteensä 8,5 miljoonan euron ja 5–6 vuoden pituisen rahoitusjärjestelyn. Rahoitusjärjes-
tely koostuu rahoitussopimuksesta Yhtiön ja rahoittajana toimivan pankin välillä sekä juoniorilainasopimuk-
sesta Yhtiön ja junior-rahoittajan välillä. Rahoitussopimusta sovelletaan myös Yhtiön 2014 nostamaan lainaan. 
Lainoihin sisältyy tavanomaisia omavaraisuusastetta ja käyttökatetta koskevia kovenanttiehtoja. Lisäksi rahoi-
tussopimus ja juniorilainasopimus sisältävät osingonjakoa koskevan rajoituksen, jonka mukaan Yhtiö saa mak-
saa osinkoa vain, mikäli rahoitussopimuksen kovenanttiehdot ja muut ehdot on täytetty eikä pankilla ole erään-
nyttämisperustetta. Rahoitussopimus ja juniorilainasopimus rajoittavat lisäinvestointien määrää 0,5 miljoonaan 
euroon tilikaudessa. Rahoitusjärjestelyn mukaisia lainoja on nostettu yrityskauppojen rahoittamiseen ja käyt-
töpääoman vahvistamiseen yhteensä 5,9 miljoonaa euroa 31.12.2017 mennessä. 

Nixulla on tämän Esitteen päivämääränä kaksi koronvaihtosopimusta, jotka erääntyvät vuosina 2020 ja 2022. 
Koronvaihtosopimusten käypä arvo 31.12.2017 oli negatiivinen 35 tuhatta euroa ja 31.12.2016 negatiivinen 
29 tuhatta euroa. Koronvaihtosopimuksissa Nixu saa vaihtuvaa EURIBOR 3 kk tai 6 kk korkoa ja maksaa 
kiinteää 0,44 prosentin ja 0,81 prosentin korkoa.  

Yhtiö on 26.6.2017 allekirjoittanut sopimuksen, jolla Yhtiö hankki ruotsalaisen yhtiön Bitsec Holding AB:n kaikki 
osakkeet. Kaupan toteuttamisen ehdot täyttyivät 30.6.2017 ja Bitsec Holding AB on raportoitu osana Nixu-
konsernia 30.6.2017 alkaen.  
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Yhtiö on 30.5.2017 allekirjoittanut sopimuksen, jolla Yhtiö hankki hollantilaisen yhtiön Expert Solutions Support 
Center B.V.:n kaikki osakkeet. Kaupan toteuttamisen ehdot täyttyivät 31.5.2017 ja Expert Solutions Support 
Center B.V. on raportoitu osana Nixu-konsernia 1.6.2017 alkaen.  

Yhtiö on 28.10.2016 allekirjoittanut sopimuksen, jolla Yhtiö hankki ruotsalaisen yhtiön Safeside Solutions AB:n 
kaikki osakkeet. Kaupan toteuttamisen ehdot täyttyivät 31.10.2016 ja Safeside Solutions AB on raportoitu 
osana Nixu-konsernia 1.11.2016 alkaen.  

Yhtiö on 30.3.2016 allekirjoittanut sopimuksen, jolla Yhtiö hankki ruotsalaisen yhtiön Europoint Networking 
AB:n kaikki osakkeet. Kaupan toteuttamisen ehdot täyttyivät 30.3.2016 ja Europoint Networking AB on rapor-
toitu osana Nixu-konsernia 1.4.2016 alkaen. 

Nixu ei ole edellä mainittujen sopimusten lisäksi solminut olennaisia tavanomaiseen liiketoimintaansa kuulu-
mattomia sopimuksia Esitteen julkistamista edeltävien kahden tilikauden tai vuoden 2018 aikana taikka ta-
vanomaiseen liiketoimintaansa kuulumattomia sopimuksia, joiden perusteella Nixulla olisi merkittäviä velvoit-
teita tai oikeuksia Esitteen päivämääränä. 

Ympäristöasiat 

Nixu toimii tietoturva-alalla eikä se harjoita ympäristöä merkittävissä määrin kuormittavaa toimintaa. Nixun 
aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ei liity erityisiä, tavanomaisesta poikkeavia ympäristökysymyksiä. 

Oikeudenkäynnit ja hallinnolliset menettelyt 

Nixu ei ole Esitteen päiväystä edeltävien 12 kuukauden aikana ollut osallisena oikeudenkäynneissä, välimies-
menettelyissä tai hallintomenettelyissä, joilla voi olla tai on ollut viimeisen 12 kuukauden aikana merkittävä 
vaikutus Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden taloudelliseen asemaan tai kannattavuuteen, eikä Nixu ole tietoinen täl-
laisten menettelyjen vireillä olosta tai alkamisen uhasta. 

Osingot ja osinkopolitiikka 

Yhtiön hallitus on 25.9.2014 määrittänyt Yhtiön osinkopolitiikan. Osinkopolitiikan mukaisesti Yhtiö pyrkii jaka-
maan 30–70 prosenttia tilikauden tuloksesta osakkeenomistajille osinkona. Tämän lisäksi voidaan jakaa lisä-
osinkoa. Osingonjaossa huomioidaan Nixun lyhyen aikavälin tarpeet käyttää tulorahoitusta kasvun edistämi-
seen. 

Yhtiön osakkeenomistajat päättivät 25.4.2018, että tilikauden voitto siirretään yhtiön kertyneiden voittovarojen 
tilille, ja että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Yhtiö ei maksanut osinkoa 31.12.2016 päät-
tyneeltä tilikaudelta. Yhtiön hallitus on pitänyt osakkeenomistajien etuna hyödyntää markkinoiden kasvumah-
dollisuudet osingonmaksun sijaan.  

Nixun rahoitussopimukset sisältävät osingonjakoa koskevan rajoituksen, jonka mukaan Yhtiö saa maksaa 
osinkoa vain, mikäli rahoitussopimuksen kovenanttiehdot ja muut ehdot on täytetty eikä pankilla ole eräännyt-
tämisperustetta. Katso myös ”Riskitekijät – Yhtiön osingonmaksusta tai tulevien osinkojen määrästä ei ole 
takeita”.  

Tulokseen vaikuttavia tekijöitä 

Nixun liiketoiminnan tulos riippuu suuressa määrin laskuttavien asiantuntijoiden määrästä, tuntihinnoista ja 
laskutusasteesta. Nixun kasvaessa tulokseen vaikuttavat merkittävästi Nixun kyky ylläpitää laskutusastetta 
henkilöstömäärän kasvaessa, sekä myynnin, hallinnon ja muiden operatiivisten kulujen kehitys suhteessa lii-
kevaihtoon. Jatkuvat palvelut -liiketoiminta vaikuttaa Nixun tulokseen vähentämällä liiketoiminnan volatiliteet-
tia, koska sopimukset ovat pitkäkestoisia. Jatkuvat palvelut on Nixulle melko uusi liiketoimintamuoto ja etenkin 
sen hinnoitteluun voi liittyä epävarmuustekijöitä, jotka saattavat vaikuttavat Nixun tulokseen. Liiketoiminnan 
tulokseen vaikuttavat myös ohjelmistoratkaisutoimituksissa myytyjen kolmansien osapuolien lisenssituotteiden 
hinta ja katerakenne. Koska merkittävä osa Nixun kuluista on luonteeltaan kiinteitä, liikevaihdon nousu tai 
lasku vaikuttaa voimakkaasti Nixun kannattavuuteen.  
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Edellisen tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat  

Alla mainittuja tapahtumia lukuun ottamatta Nixun taloudellisessa tai liiketoiminnallisessa asemassa ei ole ta-
pahtunut merkittäviä muutoksia 31.12.2017 jälkeen. 

Toimitusjohtaja Petri Kairinen luopui Suomen markkina-alueen johtajan (market area leader) tehtävästä ja 
tehtävään nimitettiin Yhtiön kaupallinen johtaja (Chief Commercial Officer) Valtteri Peltomäki. Uudeksi kaupal-
liseksi johtajaksi ja Yhtiön johtoryhmän jäseneksi nimitettiin ruotsalainen Jesper Svegby. 

Nixun tilintarkastamaton liikevaihto tilikauden 2018 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä oli 9,2 miljoonaa euroa. 
Nixu siirtyi IFRS-raportointiin 31.12.2017 päättyneen tilikauden konsernitilinpäätöksessä ja tilinpäätöstiedot-
teessa. 

Yhtiön osakkeenomistajat päättivät 25.4.2018 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa, ettei vuodelta 2017 
makseta osinkoa. Yhtiökokous myös valtuutti hallituksen päättämään 1 448 240 osakkeen suunnatusta osa-
keannista ja päättämään enintään 120 000 oman osakkeen hankkimisesta. Lisäksi yhtiökokouksessa valittiin 
hallitukseen uudeksi jäseneksi Teemu Tunkelo. 

Nixu tiedotti 11.5.2018, että se solmi laaja-alaisen jatkuvaluonteisen kyberturvakumppanuuden globaalisti toi-
mivan teollisuusyrityksen kanssa. Sopimuksen kokonaisarvo on noin 1,2 miljoonaa euroa vuonna 2018. Nixu 
tiedotti 31.5.2018, että se solmi sopimuksen kyberturvayhteistyöstä pitkäaikaisen ja globaalisti toimivan teolli-
suusalan asiakkaansa kanssa. Sopimuksen kokonaisarvo on arviolta noin 3,9 miljoonaa euroa ja se on voi-
massa kolme vuotta. 

Taloudelliset tavoitteet 

Tämä kohta ”– Taloudelliset tavoitteet” sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka eivät ole takeita Nixun 
taloudellisesta tuloksesta tulevaisuudessa. Nixun toteutunut liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema voivat 
poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetystä tai niistä pääteltävissä olevasta johtuen 
monista tekijöistä, joita kuvataan muun muassa kohdissa ”Eräitä seikkoja – Tulevaisuutta koskevat lausumat”, 
”Eräitä seikkoja – Tilinpäätöstietojen ja eräiden muiden tietojen esittäminen”, ”Riskitekijät” ja ”– Tulokseen 
vaikuttavia tekijöitä”. Kaikki tässä mainitut taloudelliset tavoitteet ovat vain tavoitteita, eikä niitä siten tule pitää 
ennusteina, arvioina tai laskelmina Nixun tulevasta suorituskyvystä. Nixu kehottaa sijoittamista harkitsevia ole-
maan tukeutumatta liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. 

Nixu pyrkii edelleen kasvamaan kannattavasti ja toimintamarkkinoitaan nopeammin. Keskipitkän aikavälin ta-
voitteena on yli 15 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu ja yli 10 prosentin käyttökatetaso.  

Yhtiön liikevaihto kasvoi 50,2 prosenttia 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella (IFRS) ja 20,0 prosenttia 
31.12.2016 päättyneellä tilikaudella (FAS). Yhtiön käyttökate oli 3,4 prosenttia liikevaihdosta 31.12.2017 päät-
tyneellä tilikaudella ja 3,7 prosenttia liikevaihdosta 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella (IFRS). 

Tulosennuste 

Voimakkaan orgaanisen kasvun ja tehtyjen yrityskauppojen siivittämänä arvioi liikevaihdon kasvavan noin 25 
prosenttia tilikaudella 2018. Erityisesti ensimmäisen vuosipuoliskon voimakkaista kasvupanostuksista ja ker-
taluonteisista pörssilistasiirron valmisteluun liittyvistä kuluista johtuen koko vuoden käyttökatteen arvioidaan 
jäävän alhaiseksi, mutta olevan lievästi positiivinen. 

Tulosennusteen laadinnassa on otettu huomioon Yhtiön liiketoiminnalle normaali kausiluonteisuus. Osa tulos-
ohjeistusta koskevista oletuksista liittyy asioihin, joihin Yhtiön johto voi vaikuttaa, kuten esimerkiksi Nixun tuote- 
ja palveluvalikoimaan, hinnoitteluun, markkinointiin, konsernin kustannusrakenteeseen sekä investointien 
määrään ja ajoitukseen liittyvillä toimenpiteillä. Yhtiön johto ei voi vaikuttaa muutoksiin, jotka tapahtuvat sen 
määräysvallan ulkopuolella. Tällaisia ovat esimerkiksi yleinen taloudellinen suhdanne, kyberturvallisuuspalve-
luiden yleinen kysyntä ja henkilöstökustannusten tason yleiset muutokset.  

Maksuvalmius ja pääoman lähteet  

Yhtiö teki 29.5.2017 yhteensä 8 500 tuhannen euron ja 5-6 vuoden pituisen rahoitusjärjestelyn, jonka lisäksi 
Yhtiöllä on 1 000 tuhannen euron luottolimiittisopimus. Luottolimiitti ei ole Esitteen päivämääränä käytössä.  
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Rahoitusjärjestelyn mukaisia lainoja on nostettu yrityskauppojen rahoittamiseen ja käyttöpääoman vahvista-
miseen yhteensä 5 900 tuhatta euroa 31.12.2017 mennessä. Lainat ovat osin muuttuvakorkoisia ja osin kiin-
teäkorkoisia. Osaa lainoista lyhennetään kuukausittain ja osa maksetaan kokonaisuudessaan eräpäivänä. 
Osa lainoista sisältää pääomitettavaa korkoa. Rahoitusjärjestelyä on kuvattu kohdassa ”– Merkittävät sopi-
mukset”. 

Rahalaitoslainat sisältävät myös vuonna 2014 nostetun 4 000 tuhannen euron muuttuvakorkoisen lainan. 
Vuonna 2014 nostettua lainaa lyhennetään kuukausittain ja se erääntyy 9.10.2020. Lainaa oli jäljellä 2 030 
tuhatta euroa 31.12.2017.   

Lainoihin sisältyy tavanomaisia omavaraisuusastetta ja käyttökatetta koskevia kovenanttiehtoja. Lisäksi rahoi-
tussopimus ja juniorilainasopimus sisältävät osingonjakoa koskevan rajoituksen, jonka mukaan Yhtiö saa mak-
saa osinkoa vain, mikäli rahoitussopimuksen kovenanttiehdot ja muut ehdot on täytetty eikä pankilla ole erään-
nyttämisperustetta. Rahoitussopimus ja juniorilainasopimus rajoittavat lisäinvestointien määrää 0,5 miljoonaan 
euroon tilikaudessa. 

Nixun lainasopimuksiin sisältyvät kovenanttiehdot ovat seuraavat: omavaraisuusaste vähintään 35 %, käyttö-
kate (EBITDA) vähintään 1,6 miljoona euroa 31.12.2017 ja vähintään 2 miljoonaa euroa 30.6.2018 sekä net-
tovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) 3,5 tilanteessa 31.12.2018, 3,25 tilanteessa 30.6.2019 ja 3,0 alkaen 
31.12.2019. 

Nixu ei täyttänyt lainoihin liittyvää käyttökatetta (EBITDA) koskevaa kovenanttiehtoa 31.12.2017. Rahoittajat 
antoivat Nixulle joulukuussa 2017 vapautuksen käyttökatetta (EBITDA) koskevan kovenantin noudattamisesta 
eivätkä lainat erääntyneet maksettavaksi. Nixu täytti muut kovenanttiehdot. Lainojen pitkäaikainen osuus 6 
601 tuhatta euroa luokiteltiin 31.12.2017 lyhytaikaiseksi, koska annetut vapautukset kovenanttiehtojen nou-
dattamisesta eivät ulotu vähintään kahdentoista kuukauden päähän tilikauden päättymisestä. Nixu on saanut 
rahoittajilta vapautukset käyttökatetta koskevasta kovenantista myös kesäkuussa 2018, sillä on odotettavissa, 
että Nixu ei täytä kovenanttia 30.6.2018 tarkasteluajankohtana. Seuraavan kerran kovenantteja tarkastellaan 
31.12.2018. 

Lainojen korot olivat 3,00–3,80 prosentin välillä 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella.  

Yhtiö toteutti 25.10.2017 institutionaalisille sijoittajille nopeutetulla tarjousmenettelyllä (ns. accelerated book-
building) suunnatun osakeannin, jossa merkittiin 750 000 osaketta merkintähintaan 13,00 euroa/osake. Ku-
luilla oikaistu merkintähinta 9 540 tuhatta euroa on kirjattu kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastoon.  Nixun rahavarat olivat 11 864 tuhatta euroa 31.12.2017 ja 2 718 tuhatta euroa 
31.12.2016. Nettovelat olivat -3 384 tuhatta euroa 31.12.2017 ja 765 tuhatta euroa 31.12.2016.  

Yhtiön rahalaitoslainat olivat yhteensä 7 543 tuhatta euroa ja rahavarat 12 175 tuhatta euroa 31.3.2018. 

Rahavirrat 

Seuraavassa taulukossa esitetään tiivistetysti Nixun konsernirahavirtalaskelmatiedot 31.12.2017 ja 
31.12.2016 päättyneiltä tilikausilta: 

 

Liiketoiminnan nettorahavirta 

Liiketoiminnan nettorahavirta oli -853 tuhatta euroa 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella ja 115 tuhatta euroa 
31.12.2016 päättyneellä tilikaudella. Tilikaudella 2017 liiketoiminnan nettorahavirtaan vaikutti erityisesti ulko-
maan toimintojen kasvanut käyttöpääoman tarve.  

 1.1.–31.12. 

(tuhatta euroa) 2017 2016 

 (tilintarkastettu) 

Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta ...........................  -853 115 

Investointien nettorahavirta ..............................................  -4 186 -2 914 

Rahoituksen nettorahavirta ...............................................  14 214 -1 128 

Rahavarojen muutos  .....................................................  9 175 -3 926 
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Investointien nettorahavirta 

Investointien nettorahavirta 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella oli -4 186 tuhatta euroa ja 31.12.2016 päätty-
neellä tilikaudella -2 914 tuhatta euroa. Tilikaudella 2017 Nixu toteutti kaksi yritysostoa, joiden hankinnat se 
toteutti osin käteisvastikkeella.  

Rahoituksen nettorahavirta 

Rahoituksen nettorahavirta 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella oli 14 214 tuhatta euroa ja 31.12.2016 päätty-
neellä tilikaudella -1 128 tuhatta euroa. Tilikaudella 2017 Nixu keräsi osakeannilla 9 540 tuhatta euroa ja nosti 
lainaa 5 850 tuhatta euroa.  

