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LISTALLEOTTOESITE 27.4.2022 

 

REMEDY ENTERTAINMENT OYJ 

Listautuminen Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 

 

Remedy Entertainment Oyj:n (”Remedy”) osakkeet (“Osakkeet”) ovat tämän Listalleottoesitteen 

(”Listalleottoesite”) päivämääränä kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) 

ylläpitämällä monenkeskisellä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla (”First North -

markkinapaikka”) kaupankäyntitunnuksella “REMEDY”. 

Remedy on jättänyt Nasdaq Helsingille listalleottohakemuksen kaikkien sen Osakkeiden ottamiseksi 

kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin ylläpitämälle pörssilistalle kaupankäyntitunnuksella ”REMEDY” 

(”Listautuminen”). Osakkeiden kaupankäynnin Nasdaq Helsingin pörssilistalla odotetaan alkavan arviolta 

4.5.2022. 

Tämän Listalleottoesitteen voimassaoloaika päättyy, kun Osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi 

Nasdaq Helsingin ylläpitämälle pörssilistalle. Mikäli Listalleottoesitteen voimassaoloajan päättymisen 

jälkeen ilmenee merkittäviä uusia seikkoja, olennaisia virheitä tai olennaisia epätarkkuuksia, ei 

velvollisuutta täydentää Listalleottoesitettä enää ole. 

Remedy on laatinut tämän Listalleottoesitteen Osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq 

Helsingin pörssilistalle. Remedy ei tarjoa olemassa olevia eikä uusia osakkeita Listautumisen yhteydessä. 

Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Listalleottoesitteen Euroopan parlamentin ja neuvoston 14.6.2017 

antaman asetuksen (EU) 2017/1129 muutoksineen (”Esiteasetus”) tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena. 

Finanssivalvonta hyväksyy tämän Listalleottoesitteen vain siltä osin, että se täyttää Esiteasetuksen mukaiset 

kattavuutta, ymmärrettävyyttä ja johdonmukaisuutta koskevat vaatimukset. Tätä hyväksyntää ei tule pitää 

osoituksena sen liikkeeseenlaskijan hyväksynnästä, jota tämä Listalleottoesite koskee. 

Tätä Listalleottoesitettä ei saa levittää Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan 

erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Singaporeen, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin. 

Osakkeita ei tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin tämän 

Listalleottoesitteen nojalla, eikä Osakkeita ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 

1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”), tai minkään Yhdysvaltain osavaltion 

arvopaperilakien mukaisesti, eikä Osakkeita saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa 

tai Yhdysvaltoihin (kuten Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä on määritelty), ellei niitä 

ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain tai Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista 

säädetyn poikkeuksen mukaisesti ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen. Tämä 

Listalleottoesite ei muodosta tarjousta tai tarjouspyyntöä ostaa Osakkeita sellaisessa valtiossa, jossa tarjous tai 

tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Remedyllä tai sen edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta 

näiden rajoitusten rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Osakkeisiin sijoittamista 

harkitsevien tiedossa vai eivät.  

 

Katso myös kohta ”Tärkeää tietoa”. 
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TÄRKEÄÄ TIETOA 

Remedy on laatinut tämän Listalleottoesitteen seuraavien säädösten mukaisesti: arvopaperimarkkinalaki (746/2012 muutoksineen, 

”Arvopaperimarkkinalaki”), Euroopan parlamentin ja neuvoston 14.6.2017 antama asetus (EU) 2017/1129, muutoksineen, 

arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta 

esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta (”Esiteasetus”), komission 14.3.2019 antama delegoitu asetus (EU) 2019/979, 

muutoksineen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 täydentämisestä esitteen tiivistelmään sisältyviä 

keskeisiä taloudellisia tietoja, esitteiden julkaisemista ja luokittelua, arvopapereita koskevaa mainontaa, esitteen täydennyksiä ja 

notifiointiportaalia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla sekä komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 382/2014 ja komission 

delegoidun asetuksen (EU) 2016/301 kumoamisesta, komission 14.3.2019 antama delegoitu asetus (EU) 2019/980, muutoksineen, 

(liitteet 3 ja 12) arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä 

julkaistavasta esitteestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 täydentämisestä esitteen muodon, 

sisällön, tarkastuksen ja hyväksymisen osalta sekä komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 kumoamisesta (yhdessä ”Delegoitu 

esiteasetus”) ja Finanssivalvonnan antamat määräykset ja ohjeet.  

Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Listalleottoesitteen Esiteasetuksessa tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena. 