Lähipiiriliiketoimet 

Osapuolten katsotaan kuuluvan toistensa lähipiiriin, jos toinen osapuoli pystyy käyttämään toiseen nähden 
määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa tai yhteistä määräysvaltaa sen taloutta ja liiketoimintaa koske-
vassa päätöksenteossa. Nixun lähipiiriin kuuluvat Yhtiön tytäryritykset Nixu Certification Oy, Nixu B.V., Nixu 
AB, Nixu Consulting AB, Nixu Inc., Expert Solution Support Center B.V., Expert Solution Support Center SRL, 
Expert Solution Support Center Inc., Bitsec Holding AB, Bitsec AB ja Swedish Forensic Technologies AB. 
Yhtiön lähipiiriin kuuluvat myös Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä, sekä näiden perheenjäsenet ja 
näiden määräysvallassa olevat yhtiöt.  

Liiketoimet lähipiirin kanssa on tehty tavanomaisin markkinaehdoin. 

Alla olevassa taulukossa esitetään lähipiiriliiketoimet 31.12.2017 ja 31.12.2016 päättyneiltä tilikausilta. 

Liiketoimet lähipiiriin kuuluvien kanssa 

 1.1.–31.12. 

(tuhatta euroa) 2017 2016 

 (tilintarkastettu) 

Palvelujen osto ...................................................................  4 6 
 

Nixu on ostanut lähipiiriin kuuluvan henkilön lähipiiriyhtiöltä koulutuspalveluja. Hankitut palvelut on ostettu 
markkinahintaan.  

 

Lähipiirille myönnetyt lainat 

 31.12. 

(tuhatta euroa) 2017 2016 

 (tilintarkastettu) 

Lainasaamiset lähipiiriltä (johtoryhmä) ...............................  13 37 

 
Lainasaamiset liittyvät Nixun osakepalkitsemisjärjestelyyn, jota on kuvattu kohdassa ”Yhtiön hallinto, johto ja 
tilintarkastajat – Palkitsemisjärjestelmät”. 

Nixulla ei ole ollut merkittäviä lähipiiriliiketoimia ajanjaksolla edellisen tilikauden päättymisen jälkeen. Tilinpää-
töspäivän 31.12.2017 jälkeen Nixu on maksanut hallitukselle ja johdolle normaalit sopimuksen mukaiset palkat 
ja palkkiot.  

Hallituksen ja johtoryhmän jäsenet ja toimitusjohtaja sekä heille maksettavat palkkiot on kuvattu tämän Esit-
teen kohdassa ”Yhtiön hallinto, johto ja tilintarkastajat”. 

Investoinnit 

Alla olevassa taulukossa esitetään investoinnit 31.12.2017 ja 31.12.2016 päättyneiltä tilikausilta: 

 1.1.–31.12. 

(tuhatta euroa) 2017 2016 

 (tilintarkastettu, ellei toisin mainittu) 

Muut aineettomat hyödykkeet(1 ............................................  385 0 
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Aineelliset hyödykkeet(1 ........................................................  89(2 158(2 

Aineelliset hyödykkeet, rahoitusleasing ................................  233 177 

Muut aineelliset hyödykkeet .................................................  32 112 

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin ...........  740(2 447(2 

   

Hankitut tytäryhtiöt (käteisvastike, ehdollinen vastike) .........  4 806(2 3 471(2 

Hankitut tytäryhtiöt (Liikkeeseen lasketut osakkeet) .............  1 024 750 

Investoinnit tytäryhtiöhankintoihin .........................................  5 830(2 4 221(2 

   

Investoinnit yhteensä .........................................................  6 570(2 4 668(2 

__________ 
1) Ei sisällä yrityskauppojen yhteydessä hankittuja aineettomia hyödykkeitä. 
2) Tilintarkastamaton. 

Nixun toteuttamat yrityskaupat on kuvattu yllä kohdassa ”– Yrityskaupat”. Tilikaudella 2018 Nixu ei ole tehnyt 
merkittäviä investointeja. 

Osana kasvustrategiaa Nixun tarkoituksena on jatkaa yritysostoja sen kulttuuriin ja strategiaan sopivien koh-
teiden löytyessä. Nixu ei kuitenkaan voi taata, että tällaisia ostokohteita löytyisi tai että se kykenisi toteutta-
maan yritysostoja ehdoilla, jotka ovat Nixulle hyväksyttäviä. 
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ERÄITÄ TALOUDELLISIA TIETOJA  

Seuraavissa taulukoissa esitetään yhteenveto Nixun konsernin laajasta tuloslaskelmasta, taseesta, rahavirta-
laskelmasta ja tunnusluvuista 31.12.2017 ja 31.12.2016 päättyneiltä tilikausilta. Alla esitetyt tiedot perustuvat 
Esitteeseen viittaamalla sisällytettyyn Nixun tilintarkastettuun konsernitilinpäätökseen, joka on laadittu IFRS:n 
mukaisesti.  

Tätä yhteenvetoa tulisi tarkastella yhdessä Esitteeseen viittaamalla sisällytetyn Nixun Tilintarkastetun Tilin-
päätöksen kanssa. 

Nixu raportoi puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen lisäksi liikevaihtotiedon vuoden ensimmäiseltä ja 
kolmannelta vuosineljännekseltä. Liikevaihto 31.3.2018 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta oli 9,2 mil-
joonaa euroa. 

Konsernin laaja tuloslaskelma 

 1.1.–31.12. 

(tuhatta euroa) 2017 2016 

 (tilintarkastettu) 

Liikevaihto 32 279 21 487 

   

Liiketoiminnan muut tuotot .................................................................................  554 599 

Materiaalit ja palvelut .........................................................................................  -2 641 -1 542 

Henkilöstökulut...................................................................................................  -21 733 -14 989 

Liiketoiminnan muut kulut ..................................................................................  -7 353 -4 751 

Poistot ................................................................................................................  -614 -368 

Liiketulos ..........................................................................................................  492 437 

   

Rahoitustuotot ....................................................................................................  0 36 

Rahoituskulut .....................................................................................................  -390 -178 

Rahoitustuotot ja -kulut  .....................................................................................  -390 -142 

   

Tulos ennen veroja ..........................................................................................  102 295 

   

Tuloverot ............................................................................................................  -274 -238 

Tilikauden tulos ................................................................................................  -172 57 

   

Muut laajan tuloksen erät:   

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi   

Muuntoerot .........................................................................................................  -184 21 

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verovaikutus huomioiden .................  -184 21 

   

Tilikauden laaja tulos .......................................................................................  -356 79 

   

Tilikauden tuloksen jakautuminen:   

Emoyhtiön omistajille .........................................................................................  -172 57 

Tilikauden tulos ................................................................................................  -172 57 

   

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:   

Emoyhtiön omistajille .........................................................................................  -356 79 

Tilikauden laaja tulos .......................................................................................  -356 79 

   

Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:   

Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu (euroa) ...........................  -0,03 0,01 
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Konsernitase 

 31.12. 

(tuhatta euroa) 2017 2016 

 (tilintarkastettu) 
VARAT   

Pitkäaikaiset varat   

Liikearvo ............................................................................................................  9 764 5 570 

Aineettomat hyödykkeet .....................................................................................  2 315 1 002 

Aineelliset hyödykkeet .......................................................................................  902 869 

Laskennalliset verosaamiset ..............................................................................  41 26 

Pitkäaikaiset varat yhteensä ...........................................................................  13 023 7 466 

   

Lyhytaikaiset varat   

Myyntisaamiset ja muut saamiset ......................................................................  11 716 7 092 

Lainasaamiset ....................................................................................................  0 6 

Kauden tuloverosaamiset ..................................................................................  149 94 

Rahavarat ..........................................................................................................  11 864 2 718 

Lyhytaikaiset varat yhteensä ..........................................................................  23 729 9 909 

   

Varat yhteensä 36 752 17 376 

   

OMA PÄÄOMA JA VELAT   

Oma pääoma   

Osakepääoma....................................................................................................  95 95 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto .........................................................  17 125 6 151 

Muuntoerot .........................................................................................................  -163 21 

Kertyneet voittovarat ..........................................................................................  2 016 1 881 

Tilikauden tulos ..................................................................................................  -172 57 

Yhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä .......................................  18 901 8 206 

   

Velat   

Pitkäaikaiset velat   

Lainat .................................................................................................................  213 2 390 

Laskennalliset verovelat .....................................................................................  310 216 

Muut pitkäaikaiset velat ......................................................................................  16 0 

Pitkäaikaiset velat yhteensä............................................................................  539 2 606 

   

Lyhytaikaiset velat   

Lainat .................................................................................................................  8 267 1 093 

Ostovelat ja muut velat ......................................................................................  9 002 5 379 

Kauden tuloverovelat .........................................................................................  43 93 

Lyhytaikaiset velat yhteensä...........................................................................  17 311 6 564 

   

Velat yhteensä ..................................................................................................  17 851 9 170 

   

Oma pääoma ja velat yhteensä .......................................................................  36 752 17 376 

 
Konsernin rahavirtalaskelma 

 1.1.–31.12. 

(tuhatta euroa) 2017 2016 

 (tilintarkastettu) 

Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta .......................................................  -853 115 

   

Investointien nettorahavirta ............................................................................  -4 186 -2 914 

   

Rahoituksen nettorahavirta.............................................................................  14 214 -1 128 

   

Rahavarojen nettovähennys (-)/-lisäys ..........................................................  9 175 -3 926 

Rahavarat tilikauden alussa ...............................................................................  2 718 6 633 
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Valuuttakurssivoitot/-tappiot(-) rahavaroista .......................................................  -29 11 

Rahavarat tilikauden lopussa .........................................................................  11 864 2 718 

 
Taloudellisia tietoja tilikauden 2017 ensimmäiseltä ja toiselta vuosipuoliskolta 

Nixu esittää alla tilikauden 2017 ensimmäisen ja toisen vuosipuoliskon taloudellisia tietoja. Tietojen esittämi-
sellä pyritään havainnollistamaan tilikauden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toteutettujen yritysos-
tojen vaikutusta tilikauden 2017 taloudellisiin raportteihin. 

Nixu toteutti kaksi yritysostoa tilikauden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Bitsec Holding AB on ra-
portoitu osana Nixu-konsernia 30.6.2017 alkaen ja Expert Solutions Support Center B.V. on raportoitu osana 
Nixu-konsernia 1.6.2017 alkaen. Hankitut liiketoiminnat kerryttivät hankintavuonna Nixun tuloslaskelmaan lii-
kevaihtoa 2 654 tuhatta euroa ja liiketappiota 345 tuhatta euroa. 

Konsernin laaja tuloslaskelma 

(tuhatta euroa) 1.7.–31.12. 2017 1.1.–30.6.2017 1.1.–31.12.2017 

 (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

Liikevaihto ......................................................................  17 711 14 568 32 279 

    

Liiketoiminnan muut tuotot ...............................................  302 253 554 

Materiaalit ja palvelut .......................................................  -1 833 -808 -2 641 

Henkilöstökulut.................................................................  -11 616 -10 118 -21 733 

Liiketoiminnan muut kulut ................................................  -4 114 -3 239 -7 353 

Poistot ..............................................................................  -372 -242 -614 

Liiketulos ........................................................................  78 415 492 

    

Rahoitustuotot ..................................................................  0 0 0 

Rahoituskulut ...................................................................  -246 -144 -390 

Rahoitustuotot ja -kulut  ...................................................  -246 -144 -390 

    

Tulos ennen veroja ........................................................  -168 271 102 

    

Tuloverot ..........................................................................  -138 -136 -274 

Tilikauden tulos ..............................................................  -306 134 -172 

    

Muut laajan tuloksen erät:    

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikuttei-
siksi    

Muuntoerot .......................................................................  -147 -37 -184 
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verovaikutus 
huomioiden.....................................................................  -147 -37 -184 

    

Tilikauden laaja tulos .....................................................  -453 98 -356 

    

Tilikauden tuloksen jakautuminen:    

Emoyhtiön omistajille .......................................................  -306 134 -172 

Tilikauden tulos ..............................................................  -306 134 -172 

 
Konsernitase 

(tuhatta euroa) 31.12.2017 30.6.2017 

 (tilintarkastettu) (tilintarkastamaton) 

VARAT   

Pitkäaikaiset varat   

Liikearvo .............................................................................................  9 764 9 874 

Aineettomat hyödykkeet ......................................................................  2 315 2 091 

Aineelliset hyödykkeet ........................................................................  902 895 

Muut saamiset.....................................................................................  - 17 

Laskennalliset verosaamiset ...............................................................  41 45 
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Pitkäaikaiset varat yhteensä ............................................................  13 023 12 922 

   

Lyhytaikaiset varat   

Myyntisaamiset ja muut saamiset .......................................................  11 716 8 894 

Lainasaamiset .....................................................................................  0 0 

Kauden tuloverosaamiset ...................................................................  149 133 

Rahavarat ...........................................................................................  11 864 5 368 

Lyhytaikaiset varat yhteensä ...........................................................  23 729 14 395 

   

Varat yhteensä ..................................................................................  36 752 27 316 

   

OMA PÄÄOMA JA VELAT   

Oma pääoma   

Osakepääoma.....................................................................................  95 95 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ..........................................  17 125 7 176 

Muuntoerot ..........................................................................................  -163 -16 

Kertyneet voittovarat ...........................................................................  2 016 1 980 

Tilikauden tulos -172 134 

Yhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä ........................  18 901 9 369 

   

Velat   

Pitkäaikaiset velat   

Lainat ..................................................................................................  213 7 252 

Laskennalliset verovelat ......................................................................  310 434 

Muut pitkäaikaiset velat .......................................................................  16 48 

Pitkäaikaiset velat yhteensä.............................................................  539 7 734 

   

Lyhytaikaiset velat   

Lainat ..................................................................................................  8 267 1 746 

Ostovelat ja muut velat .......................................................................  9 002 8 393 

Kauden tuloverovelat ..........................................................................  43 73 

Lyhytaikaiset velat yhteensä............................................................  17 311 10 213 

   

Velat yhteensä ...................................................................................  17 851 17 947 

   

Oma pääoma ja velat yhteensä ........................................................  36 752 27 316 

 
Tunnusluvut 

Yhtiö seuraa useita tunnuslukuja, joita se käyttää liiketoimintansa mittaamiseen. Tunnuslukuihin sisältyy IFRS-
standardeihin perustuvia tunnuslukuja ja Vaihtoehtoisia Tunnuslukuja. Lisätietoja Vaihtoehtoisista Tunnuslu-
vuista on myös kohdassa ”Eräitä seikkoja – Tilinpäätöstietojen ja eräiden muiden tietojen esittäminen – Vaih-
toehtoiset tunnusluvut”. Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön tunnuslukutiedot 31.12.2017 ja 31.12.2016 
päättyneiltä tilikausilta sekä tilikauden 2017 ensimmäiseltä ja toiselta vuosipuoliskolta. 

 1.7.–31.12. 1.1.–30.6. 1.1.–31.12. 

(tuhatta euroa) 2017 2017 2017 2016 

 (tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoiteta) 

Liikevaihto ........................................................................... 17 711 14 568 32 279(2 21 487(2 

Tilikauden tulos ................................................................... -306 134 -172(2 57(2 

Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, euroa
 ............................................................................................ -0,05 0,02 -0,03(2 0,01(2 

Käyttökate ........................................................................... 449 657 1 106 805 

Käyttökate, % liikevaihdosta ............................................... 2,5 % 4,5 % 3,4 % 3,7 % 

Oikaistu käyttökate(1 .........................................................................................  564 811 1 375 866 

Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta(1................................................  3,2 % 5,6 % 4,3 % 4,0 % 

Liiketulos ............................................................................. 78 415 492(2 437(2 

Liiketulos, % liikevaihdosta ................................................. 0,4 % 2,8 % 1,5 % 2,0 % 

Oikaistu liiketulos(1  ............................................................................................  192 569 761 498 

Oikaistu liiketulos, % liikevaihdosta(1 ...................................................  1,1 % 3,9 % 2,4 % 2,3 % 

Omavaraisuusaste, % ......................................................... 51,4 % 34,3 % 51,4 % 47,5 % 



 

56 

Korollinen nettovelka ........................................................... -3 384 3 630 -3 384 765 

Nettovelkaantumisaste, % .................................................. -17,9 % 38,7 % -17,9 % 9,3 % 
___________ 
1) Oikaisuerinä käsitellään olennaisia tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia eriä, joita ovat päälistalle siirtymiseen liittyvät kulut sekä 
yrityskauppoihin liittyvät kulut. 
2) Tilintarkastettu.  

 

Tunnuslukujen määritelmät  

Tunnusluku Määritelmä Käyttötarkoitus 

Käyttökate Lasketaan lisäämällä poistot liiketulokseen. Käyttökatetta käytetään konsernin tulok-
sellisuuden mittaamiseen 
 
Käyttökate, % liikevaihdosta on keskipit-
kän aikavälin tavoitteista käytettävä kes-
keinen mittari. 

Käyttökate, % liikevaih-
dosta 

Käyttökate prosentteina liikevaihdosta  

Liiketulos Voitto ennen tuloveroja, rahoitustuottaja ja -
kuluja 

Liiketulos kuvaa liiketoiminnasta kerty-
neen tuloksen. 

Liiketulos, % liikevaih-
dosta 

Liiketulos prosentteina liikevaihdosta 

Oikaisuerät Sisältävät olennaisia tavanomaisesta liiketoi-
minnasta poikkeavia eriä, joita ovat päälis-
talle siirtymiseen liittyvät kulut sekä yritys-
kauppoihin liittyvät kulut. 

Oikaistua käyttökatetta ja oikaistua liiketu-
losta käytetään tavanomaisen liiketoimin-
nan tuloksen kuvaamiseen ja ne paranta-
vat eri kausien keskinäistä vertailukelpoi-
suutta. Yhtiön katsoo, että nämä oikaistut 
tunnusluvut antavat merkityksellistä lisä-
tietoa. 
 

Oikaistu käyttökate Lasketaan lisäämällä oikaisuerät käyttökat-
teeseen. 

Oikaistu käyttökate, % lii-
kevaihdosta 

Oikaistu käyttökate prosentteina liikevaih-
dosta. 

Oikaistu liiketulos Lasketaan lisäämällä oikaisuerät liiketulok-
seen 

Oikaistu liiketulos, % lii-
kevaihdosta 

Oikaistu liiketulos prosentteina liikevaih-
dosta. 

Omavaraisuusaste, % Lasketaan jakamalla oman pääoman koko-
naismäärä taseen loppusummalla, josta on 
vähennetty saadut ennakkomaksut. 

Omavaraisuusaste osoittaa rahoitukseen 
liittyvän riskin tasoa ja on hyödyllinen mit-
tari, jonka avulla johto seuraa yhtiön liike-
toiminnassa käytettävän oman pääoman 
suhteellista osuutta.  

Korollinen nettovelka Rahat ja rahavarat vähennetään rahoitusvel-
kojen kokonaismäärästä (lyhytaikaiset ja pit-
käaikaiset lainat). 

Nettovelka osoittaa yhtiön ulkoisen velka-
rahoituksen määrää. 

Nettovelkaantumisaste, 
% 

Lasketaan jakamalla nettovelka oman pää-
oman kokonaismäärällä. 

Nettovelkaantumisaste osoittaa rahoituk-
seen liittyvän riskin tasoa ja on hyödyllinen 
mittari, jonka avulla johto seuraa yhtiön 
velkaantumista.  

Osakekohtainen tulos, 
laimentamaton 

Lasketaan jakamalla emoyhtiön omistajille 
kuuluva tilikauden tulos keskimäärisellä kau-
den aikana ulkona olevien osakkeiden luku-
määrällä. 

Osakekohtainen tulos auttaa kuvaamaan 
yhtiön liiketoiminnan tuloksen jakautu-
mista omistajille. 

Osakekohtainen tulos, 
laimennettu 

Lasketaan jakamalla emoyhtiön omistajille 
kuuluva tilikauden tulos keskimäärisellä kau-
den aikana ulkona olevien osakkeiden luku-
määrällä, laimennusvaikutus huomioituna. 

 
Eräiden Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen 

 1.7.–31.12. 1.1.–30.6. 1.1.–31.12. 

(tuhatta euroa) 2017 2017 2017 2016 

 (tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoiteta) 

Liiketulos ................................................................................  78 415 492(1 437(1 

+ Poistot .................................................................................  372 242 614(1 368(1 

= Käyttökate ..........................................................................  
 449 657 1 106 805 

     
Käyttökate ..............................................................................  449 657 1 106 805 
+ listautumiseen ja yrityskauppoihin liittyvät kulut ..................  115 154 269 61 
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= Oikaistu käyttökate ...........................................................  564 811 1 375 866 

     
Liiketulos ................................................................................  78 415 492(1 437(1 

+ listautumiseen ja yrityskauppoihin liittyvät kulut ..................  115 154 269 61 

= Oikaistu liiketulos .............................................................  192 569 761 498 

____________ 
1) Tilintarkastettu.  
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YHTIÖN HALLINTO, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT 

Yleistä Yhtiön hallinnosta 

Osakeyhtiölain ja Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön hallinto ja valvonta on jaettu osakkeenomistajien, 
hallituksen ja toimitusjohtajan kesken.  

Osakkeenomistajat osallistuvat Yhtiön hallintoon ja johtamiseen yhtiökokouksissa tehtävien päätösten kautta. 
Yleensä yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus. Lisäksi yhtiökokous on Osakeyhtiölain mukaan pidettävä, mi-
käli Yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista Osak-
keista, kirjallisesti vaativat yhtiökokouksen koollekutsumista tietyn asian käsittelemistä varten.  

Yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan työosoite on Keilaranta 15, 02150 Espoo. 

Hallitus ja johtoryhmä 

Hallitus 

Hallituksella on yleinen vastuu Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on 
vahvistanut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat. 
Hallitus vahvistaa Yhtiön strategiaa, organisaatiota, kirjanpitoa ja varainhoidon valvontaa koskevat periaatteet 
sekä nimittää Yhtiön toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja vastaa Yhtiön strategian toteuttamisesta ja juoksevien 
asioiden hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.  

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä ja tarvittava määrä va-
rajäseniä. Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudelle, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouk-
sen päättyessä. Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan. 

Hallitus on 18.6.2018 perustanut tarkastusvaliokunnan, jonka toimikausi alkaa Listautumisen yhteydessä. Tar-
kastusvaliokunnan muodostavat kolme jäsentä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain. Hallitus mää-
rittelee tarkastusvaliokunnan tehtävät vahvistamassaan työjärjestyksessä. Tarkastusvaliokunnan tehtäviin 
kuuluu muun muassa Nixun taloudellisen raportointiprosessin seuranta, Nixun tilinpäätöksen ja konsernitilin-
päätöksen lakisääteisen tilintarkastuksen seuranta sekä Nixun sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja 
riskinhallintajärjestelmien tehokkuuden seuranta. Lisäksi valiokunnan tehtävänä on käsitellä Nixun vuosittai-
nen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Esitteen päivämääränä tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Tuija 
Soanjärvi, Juhani Kaskeala ja Teemu Tunkelo. 

Hallituksessa on Esitteen päivämääränä kuusi jäsentä. Hallitukseen kuuluvat Esitteen päivämääränä seuraa-
vat henkilöt: 

Nimi Syntymävuosi Asema Hallituksessa vuodesta 

Kimmo Rasila 1957 Hallituksen puheenjohtaja 2005 

Marko Kauppi 1970 Hallituksen varapuheenjohtaja 2011 

Juhani Kaskeala 1946 Hallituksen jäsen 2012 

Kati Hagros 1970 Hallituksen jäsen 2014 

Tuija Soanjärvi 1955 Hallituksen jäsen 2015 

Teemu Tunkelo 1961 Hallituksen jäsen 2018 

 

Hallituksen puheenjohtaja  

Kimmo Rasila 

Ekonomi 

s. 1957 

Suomen kansalainen 

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006 alkaen, hallituksessa vuodesta 2005 alkaen.  

 

Merkittävä työura: 

ExecNet Oy, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen vuodesta 2003 alkaen 

IBM Finland, eri tehtävissä vuosina 1980–2003, joista johtoryhmässä vuosina 1994–2003 

 

Luottamustoimet viimeisen viiden vuoden ajalta: 

Heeros Oyj, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016 alkaen 
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Kuntien Tiera Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016 alkaen 

Boardview Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2012 alkaen, hallituksen puheenjohtaja vuosina 2013–2016 

Global Intelligence Alliance Group Oy, hallituksen puheenjohtaja vuosina 2004–2014 

Hallitusammattilaiset ry, hallituksen varapuheenjohtaja vuosina 2010–2016 

Procomp Solutions Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2011 alkaen 

Sulava Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2010 alkaen 

Apped Oy, hallituksen jäsen vuosina 2015–2017 

Sysart Oy, hallituksen jäsen vuosina 2007–2016 

Vaadin Oy, hallituksen jäsen vuosina 2008–2016 

 

Hallituksen varapuheenjohtaja 

Marko Kauppi 

Kauppatieteiden maisteri 

s. 1970 

Suomen kansalainen 

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2011 alkaen ja hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2014 alkaen. 

 

Merkittävä työura: 

Visio Varainhoito Oy, toimitusjohtaja ja osakas vuodesta 2018 alkaen 

SPV Investments Oy, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen vuodesta 2010 alkaen 

Tenendum Oy, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta 2000 alkaen 

Arvo Omaisuudenhoito Oy, toimitusjohtaja, osakas vuosina 2005–2009 

Mandatum Yksityispankki, toimitusjohtaja vuosina 2002–2005 

Mandatum Pankkiiriliike Oy, päämeklari, osakas vuosina 2000–2002 

Enskilda Securities, osakemeklari, instituutiomyynti vuosina 1998–2000 

Opstock Pankkiiriliike, päämeklari, instituutiomyynti vuosina 1997–1998 

ABB-konserni, useissa business controller ja supply management -tehtävissä vuosina 1993–1997 

Vaasan yliopisto, rahoituksen laitos, assistentti vuosina 1992–1993 

 

Luottamustoimet viimeisen viiden vuoden ajalta: 

FusionLayer Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2014 alkaen 

NSW Global Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2014 alkaen 

Fleet Innovation Oy, hallituksen puheenjohtaja vuosina 2009–2013, hallituksen jäsen vuodesta 2013 alkaen 

Heeros Oyj, hallituksen jäsen vuodesta 2018 alkaen 

Tenendum Alpha Oy, toimitusjohtaja vuodesta 2016 ja hallituksen jäsen vuodesta 2015 alkaen 

Lexe Oy, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen vuodesta 2011 alkaen 

Coteens Oy, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen vuodesta 2010 alkaen 

E75 Outlet Stores Oy, hallituksen jäsen vuosina 2010–2017 

E-Sports Group Oy, hallituksen puheenjohtaja vuosina 2011–2012 ja hallituksen jäsen vuosina 2012–2013 

 

Hallituksen jäsen 

Juhani Kaskeala 

Yleisesikuntaupseeri 

s. 1946 

Suomen kansalainen 

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2012 alkaen 

 

Merkittävä työura: 

Admiral Consulting Oy, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen vuodesta 2011 alkaen 

Suomen puolustusvoimain komentaja, vuosina 2001–2009  

 

Luottamustoimet viimeisen viiden vuoden ajalta: 

Blic Oy, senior advisor vuodesta 2015 alkaen 

European Leadership Networkin jäsen vuodesta 2012 alkaen 

Kaskeala Consulting Oy, hallituksen varajäsen vuodesta 2010 alkaen 

Oy Forcit Ab, hallituksen jäsen vuodesta 2010 alkaen  

Kone Oyj, hallituksen jäsen vuodesta 2009 alkaen 

John Nurmisen Säätiö sr, hallituksen jäsen vuosina 2000–2018 
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East Office of Finnish Industries Oy, hallituksen jäsen vuosina 2009–2014 

Olympiakomitean valtuuskunnan varapuheenjohtaja 2012–2016 

 

Hallituksen jäsen 

Kati Hagros 

Valtiotieteiden maisteri, diplomi-insinööri 

s. 1970 

Suomen kansalainen 

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2014 alkaen 

 

Merkittävä työura:  

Aalto-yliopisto, Chief Digital Officer, vuodesta 2016 alkaen 

Kone Oyj, CIO, Senior Vice President vuosina 2010–2016  

Nokia Oyj, useissa eri johtotehtävissä Suomessa, Ruotsissa, Singaporessa ja Lontoossa, viimeisinä Vice  

President, Quality ja Vice President, Head of CIO Office, vuosina 1997–2010  

 

Luottamustoimet viimeisen viiden vuoden ajalta:  

Tokmanni Group Oyj, hallituksen jäsen vuodesta 2016 alkaen 

Siili Solutions Oyj, hallituksen jäsen vuodesta 2016 alkaen 

Hagros & Hagros Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2009 alkaen  

Anhaka-Invest Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2000 alkaen  

aTalent Recruiting Oy, hallituksen jäsen vuosina 2014–2016 

Aalto-yliopiston tekniikan tukisäätiö, hallituksen puheenjohtaja vuosina 2014–2016 

Leia Media Oy, hallituksen jäsen vuosina 2014–2015  

 

Hallituksen jäsen 

Tuija Soanjärvi 

Kauppatieteiden maisteri 

s. 1955 

Suomen kansalainen 

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2015 alkaen 

 

Merkittävä työura: 

Itella Oyj, talousjohtaja vuosina 2005–2011 

Elisa Oyj, talousjohtaja vuosina 2003–2005 

TietoEnator Oyj, talousjohtaja vuosina 1990–2003 

 

Luottamustoimet viimeisen viiden vuoden ajalta: 

Basware Oyj, hallituksen jäsen vuodesta 2013 alkaen 

VR-Yhtymä Oy hallituksen jäsen vuodesta 2012 alkaen 

Metsähallitus, hallituksen jäsen vuodesta 2011 alkaen 

Silta Group Oy, hallituksen jäsen vuosina 2012–2018  

Silta Oy, hallituksen jäsen vuosina 2012–2018 

MH-Metsätalous Oy, hallituksen jäsen vuosina 2016–2018 

MH-Kivi Oy, hallituksen jäsen vuosina 2017–2018 

Tecnotree Oyj, hallituksen jäsen vuosina 2012–2015 

Affecto Oyj, hallituksen jäsen vuosina 2011–2017 

DNA Oy, hallituksen jäsen vuosina 2011–2014 

 

Hallituksen jäsen 

Teemu Tunkelo 

Diplomi-insinööri ja taloustieteen tohtori 

s. 1961 

Suomen kansalainen 

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2018 alkaen 
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Merkittävä työura: 

Voith Digital Solutions GmbH, toimitusjohtaja ja teknologiajohtaja vuodesta 2017 alkaen 

Invensys PLC, Regional President Europe vuosina 2009–2011 

ABB Management Services Ltd, liiketoimintajohtaja, vuosina 2001–2009 

 

Luottamustoimet viimeisen viiden vuoden ajalta: 

Tunkelo Consulting, omistaja ja toimitusjohtaja vuosina 2011–2018 

 

Johtoryhmä 

Konsernin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja ja muut hallituksen nimittämät jäsenet, ja johtoryhmään kuu-
luvat Esitteen päivämääränä seuraavat henkilöt:  

Nimi Syntymävuosi Asema Johtoryhmässä vuodesta 

Petri Kairinen 1977 Toimitusjohtaja 2006 

Janne Kärkkäinen 1973 Talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen 2016 

Katja Müller 1976 Henkilöstöjohtaja 2017 

Valtteri Peltomäki 1981  Suomen markkina-alueen johtaja 2014 

Jesper Svegby 1975 Kaupallinen johtaja 2018 

Kim Westerlund 1975 Kehitysjohtaja 2008 

 
Toimitusjohtaja 
Petri Kairinen 
Kauppatieteiden maisteri 
s. 1977 
Suomen kansalainen 
Yhtiön toimitusjohtaja vuodesta 2014 alkaen 
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2006 alkaen  
 
Merkittävä työura: 
Nixu Oyj, myynti- ja markkinointijohtaja vuosina 2006–2014 
Elcoteq SE, tuotemarkkinointipäällikkö vuosina 2005–2006 
AffectoGenimap Oy, myyntipäällikkö vuosina 2002–2005 
 
Luottamustoimet viimeisen viiden vuoden ajalta: 
FISC ry, hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2017 alkaen, hallituksen jäsen vuodesta 2014 alkaen 
Nixu Certification Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2014 alkaen 
Cyberlab Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2016 alkaen 
 
Talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen 
Janne Kärkkäinen 
Kauppatieteiden maisteri 
s. 1973 
Suomen kansalainen 
Yhtiön talousjohtaja vuodesta 2016 alkaen 
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016 alkaen 
 
Merkittävä työura: 
M-Brain Oy, talousjohtaja vuonna 2015 
Global Intelligence Alliance Group Oy, talousjohtaja vuosina 2007–2014 
Tetra Pak Market Area Nordics, talousjohtaja vuonna 2007 
Tetra Pak Oy, Business Controller vuosina 2001–2006 
 
Henkilöstöjohtaja 
Katja Müller 
Kauppatieteiden maisteri 
s. 1976 
Suomen kansalainen 
Yhtiön henkilöstöjohtaja vuodesta 2016 alkaen 
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2017 alkaen 
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Merkittävä työura: 
KPMG Oy Ab, HR Manager, HRD Manager, Talent Acquisition Team Lead vuosina 2015–2016 
Lenovo Technology B.V. sivuliike Suomessa, HR Partner (Suomi, Baltian maat ja Norja) vuosina 2013–2015 
Accenture Oy, HR Business Partner, Country Supply Demand Lead, Talent Supply Chain Team Lead 
vuosina 2008–2012 
Satama Finland Oy, HR Consultant vuosina 2007–2008 
HRD Group, Researcher vuosina 2006–2007 
MPS-Yhtiöt Oy, Recruitment Assistant vuosina 2000–2004  
 
Suomen markkina-alueen johtaja 
Valtteri Peltomäki 
Kauppatieteiden maisteri 
s. 1981 
Suomen kansalainen 
Yhtiön Suomen markkina-alueen johtaja vuodesta 2018 alkaen 
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2014 alkaen 
 
Merkittävä työura: 
Nixu Oyj, kaupallinen johtaja vuosina 2014–2017 
Nixu Oy, myyntijohtaja huhtikuu 2014–syyskuu 2014 
Nixu Oy, uusmyyntitoiminnan päällikkö vuosina 2012–2014 
Nixu Oy, tuotemarkkinointipäällikkö vuosina 2008–2012 
 
Kaupallinen johtaja 
Jesper Svegby 
Lukio 
s. 1975 
Ruotsin kansalainen 
Yhtiön kaupallinen johtaja vuodesta 2018 alkaen 
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018 alkaen 
 
Merkittävä työura: 
Bitsec Ab, toimitusjohtaja vuosina 2017–2018 
Check Point Software Technologies, liiketoimikehitysjohtaja, strateginen myyntijohtaja, Euroopan alueen 
strateginen myyntijohtaja vuosina 2007–2017 
Protect Data / Pointsec, tuoteasiantuntija, ratkaisujohtaja, myyntijohtaja, tuotejohtaja, liiketoimikehitysjohtaja 
vuosina 2000–2007 
 
Kehitysjohtaja 
Kim Westerlund 
Filosofian ylioppilas 
s. 1975 
Suomen kansalainen 
Yhtiön kehitysjohtaja vuodesta 2014 alkaen 
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2008 alkaen  
 
Merkittävä työura: 
Nixu Oy, tietoturva-arkkitehtuureihin erikoistuneen liiketoimintayksikön vetäjä vuosina 2008–2014 
Nixu Oy, vanhempi tietoturvakonsultti vuosina 2005–2008   
Hewlett-Packard Oy, tietoturvakonsultti vuosina 2000–2005 
Suomen Posti, järjestelmäasiantuntija vuosina 1995–2000  
 
Luottamustoimet viimeisen viiden vuoden ajalta:  
FISC ry & Cyberlab Oy, johtoryhmän jäsen vuodesta 2017 alkaen 
 

Toimitusjohtaja 

Yhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Petri Kairinen vuodesta 2014 läh-
tien. Toimitusjohtaja johtaa ja kehittää Yhtiön liiketoimintaa ja vastaa operatiivisesta hallinnosta hallituksen 
antamien ohjeiden mukaisesti. Hän esittelee ja raportoi hallitukselle. Toimitusjohtaja hoitaa Yhtiön juoksevaa 
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hallintoa hallituksen antamien määräysten mukaisesti ja vastaa siitä, että Yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja 
varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. 

Toimitusjohtajan toimisopimus on toistaiseksi voimassaoleva. Toimitusjohtajan toimisopimus voidaan irtisanoa 
toimitusjohtajan toimesta kolmen (3) kuukauden ja Yhtiön toimesta kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa 
noudattaen. Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajan, toimitusjohtajalle ei makseta erityisiä korvauksia irtisanomis-
ajan palkan tai, Yhtiön valinnan mukaan, vastaavan kertaluonteisen rahakorvauksen lisäksi. 

Corporate Governance 

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Osakeyhtiölakia, Yhtiön yhtiöjärjestystä, Helsingin Pörssin 
sääntöjä, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita Yhtiöön soveltuvia säännöksiä. Yhtiö noudattaa Arvo-
paperimarkkinayhdistys ry:n antamaa, 1.1.2016 voimaan tullutta Hallinnointikoodia, jota sovelletaan Helsingin 
Pörssin pörssilistalle listattuihin yhtiöihin. 

Tietoja hallituksen ja johtoryhmän jäsenistä ja toimitusjohtajasta 

Alla olevaa lukuunottamatta Esitteen päivämääränä kukaan Yhtiön hallituksen tai johtoryhmän jäsenistä tai 
toimitusjohtaja ei ole Euroopan komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 liitteen XXV kohdan 14.1 mukaisesti 
Esitteen päivämäärää edeltävän viiden vuoden aikana:  

 saanut tuomiota petoksellisesta rikoksesta tai rikkomuksesta, 

 toiminut johtavassa asemassa, kuten hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenä tai kuulunut johtoon 
sellaisessa yhtiössä tai toiminut kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä sellaisessa yhti-
össä, joka on haettu konkurssiin, selvitystilaan tai saneeraukseen (lukuun ottamatta sellaisia vapaa-
ehtoisia selvitystiloja, joihin on hakeuduttu yhtiön Osakeyhtiölain mukaiseksi lakkauttamiseksi Suo-
messa), tai 

 ollut oikeus- tai valvontaviranomaisen (mukaan lukien ammattialajärjestöt) syytteen tai seuraamuk-
sen kohteena, eikä tuomioistuin ole todennut, ettei kyseinen henkilö saa toimia minkään yhtiön hal-
linto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenä tai kieltänyt toimimasta minkään yhtiön johdossa tai hoita-
masta minkään yhtiön liiketoimintaa. 

Tuija Soanjärvi on toiminut vuonna 2015 hallituksen jäsenenä Tecnotree Oyj:ssä. Tecnotree Oyj:n hallitus 
päätti jättää yrityssaneeraushakemuksen 5.3.2015.  

Eturistiriidat 

Suomalaisten yhtiöiden johtoa koskevista eturistiriidoista on säädetty Osakeyhtiölaissa. Osakeyhtiölain 6 luvun 
4 §:n mukaan hallituksen jäsen ei saa osallistua hänen ja yhtiön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. 
Hän ei myöskään saa ottaa osaa yhtiön ja kolmannen henkilön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn, 
mikäli hänellä on siitä odotettavissa olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa. Edellä 
mainittua säännöstä on vastaavasti sovellettava muuhun oikeustoimeen sekä oikeudenkäyntiin ja muuhun 
puhevallan käyttämiseen. Toimitusjohtajaan sovelletaan samoja säännöksiä. 

Lähipiiriliiketoimet on kuvattu kohdassa ”Tietoa Nixusta ja Nixun liiketoiminnasta – Lähipiiriliiketoimet”.  

Yhtiön tietojen mukaan Yhtiön hallituksen jäsenillä, johtoryhmän jäsenillä tai toimitusjohtajalla ei ole edellä 
mainittujen lisäksi eturistiriitoja heidän Yhtiöön liittyvien tehtäviensä ja heidän yksityisten etujensa tai muiden 
tehtäviensä välillä. Hallituksen jäsenten tai johtoryhmän jäsenten välillä ei myöskään ole perhesuhteita. 

Tämän Esitteen päivämääränä Yhtiön hallituksen jäsenistä Marko Kauppi, Juhani Kaskeala, Kati Hagros, Tuija 
Soanjärvi ja Teemu Tunkelo ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kimmo 
Rasila on riippumaton Yhtiön osakkeenomistajista, mutta ei ole riippumaton Yhtiöstä. 

Johdon omistukset 

Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenten sekä toimitusjohtajan osakeomistukset Yhtiössä 20.6.2018 on esi-
tetty seuraavassa taulukossa: 
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Nimi Asema Osakkeet 

Osuus osak-
keista ja äänistä, 

% 

Kimmo Rasila Hallituksen puheenjohtaja 157 132 2,17 

Marko Kauppi Hallituksen varapuheenjohtaja 16 000 0,22 

   Tenendum Oy:n kautta  248 800 3,44 

Juhani Kaskeala Hallituksen jäsen 8 000  0,11 

   Admiral Consulting Oy:n kautta  12 000 0,17 

Kati Hagros Hallituksen jäsen 3 239 0,05 

Tuija Soanjärvi Hallituksen jäsen 0 0 

Teemu Tunkelo Hallituksen jäsen 0 0 

Petri Kairinen Toimitusjohtaja 34 640 0,48 

Janne Kärkkäinen Talousjohtaja 5 455 0,08 

Katja Müller Henkilöstöjohtaja 0 0 

Valtteri Peltomäki Suomen markkina-alueen johtaja 6 787 0,09 

Jesper Svegby Kaupallinen johtaja 0 0 

Kim Westerlund Kehitysjohtaja 26 109 0,36 

Yhteensä  518 162 7,16 

 
Johdon palkkiot sekä kannustin- ja eläkejärjestelyt 

Hallitus 

Yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous. Yhtiön 25.4.2018 pidetty 
varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio seuraavaan varsinaiseen yh-
tiökokoukseen asti on 3 000 euroa, varapuheenjohtajan 2 250 euroa ja kunkin muun jäsenen kuukausipalkkio 
on 1 500 euroa, minkä lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan kuukausipalkkio on 2 000 euroa ja kunkin 
tarkastusvaliokunnan jäsenen kuukausipalkkio on 1 000 euroa. 

Seuraavassa taulukossa esitetään hallituksen jäsenille maksetut vuosi- ja kokouspalkkiot ilmoitetuilla tilikau-
silla:  

 1.1.–31.12. 

(tuhatta euroa) 2017 2016 

 (tilintarkastettu) 

Kimmo Rasila .............................................................. 34 33 

Marko Kauppi .............................................................. 25 25 

Juhani Kaskeala .......................................................... 17 17 

Kati Hagros ................................................................. 17 17 

Tuija Soanjärvi ............................................................ 17 17 

Yhteensä .................................................................... 109 108 

 

Toimitusjohtaja ja muu johtoryhmä 

Yhtiön toimitusjohtajan palkoista, palkkioista ja muista eduista päättää Yhtiön hallitus. Toimitusjohtajan alai-
suudessa toimivan johtoryhmän palkoista, palkkioista ja muista eduista päättää Yhtiön toimitusjohtajan ehdo-
tuksesta Yhtiön hallitus. Yhtiön toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitseminen koostuu kiinteästä kuu-
kausipalkasta ja luontoiseduista sekä lyhyen aikavälin tulospalkkiosta ja vuosibonuksesta. Tulospalkkion an-
saintakriteereistä ja määräytymisestä päättää hallitus vuosittain. Vuosibonus kohdistuu koko henkilöstöön. 
Toimitusjohtajan ja johtoryhmän eläkevastuut on järjestetty lakisääteisin eläkevakuutuksin. Yhtiö maksoi 
31.12.2017 päättyneellä tilikaudella toimitusjohtajalleen palkkaa yhteensä 250 tuhatta euroa luontoisetuineen 
sekä bonus- ja insentiivipalkkioineen. Muiden johtoryhmän jäsenten palkat ja palkkiot luontoisetuineen sekä 
bonus- ja insentiivipalkkioineen olivat 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella yhteensä 462 tuhatta euroa.  

Alla olevassa taulukossa esitetään johtoryhmän jäsenten (pois lukien toimitusjohtaja) työsuhde-etuudet 
31.12.2017 ja 31.12.2016 päättyneiltä tilikausilta:  
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 1.1.–31.12. 

(tuhatta euroa) 2017 2016 

 (tilintarkastettu) 

Palkat, palkkiot ja etuudet ................................................  391 581 

Osakeperusteiset maksut 2 - 

Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt ............................  68 96 

Yhteensä .........................................................................  462 678 

 
Johtoryhmän ja toimitusjohtajan palkkioissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia 31.12.2017 jälkeen. 

Palkitsemisjärjestelmät 

Yhtiöllä on käytössään henkilöstön osakeperusteinen kannustinjärjestelmä. Nixu laski marraskuussa 2016 liik-
keeseen 120 000 uutta osaketta henkilöstölleen merkintähintaan 4,96 euroa per osake, joka oli alempi kuin 
osakkeen käypä arvo merkintähetkellä. Osakeannin yhteydessä Nixu myönsi henkilöstölle 271 tuhatta euroa 
lainaa uusien osakkeiden merkintähinnan maksamista varten. Lainat maksetaan takaisin 20 kuukausierässä, 
jotka vähennetään suoraan palkasta. Lainan korko on sidottu Euriboriin. Laina erääntyy ennenaikaisesti mak-
suun, jos työsuhde päättyy. Merkintähinnasta 324 tuhatta euroa maksettiin käteisellä. 

Henkilöstön kannustinjärjestelmään sisältyy yhdestä kahteen vuotta pitkä ansaintajakso, joka perustuu työs-
säoloehtoon, ja jonka aikana työntekijöillä ei ole oikeutta luovuttaa osakkeita. Yhtiöllä on tietyin edellytyksin 
oikeus ostaa luovutusrajoituksen alaiset osakkeet takaisin niiltä merkitsijöiltä, joiden työsuhde tai toimitusjoh-
tajasopimus päättyy ansaintajakson kuluessa. Järjestely luokitellaan omana pääomana maksettavaksi osake-
perusteiseksi kannustinjärjestelyksi. Myönnettyjä osakkeita vastaan saadun työsuorituksen käypä arvo kirja-
taan kuluksi. Kuluksi kirjattava osakeperusteinen maksu perustuu myönnettyjen osakkeiden käyvän arvon ja 
maksetun merkintähinnan erotukseen. Työsuoritusta koskevat ehdot otetaan huomioon oletetussa osakemää-
rässä, johon odotetaan syntyvän oikeus. Kokonaiskulu kirjataan oikeuden ansaintajaksolle.  

Hallituksen ja johtoryhmän osakeomistukset Yhtiössä on esitetty kohdassa ”– Johdon omistukset”. Yhtiö ei ole 
antanut takauksia tai muita vastuusitoumuksia hallituksen tai johtoryhmän jäsenten puolesta.  

Tilintarkastajat 

Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin 
hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiöko-
kouksen päättyessä. Yhtiön tilintarkastajana tilikausilla 2016, 2017 sekä tilikaudella 2018 toimii tilintarkastus-
yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Lassila. Pricewaterhou-
seCoopers Oy:n y-tunnus on 0486406-8 ja osoite Itämerentori 2 (PL 1015) 00101 Helsinki.   
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YHTIÖN OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA 

Yleistä Yhtiön osakkeista ja osakepääomasta 

Esitteen päivämääränä Yhtiön osakepääoma oli 94 821,20 euroa. Tämän Esitteen päivämääränä Yhtiö oli 
laskenut liikkeeseen 7 241 198 täysin maksettua Osaketta. Jokaisella Osakkeella on yksi ääni Yhtiön yhtiöko-
kouksessa. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjes-
telmään 26.1.2000 alkaen (ISIN-tunnus FI0009008387). Yhtiöllä oli Esitteen päivämääränä hallussaan Yhtiön 
omia Osakkeita 12 405 kpl (0,17 prosenttia Osakkeista). 

Yhtiö jätti 25.6.2018 Helsingin Pörssille listalleottohakemuksen Osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin 
pörssilistalle. Osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta 2.7.2018 
kaupankäyntitunnuksella NIXU. 

Muutokset Osakkeiden lukumäärässä ja osakepääomassa 

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Yhtiön osakepääoman sekä osakkeiden lukumäärän muutok-
sista 5.12.2014 alkaen, jolloin kaupankäynti Yhtiön osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla tämän Esit-
teen päivämäärään asti. 

Aika Järjestely 

Osakkeiden 
lukumäärä 

ennen järjes-
telyä 

Järjestelyssä 
annettujen 

Osakkeiden 
lukumäärä 

Osakkeiden 
lukumäärä 
järjestelyn 

jälkeen 
Osake-pää-
oma (euroa) Rekisteröity(1 

30.3.2016 
Suunnattu 
osakeanti(2 6 112 035 50 000 6 162 035 94 821,20 13.4.2016 

31.10.2016 
Suunnattu 
osakeanti(3 6 162 035 90 000 6 252 035 94 821,20 14.11.2016 

7.11.2016 
Suunnattu 
osakeanti(4 6 252 035 120 000 6 372 035 94 821,20 12.12.2016 

31.5.2017 
Suunnattu 
osakeanti(5 6 372 035 19 163 6 391 198 94 821,20 14.6.2017 

30.6.2017 
Suunnattu 
osakeanti(6 6 391 198 100 000 6 491 198 94 821,20 14.7.2017 

25.10.2017 
Suunnattu 
osakeanti(7 6 491 198 750 000 7 241 198 94 821,20 31.10.2017 

_________ 

1) Päivämäärä viittaa siihen päivään, jona merkintä on tehty Kaupparekisteriin. 

2) Yhtiön hallitus päätti 30.3.2016 yrityskauppaan liittyen yhteensä 50 000 osakkeen suunnatusta osakeannista Europoint Networking 
AB:n ainoalle osakkeenomistajalle Europoint AB:lle.  

3) Yhtiön hallitus päätti 31.10.2016 yrityskauppaan liittyen yhteensä 90 000 osakkeen suunnatusta osakeannista Safeside Solutions AB:n 
omistajille.  

4) Yhtiön hallitus päätti 7.11.2016 yhteensä 120 000 osakkeen suunnatusta osakeannista Yhtiön ja sen tytäryhteisöjen työntekijöille ja 
toimitusjohtajille. 

5) Yhtiön hallitus päätti 31.5.2017 yrityskauppaan liittyen yhteensä 19 163 osakkeen suunnatusta osakeannista Expert Solutions Support 
Center B.V.:n yhdelle omistajalle. 

6) Yhtiön hallitus päätti 30.6.2017 yrityskauppaan liittyen yhteensä 100 000 osakkeen suunnatusta osakeannista Bitsec Holding AB:n 
yhdelle osakkeenomistajalle.  

7) Yhtiön hallitus päätti 25.10.2017 yhteensä 750 000 osakkeen tarjoamisesta institutionaalisille sijoittajille nopeutetussa tarjousmenette-
lyssä.  

 

Yhtiön osakkeenomistajat 

Yhtiön 20.6.2018 tilannetta osoittavan, Euroclear Finlandin ylläpitämän osakasluettelon mukaan Yhtiöllä on 2 
993 osakkeenomistajaa. Yhtiön kymmenen suurinta osakkeenomistajaa 20.6.2018 on esitetty alla olevassa 
taulukossa.  

Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä Osuus osakkeista ja äänistä % 

Gylfe Bo Peter 718 000    9,92 

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 262 228 3,62 

Tenendum Oy 248 800 3,44 

Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Markka Osake 200 000 2,76 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 184 704 2,55 

Rasila Kimmo Juha Markku 157 132 2,17 
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Sijoitusrahasto eQ Pohjoismaat pienyhtiö 150 826 2,08 

Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap 149 321 2,06 

Roikonen Heikki Olavi 134 194 1,85 

Sijoitusrahasto Aktia Nordic Small Cap 132 329 1,83 

Hallintarekisteröidyt 1 192 429 16,47 

Muut osakkeenomistajat 3 711 235 51,25 

Yhteensä 7 241 198 100,0 

 

Yhtiö ei ole tietoinen määräysvaltaa käyttävistä osakkeenomistajista eikä mistään Listautumisen jälkeisistä 
tapahtumista tai järjestelyistä, jotka voivat tulevaisuudessa vaikuttaa määräysvallan käyttämiseen Yhtiössä.  

Hallitukselle annetut valtuutukset 

Yhtiön 25.4.2018 pidetty yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 
luvun 1 §:n mukaisien osakkeeseen oikeuttavien erityisien oikeuksien antamisesta ja/tai Yhtiön hallussa ole-
vien omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yh-
teensä enintään 1 448 240 kappaletta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusti yhtiön 
ja sen tytäryhteisöjen työntekijöille ja toimitusjohtajille, lisäksi valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yritys-
kauppojen tai muiden järjestelyjen tai osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen. Valtuutus on 
voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen saakka. 

Yhtiön 25.4.2018 pidetty yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta 
yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla enintään 120 
000 kappaletta. Osakkeita saadaan osakkeenomistajien omistussuhteista poiketen hankkia Yhtiön kannustin-
ohjelmien ehtojen mukaisesti Yhtiön ja sen tytäryhteisöjen työntekijöiltä ja toimitusjohtajilta heidän työ-tai toi-
misuhteensa mahdollisesti päättyessä. Osakkeiden hankintahinta on osakkeista niitä merkittäessä yhtiölle 
maksettu alkuperäinen merkintähinta, mutta ei kuitenkaan enempää kuin Yhtiön osakkeesta hankintapäivänä 
julkisessa kaupankäynnissä maksettu hinta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokouk-
seen saakka. 

Osakkeenomistajien oikeudet 

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeus 

Osakeyhtiölain mukaan suomalaisten yhtiöiden olemassa olevilla osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä 
yhtiön osakkeita osakeomistustensa suhteessa, ellei antia koskevassa yhtiökokouksen päätöksessä toisin 
määrätä. Osakeyhtiölain mukaan päätös, jolla poiketaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, on pä-
tevä vain, mikäli osakkeenomistajat, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa yhtiökokouksessa annetuista ää-
nistä ja edustetuista osakkeista, ovat sitä kannattaneet. Osakkeenomistajalle kuuluvasta merkintäetuoikeu-
desta voidaan poiketa, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu anti voidaan toteut-
taa myös vastikkeettomana osakeantina, mikäli tähän on yhtiön ja osakkeenomistajien puolesta erityisen pai-
navat taloudelliset syyt. 

Tietyt osakkeenomistajat, jotka asuvat tai joiden rekisteröity osoite on muussa maassa kuin Suomessa, eivät 
välttämättä voi käyttää osakeomistukseensa perustuvaa merkintäetuoikeuttaan, paitsi jos Osakkeet ja niihin 
liittyvät merkintäoikeudet on rekisteröity kyseisen valtion arvopaperilainsäädännön mukaisesti tai jos käytettä-
vissä on poikkeus rekisteröinti- tai muista vastaavista vaatimuksista. 

Yhtiökokoukset 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksissa päätösvaltaansa Yhtiön asioissa. Var-
sinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa 
tilikauden päättymisestä lukien.  

Varsinainen yhtiökokous päättää muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta, osinkojen jakamisesta ja hal-
lituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitsemisesta sekä heidän palkkioistaan. Varsinainen yhtiökokous päättää 
myös vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle.  

Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi voidaan tarvittaessa pitää myös ylimääräisiä yhtiökokouksia. Päätettävästä 
asiasta riippuen voidaan soveltaa määräenemmistösäännöksiä Osakeyhtiölain mukaisesti. Osakeyhtiölain 
mukaan määräenemmistöä edellyttävään päätökseen tarvitaan kahden kolmasosan enemmistö annetuista 
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äänistä ja yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista. Muun muassa yhtiöjärjestyksen muuttamista, Yhtiön 
omien osakkeiden lunastusta ja ostamista sekä sulautumista ja jakautumista koskevat päätökset edellyttävät 
määräenemmistöä. Yhtiökokouksen päätösvaltaisuuden edellytykseksi ei Osakeyhtiölaissa tai Yhtiön yhtiöjär-
jestyksessä ole asetettu tiettyä osallistujamäärää. 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle Osakeyhtiölain nojalla kuuluva 
asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voi-
daan sisällyttää kokouskutsuun. Jos osakkeenomistaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 prosenttia 
Osakkeista, tai Yhtiön tilintarkastaja vaativat tietyn asian käsittelemistä yhtiökokouksessa, on hallituksen kut-
suttava viipymättä yhtiökokous koolle. 

Osakeyhtiölain mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuu-
kautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiöko-
kouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on, halutessaan osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava 
ennakolta kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisin-
taan kymmenen päivää ennen kokouspäivää. 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään kahdeksan arkipäivää ennen 
yhtiökokousta (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) merkitty Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakasluet-
teloon ja joka on ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään yhtiökokouskutsussa mainittuna päivänä, tai hal-
lintarekisteröidyllä osakkeenomistajalla, joka on merkitty tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen 
osallistumista varten. Tilapäistä merkintää koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään yhtiökokouskutsussa ilmoi-
tettavana ajankohtana, jonka on oltava yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen. Hallintarekisteröidyn osak-
keenomistajan katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen osallistumista varten, jos hänet on ilmoitettu tila-
päisesti merkittäväksi osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuutta-
mansa asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajalla voi olla useita asiamiehiä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä ole-
villa osakkeilla. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, ilmoittautu-
misen yhteydessä on ilmoitettava Osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 
Asiamiehen on esitettävä valtakirja tai muu asianmukainen todiste valtuutuksesta. Lisäksi osakkeenomistaja 
tai asiamies voi käyttää yhtiökokouksessa avustajaa. 

Äänioikeus 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan joko henkilökohtaisesti tai 
valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Jos hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa osallistua yh-
tiökokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan, hänen tulee rekisteröidä osakkeet tilapäisesti omiin nimiinsä Euro-
clear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Tilapäistä merkintää koskeva ilmoitus on tehtävä vii-
meistään yhtiökokouskutsussa ilmoitettuna ajankohtana, jonka on oltava yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jäl-
keen. Yhtiökokouksen päätösvaltaisuuden edellytykseksi ei Osakeyhtiölaissa tai Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ole 
asetettu tiettyä osallistujamäärää. 

Yhtiökokouksessa päätökset tehdään yleensä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kuitenkin eräät päätök-
set, kuten esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muutokset, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeaminen 
osakeannin yhteydessä ja eräissä tapauksissa päätökset Yhtiön sulautumisesta tai purkamisesta, edellyttävät 
vähintään kahden kolmasosan enemmistöä annetuista äänistä sekä yhtiökokouksessa edustetuista osak-
keista. Lisäksi tietyt päätökset, kuten osakkeenomistajien omistusosuuksista poikkeava osakkeiden pakollinen 
lunastaminen yhtiölle, edellyttävät kaikkien osakkeenomistajien hyväksyntää. 

Osingot ja muu voitonjako 

Suomessa vallitsevan käytännön mukaan suomalaisten yhtiöiden osakkeille maksetaan osinkoja pääsääntöi-
sesti vain kerran vuodessa ja osinkoa voidaan maksaa vasta yhtiökokouksen vahvistettua yhtiön tilinpäätöksen 
ja päätettyä osingonjaosta yhtiön hallituksen osingonjakoehdotuksen perusteella. Yhtiön voitonjakopolitiikan 
mukaan Yhtiön tavoitteena on jakaa 30–70 prosenttia tilikauden tuloksesta osakkeenomistajille voitonjakona. 
Tämän lisäksi voidaan jakaa lisävoitonjakoa. Voitonjaossa huomioidaan Nixun lyhyen aikavälin tarpeet käyttää 
tulorahoitusta kasvun edistämiseen. Mikäli osinkoa jaetaan, kaikki osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon. 
Osakeyhtiölain mukaan osingonjako voi kuitenkin perustua myös kesken tilikauden tätä tarkoitusta varten laa-
dittuun hyväksyttyyn tilinpäätökseen. Yhtiökokous voi myös valtuuttaa hallituksen päättämään osingonjaosta. 
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Päätös on voimassa enintään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. Osingonjako tai valtuutuk-
sen myöntäminen hallitukselle edellyttää osakkeenomistajien enemmistöpäätöstä yhtiökokouksessa.  

Yhtiökokouksen päättämän osingon määrä ei saa ylittää hallituksen osingonjakoehdotuksessa mainitsemaa 
määrää. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat, jotka omistavat vähintään kymmenen prosenttia yhtiön 
osakkeista, voivat kuitenkin varsinaisessa yhtiökokouksessa osingonjakoehdotuksesta huolimatta vaatia, että 
määriteltyjen jakokelpoisten varojen rajoissa osinkona on jaettava vähintään puolet edellisen tilikauden voi-
tosta, josta vähennetään yhtiöjärjestyksen mahdollisen määräyksen mukainen jakamatta jätettävä määrä. 
Osakkeenomistajat voivat kuitenkin vaatia osinkoina enintään kahdeksan prosenttia yhtiön omasta pää-
omasta. 

Osakeyhtiölain mukaan oma pääoma jaetaan sidottuun ja vapaaseen omaan pääomaan. Jaolla on merkitystä 
määritettäessä jakokelpoisten varojen määrää. Sidottu oma pääoma koostuu osakepääomasta, arvon-koro-
tusrahastosta, käyvän arvon rahastosta ja uudelleenarvostusrahastosta. Myös ylikurssirahasto ja vararahasto 
kuuluvat sidottuun omaan pääomaan. Muut oman pääoman rahastot kuuluvat vapaaseen pääomaan. Osinko 
ei saa ylittää jakopäätöksen perusteena olevan yhtiön vahvistetun tilinpäätöksen osoittamia jakokelpoisia va-
roja, joista on vähennetty yhtiöjärjestyksen mahdollisen määräyksen mukainen jakamatta jätettävä määrä. 
Aiempien tilikausien tappiot ja aiemmin samalla tilikaudella jaetut osingot vähentävät jakokelpoisten varojen 
määrää. Yhtiön taloudellisessa asemassa edellisen tilinpäätöksen laatimisen jälkeen tapahtuneet merkittävät 
muutokset on otettava huomioon osingonjaosta päätettäessä. Jaettavan osingon määrä riippuu aina yhtiön 
maksukykyisyyden säilymisestä osingonjaon jälkeen. Osinkoa ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään 
tai pitäisi tietää, että yhtiö on maksukyvytön tai että osingonjako aiheuttaa yhtiön maksukyvyttömyyden. 

Osingot ja muut jako-osuudet maksetaan niille osakkeenomistajille tai heidän nimeämilleen henkilöille, jotka 
on merkitty osakasluetteloon osingonmaksun täsmäytyspäivänä. Osakasluetteloa ylläpitää Euroclear Finland 
asianomaisen tilinhoitajayhteisön välityksellä. Arvo-osuusjärjestelmässä osingot maksetaan osakkeenomista-
jille tilisiirtoina rekisteriin ilmoitetuille tileille. Kaikki Osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muihin 
jako-osuuksiin (mukaan lukien Yhtiön varojen jako purkautumistilanteessa). 

Omat osakkeet 

Osakeyhtiölain mukaan yhtiö voi hankkia omia osakkeitaan. Omien osakkeiden hankkimisesta päättää yhtiö-
kokous. Yhtiökokous voi myös määräajaksi, enintään 18 kuukaudeksi yhtiökokouksen päätöksestä, valtuuttaa 
hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta vapaalla omalla pääomalla. Yhtiökokous voi päättää 
yhtiön omien osakkeiden suunnatusta hankinnasta, jolloin osakkeita ei hankita osakkeenomistajilta heidän 
osakeomistuksensa suhteessa. Suunnattuun hankintaan on oltava yhtiön osalta painavat taloudelliset syyt. 
Julkinen osakeyhtiö saa omistaa enintään 10 prosenttia omista osakkeistaan suoraan tai tytäryhtiöidensä 
kautta. Omat osakkeet eivät anna yhtiölle osakkeisiin perustuvia osinko- tai muita oikeuksia. Yhtiöllä oli Esit-
teen päivämääränä hallussaan Yhtiön omia Osakkeita 12 405 kpl (0,17 prosenttia Osakkeista). 

Osakkeiden luovutus 

Myytäessä arvo-osuusjärjestelmässä olevia osakkeita kyseiset osakkeet siirretään tilisiirtona myyjän arvo-
osuustililtä ostajan arvo-osuustilille. Myynti rekisteröidään ennakkokirjauksena siihen saakka, kunnes kauppa 
on selvitetty ja osakkeet maksettu, minkä jälkeen ostaja merkitään automaattisesti yhtiön osakasluetteloon. 
Jos osakkeet ovat hallintarekisteröityjä, osakkeiden myynnistä ei tarvitse tehdä merkintää arvo-osuusjärjestel-
mään, ellei osakkeiden hallintarekisteröinnin hoitaja vaihdu myynnin seurauksena. 

Lunastusoikeus ja -velvollisuus sekä velvollisuus tehdä julkinen ostotarjous 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja, jonka omistusoikeus ylittää 90 prosenttia yhtiön osakkeista ja ää-
nistä, on oikeutettu lunastamaan yhtiön jäljellä olevat osakkeet muilta osakkeenomistajilta käypään hintaan. 
Osakeyhtiölaissa on annettu yksityiskohtaisia säädöksiä yllä mainittujen osake- ja äänimäärien laskemista 
koskien. Lisäksi osakkeenomistaja, jonka osakkeet voidaan edellä mainitulla tavalla lunastaa, on oikeutettu 
vaatimaan lunastamiseen oikeutetulta osakkeenomistajalta osakkeidensa lunastamista. Jos osakeomistus 
muodostaa lunastusoikeuden ja -velvollisuuden, yhtiön tulee välittömästi merkitä tämä Kaupparekisteriin. Kes-
kuskauppakamarin lunastuslautakunta nimeää tarvittavan määrän välimiehiä ratkaisemaan lunastusta ja lu-
nastushintaa koskevat kiistat. Lunastushinta määritellään välimiesmenettelyn aloittamista edeltävän käyvän 
markkinahinnan mukaan.  
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Arvopaperimarkkinalain mukaan osakkeenomistajan, jonka osuus kasvaa yli kolmeen kymmenesosaan tai yli 
puoleen yhtiön osakkeiden äänimäärästä sen jälkeen, kun yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin koh-
teeksi, on tehtävä julkinen ostotarjous kaikista yhtiön jäljellä olevista osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista 
arvopapereista käypään hintaan. Lisätietoja annetaan tämän Esitteen kohdassa ”Suomen arvopaperimarkki-
nat – Yleistä Suomen arvopaperimarkkinoista”. 

Valuuttakontrolli 

Ulkomaalaiset voivat hankkia suomalaisen osakeyhtiön osakkeita ilman erityistä valuuttakontrollilupaa. Ulko-
maalaiset 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 ra-
hastoannin 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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SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINAT 

Alla esitetty yhteenveto on yleisluonteinen kuvaus Suomen arvopaperimarkkinoista ja se perustuu tämän Esit-
teen päivämääränä Suomessa voimassaoleviin lakeihin. Yhteenveto ei ole tyhjentävä. 

Yleistä Suomen arvopaperimarkkinoista 

Suomen arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen on Finanssivalvonta. Tärkein arvopaperimarkkinoita 
koskeva laki on Arvopaperimarkkinalaki, joka sisältää määräyksiä muun muassa yhtiöiden ja osakkeenomis-
tajien tiedonantovelvollisuudesta, esitteistä sekä julkisista ostotarjouksista. Finanssivalvonta ja Helsingin 
Pörssi ovat antaneet tarkempaa sääntelyä Arvopaperimarkkinalain nojalla. Lisäksi Markkinoiden väärinkäyttö-
asetus sääntelee muun muassa sisäpiirikauppoja, sisäpiiritietojen laitonta ilmaisemista, markkinoiden mani-
pulointia ja sisäpiiritiedon julkistamista. Finanssivalvonta valvoo näiden määräysten noudattamista.  

Arvopaperimarkkinalaissa määritetään tiedonantovelvollisuuden vähimmäisvaatimukset suomalaisille yhtiöille, 
jotka hakevat listautumista Helsingin Pörssiin tai jotka tarjoavat arvopapereita yleisölle Suomessa. Annettujen 
tietojen on oltava riittäviä, jotta mahdollinen sijoittaja voi tehdä perustellun arvion tarjotuista arvopapereista, 
niiden liikkeellelaskijasta sekä seikoista, jotka voivat olennaisesti vaikuttaa arvopapereiden arvoon. Suomalai-
sella listatulla yhtiöllä on lisäksi velvollisuus säännöllisesti julkistaa taloudellista tietoa yhtiöstä sekä velvolli-
suus julkistaa kaikki sellaiset seikat, jotka ovat omiaan vaikuttamaan olennaisesti niiden arvopapereiden ar-
voon. Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liik-
keeseenlaskijalla on velvollisuus julkistaa mahdollisimman pian sisäpiirintieto, joka koskee suoraan kyseistä 
liikkeeseenlaskijaa. Liikkeeseenlaskija voi lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, jos kaikki asetuksen mukaiset 
edellytykset täyttyvät. Julkistettavien tietojen on annettava sijoittajalle riittävät tiedot perustellun arvion teke-
miseksi arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta. 

Osakkeenomistajan on ilman aiheetonta viivytystä annettava ilmoitus suomalaiselle listatulle yhtiölle ja Finans-
sivalvonnalle, kun hänen ääni- tai omistusosuutensa saavuttaa, ylittää tai vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 
50, 66,67 (2/3) tai 90 prosentin kyseisen listatun suomalaisen yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden kokonais-
määrästä Arvopaperimarkkinalain mukaisesti laskettuna tai milloin osakkeenomistajalla on oikeus saada ra-
hoitusvälineen perusteella osakkeita määrä, joka saavuttaa tai ylittää taikka vähenee alle kyseisten rajojen. 
Rahoitusvälineenä pidetään myös rahoitusvälinettä, jonka arvo määräytyy yhtiön osakkeen perusteella ja jolla 
on samanlainen taloudellinen vaikutus kuin rahoitusvälineellä, joka oikeuttaa saamaan yhtiön osakkeita. Lipu-
tusilmoitus on tehtävä riippumatta siitä, toteutetaanko rahoitusvälineen kohde-etuus fyysisesti luovuttaen vai 
nettoarvon tilityksenä. Yhtiön saatua tiedon siitä, että osakkeenomistajan ääni- tai omistusosuus on saavutta-
nut, ylittänyt tai vähentynyt alle jonkin edellä mainitun rajan, yhtiön tulee ilman aiheetonta viivytystä julkistaa 
tätä koskeva tieto internetsivuillaan sekä toimittaa se keskeisille tiedotusvälineille, Finanssivalvonnalle ja Hel-
singin Pörssille. Jos osakkeenomistaja on rikkonut velvollisuuksiaan omistus- tai ääniosuuden ilmoittamisesta, 
Finanssivalvonta voi painavasta syystä kieltää osakkeenomistajaa käyttämästä äänioikeutta ja olemasta edus-
tettuna yhtiökokouksessa niillä osakkeilla, joita rikkomus koskee. 

Osakkeenomistajan, jonka omistusoikeus nousee Arvopaperimarkkinalain määrittämällä tavalla yli 30 prosen-
tin tai yli 50 prosentin yhtiön yhteenlasketusta, osakkeiden tuottamasta äänimäärästä sen jälkeen, kun yhtiön 
osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle, on Arvopaperimarkkinalain mukaan teh-
tävä käypään hintaan julkinen ostotarjous kaikista jäljellä olevista yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja 
sen osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. Jos edellä tarkoitettujen rajojen ylitykseen johtaneet arvopaperit 
on hankittu julkisella ostotarjouksella, joka on tehty kaikista kohdeyhtiön osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista 
arvopapereista, tai muutoin tällaisen julkisen ostotarjouksen voimassaoloaikana, velvollisuutta tehdä ostotar-
jous ei synny. Jos yhtiössä on kaksi tai useampia osakkeenomistajia, joiden ääniosuudet ylittävät edellä kuva-
tun rajan, velvollisuus tehdä ostotarjous syntyy vain osakkeenomistajalle, jolla on korkein ääniosuus. Jos osak-
keenomistajan ääniosuuden ylittyminen johtuu yksinomaan kohdeyhtiön tai toisen osakkeenomistajan toimen-
piteistä, ei osakkeenomistajalle synny tarjousvelvollisuutta ennen kuin osakkeenomistaja hankkii tai merkitsee 
lisää kohdeyhtiön osakkeita tai muutoin kasvattaa ääniosuuttaan kohdeyhtiössä. Jos edellä kuvatun ääniosuu-
den ylittyminen johtuu siitä, että osakkeenomistajat toimivat yksissä tuumin tehdessään vapaaehtoisen osto-
tarjouksen, ei velvollisuutta tehdä ostotarjousta synny, jos yksissä tuumin toimiminen rajoittuu yksinomaan 
julkisen ostotarjouksen tekemiseen. Velvollisuutta tehdä ostotarjous ei ole, jos osakkeenomistaja tai muu osak-
keenomistajan kanssa yksissä tuumin toimiva henkilö luopuu edellä kuvatun rajan ylittävästä ääniosuudestaan 
kuukauden kuluessa rajan ylittymisestä edellyttäen, että osakkeenomistaja julkistaa tiedon luopumisaikees-
taan eikä käytä äänivaltaansa tänä aikana. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla, jonka omistamat 
osakkeet edustavat yli 90 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja osakkeisiin liittyvistä äänistä, on oikeus lu-
nastaa muiden osakkeenomistajien osakkeet käypään hintaan. Lisäksi vähemmistöosakkeenomistaja, jonka 
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osakkeet lunastamiseen oikeutettu osakkeenomistaja voi edellä mainitulla tavalla lunastaa Osakeyhtiölain no-
jalla, on oikeutettu vaatimaan lunastamiseen oikeutetulta osakkeenomistajalta osakkeidensa lunastamista. 
Edellä mainittujen osake- ja äänimäärien laskemisesta on annettu yksityiskohtaisia säännöksiä. 

Arvopaperimarkkinalain mukaan suomalaisen listatun yhtiön on suoraan tai epäsuorasti kuuluttava riippumat-
tomaan, elinkeinoelämää laajasti edustavaan Suomessa perustettuun toimielimeen, joka on antanut hyvän 
arvopaperimarkkinatavan noudattamisen edistämiseksi suosituksen kohdeyhtiön johdon toiminnasta julki-
sessa ostotarjouksessa ja määräysvallan ylläpitämistä koskevista sopimusperusteisista rakenteista (”Ostotar-
jouskoodi”). Mikäli listattu yhtiö ei ole sitoutunut noudattamaan Ostotarjouskoodia, sen on Arvopaperimarkki-
nalain mukaan annettava tähän perustelut.  

Lyhyet nettopositiot Helsingin Pörssissä kaupankäynnin kohteena olevissa osakkeissa on ilmoitettava Finans-
sivalvonnalle lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä annetun Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksen ((EU) 236/2012) mukaisesti. Lyhyiden nettopositioiden ilmoitus-
velvollisuus koskee kaikkia sijoittajia ja markkinatoimijoita. Kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla 
otetun yhtiön osakkeita koskeva lyhyt nettopositio on ilmoitettava, kun positio saavuttaa, ylittää tai alittaa 0,2 
prosenttia kohdeyhtiön liikkeeseen lasketusta osakepääomasta. Uusi ilmoitus on tehtävä kynnysarvon ylitty-
misen jälkeen 0,1 prosenttiyksikön välein. Finanssivalvonta julkistaa ilmoitetut lyhyet nettopositiot verkkosivus-
tollaan, jos lyhyt nettopositio saavuttaa, ylittää tai alittaa 0,5 prosenttia kohdeyhtiön liikkeeseen lasketusta 
osakepääomasta. 

Rikoslaissa (39/1889, muutoksineen) on kriminalisoitu sisäpiiritiedon väärinkäyttö, sisäpiiritiedon laiton ilmai-
seminen, markkinoiden manipulointi ja tiedottamisrikos. Markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa, Arvopaperi-
markkinalaissa ja laissa Finanssivalvonnasta (878/2008, muutoksineen) on annettu Finanssivalvonnalle oi-
keus määrätä hallinnollisia sanktioita siltä osin, kun kyseessä oleva teko ei kuulu rikoslain soveltamisalaan. 
Finanssivalvonta voi antaa esimerkiksi julkisen varoituksen tai määrätä hallinnollisia seuraamuksia tai rahalli-
sia sanktioita julkistamisvaatimuksia, julkista ostotarjousta, sisäpiirirekisteriä tai markkinoiden väärinkäyttöä 
koskevien säännösten rikkomisesta. Helsingin Pörssin kurinpitolautakunta voi antaa yhtiölle varoituksen tai 
muistutuksen tai määrätä kurinpitomaksun tai määrätä yhtiön poistettavaksi pörssilistalta. 

Kaupankäynti ja kauppojen selvitys Helsingin Pörssissä 

Osakekaupankäynti Helsingin Pörssissä tapahtuu automatisoidussa täsmäytysjärjestelmässä. Helsingin 
Pörssi käyttää osakekaupassa INET-kaupankäyntijärjestelmää, joka on toimeksiantopohjainen järjestelmä, 
jossa toimeksiannot täsmäytetään kaupoiksi, kun hinta- ja määrätiedot sekä muut ehdot täsmäävät. INET-
kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäyntipäivä koostuu pääasiassa kaupankäyntiä edeltävästä vaiheesta, 
varsinaisesta kaupankäynnistä ja kaupankäynnin jälkeisestä vaiheesta. 

Osakkeiden osalta kaupankäyntiä edeltävä vaihe alkaa kello 9.00 ja päättyy kello 9.45, jolloin toimeksiantoja 
voidaan tallentaa, muuttaa tai poistaa edellisen kaupankäyntipäivän hintoihin perustuen. Päivän avaushuuto-
kauppa ja jatkuva kaupankäynti tapahtuvat kello 9.45 ja 18.30 välisenä aikana. Päivän avaus alkaa kello 9.45 
ja päättyy kello 10.00. Päivän avaukseen siirretään automaattisesti kaupankäyntiä edeltävän vaiheen aikana 
tallennetut tarjoukset sekä järjestelmässä jo olevat useamman päivän voimassa olevat tarjoukset. Jatkuva 
kaupankäynti alkaa välittömästi päivän avauksen päätyttyä kello 10.00, jolloin ensimmäisen osakkeen avaus-
kurssi määrätään, minkä jälkeen jatkuva kaupankäynti kyseisellä̈ osakkeella alkaa. Noin kymmenen minuutin 
kuluttua kaikkien osakkeiden avauskurssit on määrätty, ja markkinoiden kysyntään ja tarjontaan perustuva 
kaupankäynti jatkuu kello 18.25 asti, jolloin alkaa päivän päätöshuutokauppa. Päätöshuutokauppa loppuu noin 
kello 18.30, jolloin päätöskurssit määritetään. Kaupankäynnin jälkeisen vaiheen aikana kello 18.30 ja 19:00 
välillä voidaan tallentaa vain osakkeiden sopimuskauppoja jälkipörssikauppoina päivän kaupankäynnissä 
määräytyneeseen hintaan. 

Kaupat selvitetään ensisijaisesti määrittämällä ne keskusvastapuolen (esimerkiksi European Central Counter-
party N.V.) järjestelmässä ja toteuttamalla ne Euroclear Finlandin järjestelmässä toisena (2.) pankkipäivänä 
kaupantekopäivästä (T + 2), elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 

Kaupankäynti arvopapereilla Helsingin Pörssissä ja kauppojen selvitys Euroclear Finlandissa tapahtuu eu-
roissa, ja pienin mahdollinen hinnanmuutos (tick size) noteerauksissa riippuu osakkeen tikkivälitaulukosta ja 
on alimmillaan 0,0001 euroa. Hintatiedot tuotetaan ja julkaistaan ainoastaan euroissa. 
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Helsingin Pörssi on osa Nasdaq-konsernia. Nasdaq-konserni omistaa ja ylläpitää myös muun muassa Tukhol-
man, Kööpenhaminan, Riian, Reykjavikin, Vilnan ja Tallinnan pörssejä. Nasdaq Nordic koostuu neljästä pai-
kallisesta arvopaperipörssistä, jotka sijaitsevat Kööpenhaminassa, Helsingissä, Reykjavikissa ja Tukhol-
massa. Pörssit ovat erillisiä oikeushenkilöitä omissa maissaan, mistä johtuen jokaisella pörssillä on omat sään-
tönsä. Näihin neljään pörssiin listatut yhtiöt esitetään yhteisellä Pohjoismaisella listalla, jonka listausvaatimuk-
set on harmonisoitu. 

Arvo-osuusjärjestelmä  

Yleistä 

Kaikkien Euroopan unioniin sijoittautuneiden liikkeeseenlaskijoiden, jotka laskevat liikkeeseen tai ovat laske-
neet liikkeeseen siirtokelpoisia arvopapereita, jotka otetaan kaupankäynnin kohteeksi tai joilla käydään kaup-
paa kauppapaikoilla, on huolehdittava siitä, että tällaiset arvopaperit muutetaan arvo-osuusmuotoon. Liikkee-
seenlaskijalla on oikeus valita arvopaperikeskus, jossa arvopaperit lasketaan liikkeeseen. Suomessa arvopa-
perikeskuksena toimii tämän Esitteen päivämääränä Euroclear Finland. Euroclear Finland ylläpitää arvo-
osuusrekisteriä sekä oman pääoman että vieraan pääoman ehtoisista arvopapereista. Euroclear Finlandin 
rekisteröity osoite on Urho Kekkosen katu 5C, 00100 Helsinki. 

Euroclear Finland pitää yhtiökohtaisia osakasluetteloita arvo-osuusjärjestelmään kuuluvien yhtiöiden osak-
keenomistajista. Tilinhoitajilla, jollaisina voivat toimia muun muassa luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset, 
on oikeus tehdä kirjauksia arvo-osuusrekisteriin ja hallinnoida arvo-osuustilejä. 

Kirjaamismenettely 

Arvo-osuusjärjestelmään tehtäviä merkintöjä varten osakkeenomistajan on avattava arvo-osuustili jossakin ti-
linhoitajassa tai sovittava omaisuudenhoitajan kanssa arvo-osuuksien säilyttämisestä omaisuudenhoitotilillä. 
Suomalainen osakkeenomistaja ei voi kirjata osakkeitaan hallintarekisteröidylle arvo-osuustilille suomalai-
sessa arvo-osuusjärjestelmässä. Muun kuin suomalaisen osakkeenomistajan arvo-osuudet voidaan kirjata 
omaisuudenhoitotilille, jolloin arvo-osuudet rekisteröidään hallintarekisteröinnin hoitajan nimiin yhtiön osakas-
luetteloon. Omaisuudenhoitotilin tulee sisältää tiedot hallintarekisteröinnin hoitajasta osakkeen tosiasiallisen 
omistajan sijaan sekä mainita siitä, että tili on omaisuudenhoitotili. Omaisuudenhoitotilille saadaan kirjata yh-
den tai useamman asiakkaan lukuun hallittavia arvo-osuuksia. Lisäksi ulkomaalaisen yksityishenkilön, yhtei-
sön tai säätiön omistamat osakkeet voidaan kirjata hallintarekisteröidylle omistajatilille, jolloin arvo-osuustili 
avataan tämän nimiin, mutta yhtiön osakasluetteloon merkitään hallintarekisteröinnin hoitaja. 

Kaikki arvo-osuusjärjestelmään liitettyjen arvopapereiden siirrot toteutetaan tilisiirtoina tietojärjestelmässä. Ti-
linhoitaja toimittaa säännöllisin väliajoin vähintään neljä kertaa vuodessa tilinhaltijalle ilmoituksen, josta ilme-
nevät tilille tehdyt edellisen ilmoituksen jälkeiset kirjaukset. Arvo-osuustilin haltijat saavat myös vuosi-ilmoituk-
sen omistuksistaan jokaisen kalenterivuoden päättyessä. 

Jokaiselle arvo-osuustilille on merkittävä määriteltyjä tietoja tilinhaltijasta ja muista tilille kirjattuihin arvo-osuuk-
siin kohdistuvien oikeuksien haltijoista sekä tietoja tilinhoitajasta, jonka hoidossa arvo-osuustili on. Vaadittavat 
tiedot sisältävät myös tilille kirjattujen arvo-osuuksien lajin ja määrän sekä tiliin ja sille kirjattuihin arvo-osuuksiin 
kohdistuvat oikeudet ja rajoitukset. Euroclear Finland ja tilinhoitajat ovat velvollisia pitämään saamansa tiedot 
luottamuksellisina. Yhtiöllä on kuitenkin Osakeyhtiölain mukaan velvollisuus pitää osakasluettelo jokaisen näh-
tävänä yhtiön pääkonttorissa tai, yhtiön osakkeiden kuuluessa arvo-osuusjärjestelmään, arvopaperikeskuksen 
toimipaikassa Suomessa. Finanssivalvonnalla on myös pyynnöstä oikeus saada määrättyjä tietoja myös hal-
lintarekisteröityjen osakkeiden omistajista. 

Kukin tilinhoitaja on vastuussa virheistä ja puutteista kirjaustoiminnassa sekä salassapitovelvollisuuden rikko-
misesta. Mikäli tilinhaltijalle on aiheutunut vahinkoa virheellisestä kirjauksesta taikka muusta virheestä tai vir-
heestä kirjattuun osakkeeseen liittyvien oikeuksien muutoksen tai poiston yhteydessä, eikä asianomainen ti-
linhoitaja kykene suorittamaan vahingosta täysimääräistä korvausta, tilinomistaja on oikeutettu saamaan kor-
vauksen lakisääteisestä kirjausrahastosta. Kirjausrahaston pääoman on oltava vähintään 0,0048 prosenttia 
arvo-osuusjärjestelmässä viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana säilytettävinä olleiden arvo-osuuksien yh-
teenlasketun käyvän arvon keskiarvosta mutta kuitenkin vähintään 20 miljoonaa euroa. Samalle vahingonkär-
sijälle maksetaan kirjausrahaston varoista korvauksena vahingonkärsijän samalta tilinhoitajalta olevan kor-
vaussaatavan määrä, kuitenkin enintään 25 000 euroa. Kirjausrahaston korvausvelvollisuus on rajoitettu sa-
maan vahinkotapahtumaan liittyvissä vahingoissa 10 miljoonaan euroon. 
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Osakkeiden säilyttäminen ja hallintarekisteröinti  

Muu kuin suomalainen osakkeenomistaja voi valtuuttaa tilinhoitajan (tai määrätyn muun Euroclear Finlandin 
hyväksymän suomalaisen tai ulkomaisen yhteisön) toimimaan puolestaan hallintarekisteröinnin hoitajana. Hal-
lintarekisteröityjen osakkeiden nojalla ei voida käyttää muita omistajalle liikkeeseenlaskijaa kohtaan arvo-
osuuden omistajana kuuluvia oikeuksia kuin oikeutta nostaa varoja, muuntaa tai vaihtaa arvo-osuus ja osallis-
tua osake- tai muuhun arvo-osuusantiin. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan on yhtiökokouksiin osal-
listumista varten haettava osakkeiden merkitsemistä tilapäisesti osakasluetteloon. Pyyntö tilapäisestä merkit-
semisestä osakasluetteloon tulee tehdä viimeistään yhtiökokouskutsussa ilmoitettavana ajankohtana, joka on 
yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen. Tilapäinen merkitseminen edellyttää, että hallintarekisteröityjen 
osakkeiden omistajalla on oikeus osakkeiden perusteella tulla rekisteröidyksi yhtiön osakasluetteloon täsmäy-
tyspäivänä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka on ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakas-
luetteloon, katsotaan ilmoittautuneen kokoukseen. 

Hallintarekisteröinnin hoitajan on pyynnöstä ilmoitettava Finanssivalvonnalle sekä asianomaiselle yhtiölle ni-
miinsä rekisteröityjen osakkeiden todellisen osakkeenomistajan henkilöllisyys, mikäli se on tiedossa, sekä tä-
män omistamien osakkeiden määrän. Mikäli todellisen osakkeenomistajan henkilöllisyys ei ole tiedossa, hal-
lintarekisteröinnin hoitajan on ilmoitettava vastaavat tiedot todellisen osakkeenomistajan edustajana toimi-
vasta tahosta ja toimitettava edustajan kirjallinen vakuutus siitä, että osakkeiden todellinen osakkeenomistaja 
ei ole suomalainen luonnollinen henkilö tai suomalainen oikeushenkilö.  

Sijoittajien korvausrahasto ja talletussuojarahasto  

Sijoituspalvelulaissa (747/2012, muutoksineen) säädetään sijoittajien korvausrahastosta. Kyseisen lain mu-
kaan sijoittajat jaetaan ammattimaisiin ja ei-ammattimaisiin sijoittajiin. Sijoittajien korvausrahastosta ei korvata 
ammattimaisten sijoittajien tappioita. Ammattimaisen sijoittajan määritelmään kuuluvat yritykset ja julkiset yh-
teisöt, joita voidaan pitää arvopaperimarkkinat ja niiden riskit tuntevina tahoina. Sijoittaja voi myös kirjallisesti 
ilmoittautua arvopaperimarkkinoihin liittyvän ammattitaitonsa ja kokemuksensa johdosta ammattimaiseksi si-
joittajaksi; luonnolliset henkilöt oletetaan yleensä kuitenkin ei-ammattimaisiksi sijoittajiksi.  

Sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten tulee kuulua korvausrahastoon. Vaatimus jäsenyydestä ei koske sel-
laista sijoituspalveluyritystä, joka tarjoaa sijoituspalveluna yksinomaan toimeksiantojen välittämistä tai sijoitus-
neuvontaa tai monenkeskisen kaupankäynnin järjestämistä ja jolla ei ole hallussaan tai hallinnoitavana asia-
kasvaroja. Korvausrahasto turvaa selvien ja riidattomien saatavien maksun tapauksessa, jossa sijoituspalve-
luyritys tai luottolaitos on asetettu konkurssiin, yrityssaneerausmenettelyyn tai on muutoin kuin tilapäisesti ky-
kenemätön vastaamaan maksuvelvoitteistaan määrätyn ajanjakson aikana. Korvausrahastosta korvataan vain 
ei-ammattimaisten sijoittajien saatavia. Korvausrahaston pätevien saatavien perusteella maksama korvauk-
sen määrä on 90 prosenttia sijoittajan kultakin sijoituspalveluyritykseltä tai luottolaitokselta olevan saatavan 
määrästä, kuitenkin enintään 20 000 euroa. Rahastosta ei korvata osakkeen arvonalentumisesta johtuvia tap-
pioita tai virheellisiksi osoittautuneista sijoituspäätöksistä syntyneitä tappioita. Sijoittajat ovat siten edelleen 
vastuussa sijoituspäätöksiensä seurauksista. Rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain (1195/2014, muu-
toksineen) mukaan talletuspankkien on kuuluttava talletussuojarahastoon, jonka tarkoituksena on turvata tal-
letuspankissa tilillä olevien tai tilille vielä kirjaamattomien maksunvälityksessä olevien saatavien maksu, jos 
talletuspankki on muutoin kuin tilapäisesti maksukyvytön. Talletuspankin asiakkaille voidaan korvata saatavat 
talletussuojarahastosta 100 000 euroon asti. Sijoittajan varat voidaan turvata joko talletussuojarahastolla tai 
korvausrahastolla. Sijoittajan varat eivät kuitenkaan ole korvattavissa kummastakin rahastosta yhtä aikaa. 
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VEROTUS SUOMESSA 

Alla esitetty yhteenveto perustuu tämän Esitteen päivämääränä Suomessa voimassa olevaan verolainsäädän-
töön ja vallitsevaan oikeus- ja verotuskäytäntöön. Muutokset verolainsäädännössä ja sen tulkinnassa saatta-
vat vaikuttaa verotukseen ja muutoksilla voi olla myös takautuva vaikutus. Yhteenveto ei ole tyhjentävä, eikä 
siinä oteta huomioon tai käsitellä minkään muun maan kuin Suomen verolainsäädäntöä. Osakkeiden hankki-
mista harkitsevien sijoittajien tulee kääntyä veroasiantuntijan puoleen saadakseen tietoja Osakkeiden hankki-
miseen, omistamiseen ja luovuttamiseen liittyvistä veroseuraamuksista Suomessa tai ulkomailla. Sijoittajien 
tulee kääntyä veroasiantuntijan puoleen heidän yksilöllisiin olosuhteisiinsa soveltuvien suomalaisten tai ulko-
maisten veroseuraamusten selvittämiseksi. 

Yhteenvedossa käsitellään vain olennaisimpia Osakkeiden hankkimiseen, omistamiseen ja luovuttamiseen 
liittyviä Suomen tulo- ja varainsiirtoveroseuraamuksia. Alla oleva kuvaus soveltuu Suomessa yleisesti ja rajoi-
tetusti verovelvollisiin luonnollisiin henkilöihin sekä osakeyhtiöihin. Osinkoja koskevien tuloverovaikutusten 
osalta yhteenvedossa käsitellään vain osingonjakoja, kun osingosta on päätetty Osakkeiden tultua kaupan-
käynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle.  

Alla esitetty ei ota huomioon tai käsittele muiden maiden kuin Suomen verolainsäädäntöä, eikä siinä käsitellä 
verokohtelua sellaisten Osakkeiden omistajien osalta, joihin voi soveltua erityisiä säännöksiä (esimerkiksi ul-
komaiset väliyhteisöt ja niiden Suomessa yleisesti verovelvolliset osakkaat, liiketoimintaa harjoittamattomat 
yhteisöt, tuloverosta vapautetut yhteisöt sekä avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt). Tässä kuvauksessa ei 
myöskään käsitellä Suomen perintö- tai lahjaveroseuraamuksia. 

Tämä kuvaus perustuu pääosin: 

 tuloverolakiin (1535/1992, muutoksineen, ”Tuloverolaki”); 

 lakiin elinkeinotulon verottamisesta (360/1968, muutoksineen, ”Elinkeinotuloverolaki”); 

 lakiin rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta (627/1978, muutoksineen); 

 varainsiirtoverolakiin (931/1996, muutoksineen); ja 

 verotusmenettelystä annettuun lakiin (1558/1995, muutoksineen, ”Verotusmenettelylaki”). 

Lisäksi kuvauksessa on otettu huomioon asiaankuuluva oikeuskäytäntö sekä veroviranomaisten päätökset ja 
lausunnot, jotka ovat voimassa ja saatavilla tämän Esitteen päivämääränä.  

Seuraava kuvaus voi muuttua ja muutokset saattavat vaikuttaa verotukseen myös takautuvasti, minkä vuoksi 
muutoksilla voi olla vaikutuksia alla esitettäviin veroseuraamuksiin. 

Yleistä verotuksesta 

Suomessa yleisesti verovelvollisia ja rajoitetusti verovelvollisia kohdellaan verotuksessa eri tavoin. Suomessa 
yleisesti verovelvolliset ovat Suomessa verovelvollisia maailmanlaajuisista tuloistaan. Rajoitetusti verovelvol-
lisia verotetaan vain Suomesta saadusta tulosta sekä rajoitetusti verovelvollisen Suomessa sijaitsevaan kiin-
teään toimipaikkaan liittyvistä tuloista. Verosopimukset voivat kuitenkin rajoittaa Suomen verolainsäädännön 
soveltumista sekä rajoitetusti verovelvollisen Suomesta saaman tulon verottamista. 

Luonnollisen henkilön katsotaan olevan Suomessa yleisesti verovelvollinen silloin, kun hän oleskelee Suo-
messa jatkuvasti yli kuuden kuukauden ajan tai hänellä on Suomessa varsinainen asunto ja koti. Ulkomaille 
muuttanutta Suomen kansalaista pidetään kuitenkin Suomessa yleisesti verovelvollisena muuttovuoden ja kol-
men seuraavan vuoden ajan, jollei hän näytä toteen, ettei hänellä ole kyseisenä verovuonna ollut olennaisia 
siteitä Suomeen. 

Ansiotuloa verotetaan progressiivisen veroasteikon mukaan. Tämän Esitteen päivämääränä pääomatulovero-
kanta on 30 prosenttia, jota sovelletaan pääomatulojen ollessa kalenterivuonna enintään 30 000 euroa. Pää-
omatuloverokanta on 34 prosenttia 30 000 euron rajan ylittävältä osalta. 

Suomen lain mukaisesti perustetut yhtiöt ovat Suomessa yleisesti verovelvollisia ja siten Suomessa yhteisö-
verovelvollisia maailmanlaajuisista tuloistaan. Lisäksi rajoitetusti verovelvolliset yhtiöt ovat Suomessa yhteisö-
verovelvollisia Suomessa sijaitseviin kiinteisiin toimipaikkoihin liittyvistä tuloistaan. Yhteisöverokanta on tämän 
Esitteen päivämääränä 20 prosenttia. 
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Seuraavassa on yhteenveto tietyistä Osakkeiden hankintaan, omistamiseen ja luovuttamiseen liittyvistä vero-
seuraamuksista Suomessa yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisille osakkeenomistajille.  

Osinkojen ja vapaan oman pääoman rahastosta tapahtuvan varojenjaon verotus 

Tuloverolaissa määritellyn julkisesti listatun yhtiön (”Listattu yhtiö”) varojenjako vapaan oman pääoman ra-
hastosta verotetaan osingonjakona. Näin ollen alla osingonjaon osalta kuvattu soveltuu myös varojen jakoon 
Yhtiön vapaan oman pääoman rahastosta. 

Yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt 

Luonnollisen henkilön Listatusta yhtiöstä saamasta osingosta 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 
15 prosenttia verovapaata tuloa.  

Elinkeinotoimintaan kuuluvista osingoista 85 prosenttia on veronalaista tuloa ja 15 prosenttia verovapaata tu-
loa. Luonnollisen henkilön elinkeinotoiminnan tulo jaetaan tuloverolain mukaisesti pääomatuloksi ja ansiotu-
loksi.  

Listatun yhtiön yleisesti verovelvollisille luonnollisille henkilöille jakamista osingoista on toimitettava ennakon-
pidätys. Tämän Esitteen päivämääränä ennakonpidätyksen suuruus on 25,5 prosenttia maksettavasta osin-
gosta. Osinkoa jakavan yhtiön toimittaman ennakonpidätyksen määrä otetaan huomioon luonnollisen henkilön 
saaman osinkotulon lopullisessa verotuksessa. Suomessa yleisesti verovelvollisen osingonsaajan on tarkis-
tettava, että osinkotulot ja ennakonpidätys on ilmoitettu oikein esitäytetyllä veroilmoituksella. Mikäli osinkotu-
lojen tai ennakonpidätyksen määrässä on korjattavaa, on osingonsaajan korjattava veroilmoitustaan tältä osin 
ja toimitettava korjattu veroilmoitus Verohallintoon.  

Suomalaiset osakeyhtiöt 

Listatun yhtiön jakamien osinkojen verotus riippuu muun muassa siitä, onko osinkoja vastaanottava suomalai-
nen yhtiö Listattu yhtiö vai ei.  

Listatun yhtiön toiselta Listatulta yhtiöltä saamat osingot ovat lähtökohtaisesti verovapaata tuloa.  

Listaamattoman yhtiön (eli yksityinen osakeyhtiö) Listatulta yhtiöltä saamat osingot ovat kokonaan ve-
ronalaista, 20 prosenttia yhteisöverokannan mukaisesti verotettavaa tuloa. Jos listaamaton yhtiö omistaa vä-
littömästi vähintään 10 prosenttia osinkoa jakavan Listatun yhtiön osakekannasta, on osinkotulo verovapaata. 

Osingosta 75 prosenttia on veronalaista ja 25 prosenttia verovapaata tuloa, jos osinko on saatu sijoitusomai-
suuteen kuuluvista osakkeista. Sijoitusomaisuuteen kuuluvia osakkeita voi olla vain raha-, vakuutus- ja eläke-
laitoksilla. 

Rajoitetusti verovelvolliset 

Suomalaisen yhtiön Suomessa rajoitetusti verovelvolliselle maksamasta osingosta peritään pääsääntöisesti 
lähdevero. Osinkoa jakava yhtiö pidättää lähdeveron osingon maksamisen yhteydessä, eikä osingosta tarvitse 
maksaa muita veroja Suomessa. Lähdeveron määrä on 20 prosenttia, kun tulonsaaja on rajoitetusti verovel-
vollinen yhteisö, ja 30 prosenttia kaikille muille rajoitetusti verovelvollisille tulonsaajille, ellei soveltuvassa ve-
rosopimuksessa toisin määrätä. 

Suomi on solminut useiden valtioiden kanssa verosopimuksia, joiden mukaan verosopimuksen soveltamis-
alaan kuuluville tahoille maksetuista osingoista pidätettävä lähdeveroprosentti on alennettu. Seuraavassa on 
esitetty esimerkkejä lähdeveroprosenteista, joita Suomen ja mainittujen valtioiden välillä solmittujen verosopi-
muksien perusteella sovelletaan yleensä portfolio-osakkeille maksettavaan osinkoon: Alankomaat 15 prosent-
tia, Belgia 15 prosenttia, Espanja 15 prosenttia, Irlanti 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, Yhdistynyt Kuningaskunta 0 prosenttia ja 
Yhdysvallat 15 prosenttia (0 prosenttia eräiden eläkerahastojen osalta). Luettelo ei ole tyhjentävä. Verosopi-
muksen mukainen lähdeveroprosentti on yleensä vielä alhaisempi, jos osakkeenomistaja on yhtiö, joka omis-
taa tietyn osuuden osinkoa jakavasta yhtiöstä (yleensä vähintään 10 tai 25 prosenttia osinkoa jakavan yhtiön 
osakepääomasta tai äänistä, jolloin kyse ei ole portfolio-osakkeista). Verosopimuksen mukaista alennettua 
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lähdeveroprosenttia voidaan soveltaa, jos osingonsaaja on toimittanut osinkoa maksavalle yhtiölle voimassa-
olevan lähdeverokortin tai osingonsaajan kansallisuutta ja henkilöllisyyttä koskevat vaadittavat tiedot. 

Hallintarekisteröidylle osakkeelle maksetusta osingosta peritään kuitenkin lähdeveroa aina vähintään 15 pro-
senttia tai kussakin tilanteessa verosopimuksen edellyttämä tätä suurempi määrä, edellyttäen muun muassa, 
että maksajan laissa määritellyllä tavalla riittävän huolellisesti varmistaman tiedon mukaan osingon saajaan 
voidaan soveltaa verosopimuksen osinkoa koskevia määräyksiä. Osingonsaaja voi myös ennen suorituksen 
maksamista esittää maksajalle laissa määritellyn selvityksen kotipaikastaan ja muista verosopimuksen sovel-
tamisen edellytyksistä, jolloin hän voi saada osingon sovellettavan verosopimuksen mukaisella (hallintarekis-
teröityä osaketta alhaisemmalla) lähdeveroprosentilla. 

Mikäli lain asettamat edellytykset tarvittavaa selvitystä koskien eivät täyty, hallintarekisteröidyille osakkeille 
maksettavista osingoista peritään 30 prosentin suuruinen lähdevero. 

Tietyt EU:n jäsenvaltioissa sijaitsevat ulkomaiset yhteisöt 

Suomen verolainsäädännön mukaan lähdeveroa ei peritä osingoista, jotka maksetaan EU:n jäsenvaltiossa 
sijaitseville ja siellä tuloverovelvollisille emo-tytäryhtiödirektiivin (2011/96/EU, muutoksineen), 2 artiklan mu-
kaisille ulkomaisille yhteisöille, jotka välittömästi omistavat vähintään 10 prosenttia osinkoa jakavan suomalai-
sen yhtiön pääomasta. 

Tietyt Euroopan talousalueella sijaitsevat 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 makset-
taisiin vastaavalle suomalaiselle yhteisölle. 

Suomessa lähdeveroa ei peritä suomalaisen yhtiön rajoitetusti verovelvolliselle yhteisölle maksamista osin-
goista, jos (i) osinkoa saavan yhteisön kotipaikka on Euroopan talousalueella; (ii) neuvoston direktiivi 
2011/16/EU hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta (muutoksi-
neen, ”Yhteistyödirektiivi”) tai jokin sopimus virka-avusta ja tietojenvaihdosta veroasioissa Euroopan talous-
alueella koskee osingonsaajan kotivaltiota; (iii) osinkoa saava yhteisö vastaa Tuloverolain 33 d §:n 4 momen-
tissa tai Elinkeinotuloverolain 6 a §:ssä tarkoitettua suomalaista yhteisöä; (iv) osinko olisi kokonaan verovapaa, 
jos se maksettaisiin vastaavalle suomalaiselle yhtiölle tai yhteisölle (katso ”– Suomalaiset osakeyhtiöt”); ja (v) 
osinkoa saava yhtiö antaa selvityksen (kotivaltion veroviranomaisten antaman todistuksen muodossa), että 
lähdeveroa ei tosiasiassa voida kokonaisuudessaan hyvittää kotivaltiossa tapaukseen soveltuvan kaksinker-
taisen verotuksen välttämisestä tehdyn sopimuksen perusteella. 

Edellä mainitun rajoittamatta osingosta peritään lähdeveroa tällä hetkellä 15 prosenttia, jos osinkoa jakavan 
yhteisön osakkeet kuuluvat Euroopan talousalueella sijaitsevan osingonsaajan sijoitusomaisuuteen eikä osin-
gonsaaja ole emo- ja tytäryhtiödirektiivissä tarkoitettu yhtiö, joka omistaa osinkoa jaettaessa välittömästi vä-
hintään 10 prosenttia osinkoa maksavan yhteisön osakepääomasta, ja ns. virka-apudirektiivi (2011/16/EU) tai 
jokin sopimus virka-avusta ja tietojenvaihdosta veroasioissa Euroopan talousalueella koskee osingonsaajan 
kotivaltiota. 

Eräät Euroopan talousalueella asuvat ulkomaiset luonnolliset henkilöt 

Edellä kuvatun lähdeverotuksen (katso ”– Rajoitetusti verovelvolliset”) sijaan ulkomailla asuville rajoitetusti 
verovelvollisille luonnollisille henkilöille maksettavat osingot voidaan verottaa Verotusmenettelylain mukaisesti 
verovelvollisen vaatimuksesta (eli vastaavasti kuin Suomessa yleisesti verovelvollisia verotetaan (katso ”– 
Yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt”)) edellyttäen, että (i) osinkoa saavan henkilön kotipaikka on Eu-
roopan talousalueella; (ii) virka-apudirektiivi tai jokin sopimus virka-avusta ja tietojenvaihdosta veroasioissa 
Euroopan talousalueella koskee osingon saajan kotivaltiota; ja (iii) osingon saaja antaa vapaamuotoisen sel-
vityksen siitä, ettei lähdeveroa tosiasiassa voida kokonaisuudessaan hyvittää kotivaltiossa tilanteeseen sovel-
tuvan kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä tehdyn sopimuksen perusteella. 
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Luovutusvoittojen verotus 

Yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt 

Osakkeiden myynnistä syntynyttä luovutusvoittoa tai tappiota kohdellaan Suomessa yleisesti verovelvollisen 
luonnollisen henkilön verotuksessa veronalaisena luovutusvoittona tai vähennyskelpoisena luovutustappiona. 
Tämän Esitteen päivämääränä luovutusvoittoja verotetaan 30 prosentin verokannan mukaan (34 prosenttia 
pääomatulojen määrästä, joka ylittää 30 000 euroa kalenterivuodessa).  

Mikäli osakkeet katsotaan kuuluviksi myyjän elinkeinotoimintaan (elinkeinotulolähteeseen), pidetään myyn-
nistä saatua voittoa myyjän elinkeinotulona, joka jaetaan Tuloverolain mukaan verotettavaksi myyjän ansiotu-
lona ja pääomatulona. Elinkeinotoimintaan kuuluvien osakkeiden luovutuksessa mahdollisesti realisoitunut 
tappio voidaan vähentää tappiovuotta seuraavien kymmenen vuoden aikana elinkeinotoiminnan tulolähteen 
verotettavasta tulosta.  

Osakkeenomistajan elinkeinotoimintaan kuulumattomien osakkeiden myynnistä vuonna 2016 ja sen jälkeen 
aiheutuvat luovutustappiot vähennetään ensisijaisesti luonnollisen henkilön luovutusvoitoista ja toissijaisesti 
muusta pääomatulosta tappiovuonna ja sitä seuraavana viitenä vuotena. Luovutustappiota ei oteta huomioon 
pääomatulojen alijäämää vahvistettaessa eikä sitä voida siten vähentää alijäämähyvityksen piiriin kuuluvan 
veron määrästä.  

Jos yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön verovuonna myymän omaisuuden yhteenlasketut luovutus-
hinnat ovat enintään 1 000 euroa (lukuun ottamatta myyntituottoja sellaisesta omaisuudesta, jonka luovutus 
on Suomen verolainsäädännön nojalla verovapaata), on luovutusvoitto kokonaan verovapaata. Vastaavasti 
luovutustappio on vähennyskelvoton, jos verovuonna myydyn omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ja 
yhteenlaskettu hankintameno on enintään 1 000 euroa (lukuun ottamatta luovutushintoja tai hankintamenoa 
sellaisesta omaisuudesta, jonka luovutus on Suomen verolainsäädännön nojalla verovapaata) ja kaiken ylei-
sesti verovelvollisen luonnollisen henkilön verovuonna myymän omaisuuden luovutushinnat ovat samalla yh-
teensä enintään 1 000 euroa. 

Luovutusvoitto tai -tappio lasketaan vähentämällä myyntihinnasta alkuperäinen hankintameno ja myynnistä 
aiheutuneet kulut. Elinkeinotoimintaan kuulumattomien osakkeiden osalta voidaan käyttää todellisen hankin-
tamenon vähentämisen sijasta ns. hankintameno-olettamaa, jonka suuruus on 20 prosenttia myyntihinnasta 
tai, jos osakkeet on omistettu vähintään kymmenen vuotta, 40 prosenttia myyntihinnasta. Myyntikustannuksia 
ei hankintameno-olettamaa käytettäessä voi enää erikseen vähentää. 

Elinkeinotoimintaan kuuluvien arvopaperien osalta myyntihinnasta vähennetään osakkeiden poistamaton han-
kintameno sekä tulon hankkimisesta aiheutuneiden menojen (esimerkiksi myyntikustannusten) yhteismäärä. 
Hankintameno-olettamaa ei voida soveltaa. 

Suomessa yleisesti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden on veroilmoituksessaan ilmoitettava tiedot vero-
vuoden aikana tapahtuneista Osakkeiden luovutuksista. 

Suomalaiset osakeyhtiöt 

Seuraavassa esitetty koskee vain sellaisia suomalaisia osakeyhtiöitä, joita verotetaan Elinkeinotuloverolain 
nojalla. Osakkeista saatava luovutusvoitto on pääsääntöisesti osakeyhtiön veronalaista tuloa. 

Osakkeet voivat kuulua osakeyhtiön käyttö-, vaihto-, sijoitus- tai rahoitusomaisuuteen. Osakkeiden luovutusten 
ja arvonalentumisten verotuskohtelu vaihtelee osakkeiden omaisuuslajista riippuen. Osakkeet voivat olla myös 
osakeyhtiön muun toiminnan tulolähteen omaisuutta. Luovutusvoittoihin, jotka kertyvät muun toiminnan tulo-
lähteeseen kuuluvan omaisuuden luovutuksesta, sovelletaan tuloverolain säännöksiä. 

Osakkeiden myyntihinta lasketaan pääsääntöisesti osaksi suomalaisen yhtiön elinkeinotoiminnan tuloa. Vas-
taavasti osakkeiden hankintahinta on vähennyskelpoinen meno kyseisen yhtiön verotuksessa luovutuksen yh-
teydessä. Suomalaisen osakeyhtiön saamat osakkeiden luovutusvoitot ovat kuitenkin verovapaita tiettyjen 
edellytysten täyttyessä. Osakkeiden luovutusvoiton verovapautta koskevien säännösten mukaan muun kuin 
pääomasijoitustoimintaa harjoittavan yhtiön saama luovutusvoitto elinkeinotoiminnan käyttöomaisuusosak-
keista ei pääsääntöisesti ole verotettavaa elinkeinotuloa eikä luovutuksessa syntynyt tappio ole vastaavissa 
oloissa vähennyskelpoinen, jos (i) yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan ajanjaksona, joka on päättynyt enin-
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tään vuotta ennen luovutusta, vähintään 10 prosentin osuuden luovutettavan yhtiön osakepääomasta; (ii) osa-
keluovutuksen 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 sellainen toisessa EU:n jäsenvaltiossa sijaitseva yhtiö, jota 
tarkoitetaan emo-tytäryhtiödirektiivin (2011/96/EU, muutoksineen) 2 artiklassa tai yhtiö, jonka kotipaikka on 
sellaisessa valtiossa, jonka kanssa Suomi on solminut osinkoon soveltuvan kaksinkertaisen verotuksen vält-
tämistä koskevan verosopimuksen. 

Jos myyvän yhtiön käyttöomaisuuteen kuuluvien (muiden kuin verovapaasti luovutettavien) osakkeiden luovu-
tuksesta syntyy verotuksessa vähennyskelpoinen luovutustappio, se voidaan vähentää vain käyttöomaisuus-
osakkeiden luovutuksesta saaduista luovutusvoitoista verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuonna. Muiden 
kuin käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksesta syntynyt vähennyskelpoinen luovutustappio voidaan vähentää 
verotettavasta tulosta verovuonna sekä kymmenenä seuraavana vuonna yleisten tappiontasausta koskevien 
säännösten mukaisesti. 

Valtiovarainministeriö on antanut kesällä 2017 luonnoksen hallituksen esityksestä tulolähdejaon poistamiseksi, 
mikä voi vaikuttaa tappioiden vähentämiseen tulevaisuudessa. Uusien säännösten on ehdotettu tulevan voi-
maan vuoden 2019 alussa. 

Rajoitetusti verovelvolliset 

Suomessa rajoitetusti verovelvolliset eivät pääsääntöisesti ole Suomessa verovelvollisia Listatun yhtiön osak-
keiden myynnistä saamastaan luovutusvoitosta, paitsi jos rajoitetusti verovelvollisella katsotaan olevan Tulo-
verolaissa ja soveltuvassa verosopimuksessa tarkoitettu kiinteä toimipaikka Suomessa ja osakkeet katsotaan 
kyseisen kiinteän toimipaikan omaisuudeksi. Suomessa rajoitetusti verovelvolliset saattavat olla Suomessa 
verovelvollisia Listatun yhtiön osakkeiden myynnistä saamastaan luovutusvoitosta, mikäli yli 50 prosenttia Lis-
tatun yhtiön varoista koostuu Suomessa sijaitsevista kiinteistöistä, ellei sovellettava verosopimus rajoita Suo-
men oikeutta verottaa luovutusvoittoja. 

Suomen varainsiirtoverotus 

Yleisölle avoimilla ja säännöllisesti toimivilla markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettujen Helsingin Pörs-
sissä noteerattujen Osakkeiden luovutuksesta ei peritä Suomessa varainsiirtoveroa, jos luovutus tapahtuu 
kiinteää rahavastiketta vastaan. Verovapauden edellytyksenä on, että luovutuksessa on välittäjänä tai osa-
puolena sijoituspalvelulaissa (747/2012) tarkoitettu sijoituspalveluyritys, ulkomainen sijoituspalveluyritys tai 
muu kyseisessä laissa tarkoitettu sijoituspalvelun tarjoaja tai että luovutuksensaaja on hyväksytty kaupankäyn-
tiosapuoleksi sillä markkinalla, jolla luovutus tapahtuu. Jos välittäjä tai kaupan toinen osapuoli ei ole suoma-
lainen sijoituspalveluyritys tai luottolaitos taikka ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen Suo-
messa oleva sivuliike tai konttori, varainsiirtoveroa koskevan verovapauden edellytyksenä on lisäksi, että luo-
vutuksensaaja antaa luovutuksesta varainsiirtoveroilmoituksen Suomen veroviranomaisille kahden kuukauden 
kuluessa luovutuksesta tai että välittäjä antaa luovutuksesta Verohallinnolle Verotusmenettelylain mukaisen 
vuosi-ilmoituksen. 

Eräät erikseen määritellyt luovutukset, kuten pääomansijoitukset tai varojen jako tai sellaiset luovutukset, jossa 
vastike muodostuu kokonaan tai osittain työpanoksesta, eivät ole verovapauden piirissä. Lisäksi oikeuskäy-
tännön perusteella, jos avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän mukainen palkkio maksetaan rahana ja palk-
kion saaja velvoitetaan ostamaan Listatun yhtiön osakkeita osalla rahapalkkiosta, osakehankinnan vastikkeen 
katsotaan muodostuvan osittain tai kokonaan työpanoksesta ja on näin ollen varainsiirtoveron alainen. 

Verovapaus ei myöskään koske luovutusta, joka perustuu sellaiseen tarjoukseen, joka on tehty sen jälkeen, 
kun tarkoitettu kaupankäynti arvopaperilla on päättynyt, tai ennen kuin kaupankäynti on alkanut, jollei kyse ole 
listautumisen yhteydessä toteutettavaan osakeantiin välittömästi liittyvästä, yhdistettyyn osto- ja merkintätar-
joukseen perustuvasta yhtiön vanhojen osakkeiden myynnistä, jossa luovutuksen kohde yksilöidään vasta 
kaupankäynnin alkamisen jälkeen ja kauppahinta vastaa uusista osakkeista suoritettavaa hintaa. Verovapaus 
ei myöskään koske luovutusta, joka tapahtuu Osakeyhtiölaissa säädetyn vähemmistöosakkeenomistajien lu-
nastusvelvollisuuden täyttämiseksi (katso ”Yhtiön Osakkeet ja osakepääoma – Lunastusoikeus ja -velvollisuus 
sekä velvollisuus tehdä julkinen ostotarjous”). 

Mikäli osakkeiden luovutus ei täytä edellä esitettyjä verovapaalle luovutukselle asetettuja vaatimuksia, ostajan 
on maksettava varainsiirtoveroa 1,6 prosenttia luovutushinnasta. Jos ostaja ei ole Suomessa yleisesti vero-
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velvollinen tai ulkomaisen luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön tai ETA-vaihtoehtoisrahas-
tojen hoitajan suomalainen sivuliike tai -konttori, myyjän on perittävä vero ostajalta ja suoritettava se Suomen 
veroviranomaisille. Mikäli välittäjänä on suomalainen sijoituspalveluyritys tai luottolaitos tai ulkomaisen sijoi-
tuspalveluyrityksen tai luottolaitoksen Suomessa oleva sivuliike tai -konttori, on se velvollinen perimään va-
rainsiirtoveron ostajalta ja tilittämään sen Suomen veroviranomaisille. Mikäli kumpikaan kaupan osapuolista ei 
ole Suomessa yleisesti verovelvollinen taikka ulkomaisen luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen tai rahas-
toyhtiön tai ETA-vaihtoehtoisrahastojen hoitajan suomalainen sivuliike tai -konttori, osakeluovutuksesta ei pe-
ritä varainsiirtoveroa, ellei siirron kohteena ole kiinteistöosakeyhtiön osakkeita. Varainsiirtoveroa ei ole suori-
tettava, jos veron määrä on vähemmän kuin 10 euroa. 
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NÄHTÄVILLÄ PIDETTÄVÄT ASIAKIRJAT 

Seuraavien asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävillä Esitteen voimassaoloaikana Yhtiön internetsivuilla 
www.nixu.com/fi/sijoittajat/listautuminen-nasdaq-helsingin-porssilistalle sekä normaalina toimistoaikana Nixun 
toimipisteestä osoitteessa Keilaranta 15, 02150 Espoo: 

 Yhtiöjärjestys 

 Tilintarkastettu Tilinpäätös 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta sisältäen toimintakertomuksen  

 Tilintarkastuskertomus liittyen tilinpäätökseen 31.12.2017 ja 31.12.2016 päättyneiltä tilikausilta, joka 
on annettu ainoastaan sisällytettäväksi Esitteeseen 

 Nixun tilintarkastettu tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta sisäl-
täen toimintakertomuksen 

 Riippumattoman tilintarkastajan varmennusraportti Esitteeseen sisältyvästä tulosennusteesta Yhtiön 
hallitukselle. 

 Esite 
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ESITTEESEEN VIITTAAMALLA SISÄLLYTETYT ASIAKIRJAT 

Seuraavat asiakirjat on sisällytetty tähän Esitteeseen viittaamalla ja ne ovat saatavilla osoitteessa 
www.nixu.com/fi/sijoittajat/listautuminen-nasdaq-helsingin-porssilistalle: 

Viitatut asiakirjat Viitatut tiedot 

Nixu Oyj toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 Nixun tilintarkastettu konsernitilinpäätös 31.12.2017 
päättyneeltä tilikaudelta sisältäen tilintarkastetut 
konsernitilinpäätöstiedot 31.12.2016 päättyneeltä ti-
likaudelta (IFRS) ja toimintakertomus  

 

Tilintarkastuskertomus liittyen tilinpäätökseen 
31.12.2017 ja 31.12.2016 päättyneiltä tilikausilta 

Tilintarkastuskertomus liittyen tilinpäätökseen 
31.12.2017 ja 31.12.2016 päättyneiltä tilikausilta, 
joka on annettu ainoastaan sisällytettäväksi Esittee-
seen 

Nixu Oyj vuosikertomus 2016, sivut 29–56 Nixun tilintarkastettu konsernitilinpäätös ja toiminta-
kertomus 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta sekä 
siihen liittyvä tilintarkastuskertomus 
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LIITE A – NIXU OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS  

 

1. Yhtiön toiminimi ja kotipaikka  

Yhtiön toiminimi on Nixu Oyj, englanniksi Nixu Corporation, ja kotipaikka Espoo.   

2. Yhtiön toimiala  

Yhtiön toimialana on tietotekniikan, tietoliikenteen, televiestinnän, tiedonhallinnan, tietojenkäsittelyn, tietotur-
van ja elektroniikan palvelujen, tuotteiden, järjestelmien ja ohjelmistojen sekä niihin liittyvien patenttien kehit-
täminen, tuottaminen, suunnittelu, konsultointi, kauppa, tuonti, vienti, jakelu, markkinointi, asennus, huolto, 
koulutus, julkaisu ja muu alaan liittyvä toiminta. Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä sekä se voi harjoittaa arvopape-
rikauppaa.   

3. Osakkeiden nimellisarvo  

Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa.  

4. Hallitus  

Yhtiöllä on hallitus, johon voi kuulua kolmesta seitsemään varsinaista jäsentä ja tarvittava määrä varajäseniä.   

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä.   

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.  

5. Yhtiön toiminimen kirjoitus  

Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä taikka se tai ne henki-
löt, joille hallitus antaa nimenkirjoitusoikeuden.   

6. Tilintarkastajat  

Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyh-
teisö.  

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.  

7. Kokouskutsu  

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään 
kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen 
täsmäytyspäivää.  

Osakkeenomistajan on, halutessaan osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava ennakoita kokouskutsussa 
mainitulla tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää 
ennen kokouspäivää.   

8. Yhtiökokoukset  

Yhtiökokoukset voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä.   

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kulu-
essa tilikauden päättymisestä.   
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Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, milloin hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai jos tilintarkastaja taikka 
osakkaat, joilla on vähintään kymmenesosa (1/10) kaikista ulkona olevista osakkeista, kirjallisesti sitä vaativat 
ilmoittamansa asian käsittelyä varten.   

9. Varsinainen yhtiökokous  

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on   

esitettävä  

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,  

2. tilintarkastuskertomus;  

päätettävä  

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,  

4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta, sekä osingon jakamisesta,  

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,  

6. hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,   

valittava  

7. hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet sekä  

8. tilintarkastaja,  

käsiteltävä  

9. muut kokouskutsussa mainitut asiat.  

10. Tilikausi  

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.  

11. Arvo-osuusjärjestelmä  

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään 
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PricewaterhouseCoopers Oy, tilintarkastusyhteisö, PL 1015 (Itämerentori 2), 00101 HELSINKI 

Puh. 020 787 7000, Faksi 09 641 367,  www.pwc.fi   

Kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 0486406-8 

 

Riippumattoman tilintarkastajan varmennusraportti esitteeseen 
sisältyvästä tulosennusteesta 

Nixu Oyj:n hallitukselle 

Annamme komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 Liitteen XXV kohdassa 13.2 tarkoitetun lausuntomme Nixu 
Oyj:n 27.6.2018 päivätyn esitteen kohtaan ”Tietoa Nixusta ja Nixun liiketoiminnasta - Tulosennuste” sisältyvästä 
tulosennusteesta. Esitteeseen sisältyy Nixu Oyj:n johdon kokoama tulosennuste vuodelle 2018, jonka mukaan 
erityisesti ensimmäisen vuosipuoliskon voimakkaista kasvupanostuksista ja kertaluonteisista pörssilistasiirron 
valmisteluun liittyvistä kuluista johtuen koko vuoden käyttökatteen arvioidaan jäävän alhaiseksi, mutta olevan 
lievästi positiivinen. 

Hallituksen vastuu 

Hallitus vastaa tulosennusteen kokoamisesta sekä niiden keskeisten oletusten määrittelemisestä, joihin tulosen-
nuste perustuu komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 mukaisesti. 

Tilintarkastajan velvollisuudet 

Tilintarkastajan tulee antaa lausuntonsa siitä, että tulosennuste on asianmukaisesti koottu esitettyjen tietojen 
perusteella, ja että tulosennusteen kokoamisessa on noudatettu liikkeeseenlaskijan tilinpäätöksen laatimisperi-
aatteita. 

Olemme suorittaneet työmme KHT-yhdistyksen ohjeen ”Tulosennuste ja -arvio – ohje tilintarkastajalle” mukai-
sesti. Emme ole suorittaneet esitteeseen sisältyvän tulosennusteen tai sen kokoamisen yhteydessä käytettyjen 
tietojen ja oletusten tilintarkastusta tai yleisluonteista tarkastusta.  

Olemme suunnitelleet ja suorittaneet työmme siten, että olemme saaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen so-
veltuvaa evidenssiä saadaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, että tulosennuste on asianmukaisesti koottu 
esitettyjen tietojen perusteella ja että kokoamisessa on noudatettu Nixu Oyj:n tilinpäätöksen laatimisperiaatteita. 

Lausunto 

Lausuntonamme esitämme, että käsityksemme mukaan tulosennuste on asianmukaisesti koottu esitettyjen tieto-
jen perusteella, ja että tulosennusteen kokoamisessa on noudatettu liikkeeseenlaskijan tilinpäätöksen laatimispe-
riaatteita. 

Varaumat ja raportin luovuttamista koskeva rajoitus 

Tulevaisuuden toteuma saattaa poiketa tulosennusteesta, koska tulevaisuutta koskevat oletukset eivät useinkaan 
toteudu odotetulla tavalla, ja poikkeamat saattavat olla olennaisia. 

Tämä raportti on laadittu ainoastaan liitettäväksi komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 mukaiseen listalleot-
toesitteeseen.  

Helsingissä 27.6.2018 

PricewaterhouseCoopers Oy 
Tilintarkastusyhteisö 

Heikki Lassila  
KHT 
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