Finanssivalvonta hyväksyy tämän Listalleottoesitteen vain siltä osin, että se täyttää Esiteasetuksen mukaiset kattavuutta, 

ymmärrettävyyttä ja johdonmukaisuutta koskevat vaatimukset. Tätä hyväksyntää ei tule pitää osoituksena sen liikkeeseenlaskijan 

hyväksynnästä, jota tämä Listalleottoesite koskee. Tämä Listalleottoesite on laadittu osana yksinkertaistettua esitettä Esiteasetuksen 

14(1)(d) artiklan mukaisesti. Tämän Listalleottoesitteen hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA/2022/15. Tästä 

Listalleottoesitteestä on laadittu englanninkielinen asiakirja, joka vastaa tätä suomenkielistä Listalleottoesitettä. Finanssivalvonta ei ole 

hyväksynyt englanninkielistä asiakirjaa. Mikäli tämän suomenkielisen Listalleottoesitteen ja englanninkielisen asiakirjan välillä on 

eroavaisuuksia, tämä suomenkielinen Listalleottoesite on ratkaiseva. Tämä Listalleottoesite on voimassa Listautumiseen asti, kuitenkin 

enintään 31.12.2022 saakka. 

Tässä Listalleottoesitteessä kaikki viittaukset termeihin ”Remedy” tai ”Yhtiö” tarkoittavat Remedy Entertainment Oyj:tä. Viittaukset 

ja seikat liittyen Remedyn Osakkeisiin ja osakepääomaan tai Remedyn hallintotapaan tarkoittavat Remedy Entertainment Oyj:n 

Osakkeita, osakepääomaa ja hallintotapaa.  

Ketään ei ole valtuutettu antamaan Listautumisen yhteydessä mitään muita kuin tähän Listalleottoesitteeseen sisältyviä tietoja tai 

lausuntoja. Mikäli tällaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, niitä ei tule katsoa Remedyn hyväksymiksi. Listautumisen yhteydessä 

annetut tiedot tai lausunnot, jotka eivät vastaa tässä Listalleottoesitteessä annettuja tietoja tai lausuntoja, ovat pätemättömiä. Tässä 

Listalleottoesitteessä esitetyt tiedot on annettu tämän Listaellottoesitteen päivämääränä. Tämän Listalleottoesitteen jakelu tai 

Listautuminen ei tarkoita sitä, ettei olisi tapahtunut haitallisia muutoksia tai tapahtumia, jotka voisivat vaikuttaa haitallisesti Remedyn 

liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Mikäli Listaellottoesitteessä oleviin tietoihin liittyvä merkittävä 

uusi seikka, olennainen virhe tai olennainen epätarkkuus, joka saattaa vaikuttaa sijoituksen arviointiin, käy kuitenkin ilmi ennen 

Listautumista, tätä Listalleottoesitettä täydennetään Esiteasetuksen mukaisesti. Velvollisuus täydentää Listalleottoesitettä 

Esiteasetuksen mukaisesti loppuu, kun Listalleottoesitteen voimassaoloaika päättyy. Mitään tässä Listalleottoesitteessä esitettyä ei tule 

pitää eikä niihin tule tukeutua Remedyn lupauksena tai vakuutuksena tulevasta. Katso ”Eräitä teknisiä tietoja – Tulevaisuutta koskevat 

lausumat”. 

Mahdollisten sijoittajien tulee luottaa ainoastaan tämän Listalleottoesitteen sisältämään tietoon. Ketään ei ole valtuutettu antamaan 

Osakkeista mitään muita tietoja tai lausumia, ja jos tällaisia tietoja tai lausumia on annettu, niihin ei tule tukeutua ikään kuin ne olisivat 

Remedyn valtuuttamia. Ennen sijoituspäätöstä mahdollisia sijoittajia kehotetaan huolellisesti tutustumaan koko Listalleottoesitteeseen. 

Sijoituspäätöstä tehdessään, sijoitusta harkitsevien tulee tukeutua omiin tutkimuksiinsa Remedystä ja Listautumisesta, mukaan lukien 

sijoituspäätökseen liittyvät edut ja riskit. Remedy ei anna vakuutusta Osakkeiden ostajille niiden Osakkeisiin tekemän sijoituksen 

laillisuudesta niihin sovellettavan lain nojalla. Sijoittajien tulee harkintansa mukaan konsultoida neuvonantajiaan ennen Osakkeiden 

ostamista. Sijoittajien tulee tehdä itsenäinen arvio Osakkeiden ostamisen oikeudellisista, verotuksellisista, liiketoiminnallisista, 

taloudellisista ja muista seurauksista ja riskeistä. 

Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö asettaa rajoituksia tämän Listalleottoesitteen levittämiselle. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä suoraan 

tai välillisesti eikä tätä Listalleottoesitettä tai Osakkeisiin liittyviä muita asiakirjoja tai mainoksia saa levittää tai julkaista valtiossa, 

joissa tämä rikkoisi voimassa olevaa lainsäädäntöä tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Remedy ei ole ryhtynyt 

eikä tule ryhtymään mihinkään toimenpiteisiin Osakkeiden liikkeeseenlaskun sallimiseksi Suomen ulkopuolella. Näin ollen Suomen 

ulkopuolella asuvat henkilöt eivät välttämättä saa ottaa vastaan tätä Listalleottoesitettä tai ostaa Osakkeita. Asianmukaisten tietojen 

hankkiminen sanotuista rajoituksista tai rajoitusten noudattaminen eivät ole Remedyn vastuulla. Tämä Listalleottoesite ei muodosta 

tarjousta tai tarjouspyyntöä ostaa Osakkeita sellaisessa valtiossa, jossa tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Remedyllä tai sen 

edustajillaan 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 

Johdanto ja varoitukset 

Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne osatekijät, jotka kyseessä olevasta arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta tulee esittää 

Esiteasetuksen mukaisesti. Tätä tiivistelmää tulee lukea Listalleottoesitteen johdantona. Sijoittajan tulee perustaa päätöksensä sijoittaa 

arvopapereihin Listalleottoesitteeseen kokonaisuutena. Sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman kokonaisuudessaan tai osittain. Jos 

tuomioistuimessa pannaan vireille Listalleottoesitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne, kantajana toimiva sijoittaja voi 

jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaan joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan Listalleottoesitteen 

käännöskustannuksista. Siviilioikeudellista vastuuta sovelletaan henkilöihin, jotka ovat laatineet tiivistelmän, sen käännös mukaan 

luettuna, mutta vain, jos tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa Listalleottoesitteen muihin osiin 

tai jos siinä ei anneta yhdessä Listalleottoesitteen muiden osien kanssa keskeisiä tietoja sijoittajien päätöksenteon tueksi, kun he 

harkitsevat sijoittamista Osakkeisiin. 

Liikkeeseenlaskijan nimi ja yhteystiedot ovat seuraavat: 

Liikkeeseenlaskijan nimi:  Remedy Entertainment Oyj 

Osoite:    Luomanportti 3, 02200 Espoo, Suomi 

Y-tunnus:    1017278-9 

Oikeushenkilötunnus (LEI-tunnus): 7437003VZ3JPF7DBTG92 

Osakkeiden ISIN-koodi:  FI4000251897 

Arvopaperin nimi:   REMEDY 

 

Remedy on jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq Helsingille Osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin 

pörssilistalla. Finanssivalvonta on toimivaltaisena viranomaisena hyväksynyt Listalleottoesitteen Esiteasetuksen mukaisesti 27.4.2022. 

Finanssivalvonta hyväksyy tämän Listalleottoesitteen vain siltä osin, että se täyttää Esiteasetuksen mukaiset kattavuutta, 

ymmärrettävyyttä ja johdonmukaisuutta koskevat vaatimukset. Tätä Finanssivalvonnan hyväksyntää ei tule pitää osoituksena sen 

liikkeeseenlaskijan hyväksynnästä, jota tämä Listalleottoesite koskee. Tämän Listalleottoesitteen hyväksymispäätöksen numero on 

FIVA/2022/15. 

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

Finanssivalvonta 

PL 103 

00101 Helsinki 

Puhelinnumero: +358 9 183 51 

sähköpostiosoite: kirjaamo@fiva.fi 

 

Keskeiset tiedot liikkeeseenlaskijasta 

Kuka on arvopapereiden liikkeeseenlaskija? 

Liikkeeseenlaskijan virallinen nimi on Remedy Entertainment Oyj. Remedy on julkinen osakeyhtiö, joka on perustettu Suomessa ja 

johon sovelletaan Suomen lakia. Remedyn kotipaikka on Espoo ja sen LEI-tunnus on 7437003VZ3JPF7DBTG92.  

Yleistä 

Remedy on kansainvälisesti menestynyt peliyhtiö, joka tunnetaan tarinallisista ja visuaalisesti näyttävistä konsoli- ja PC-peleistä kuten 

Control, Alan Wake ja Max Payne. Lisäksi Remedy kehittää omaa Northlight-pelimoottoria ja pelinkehitystyökaluja. Vuonna 1995 

perustettu yhtiö työllistää yli 320 pelialan ammattilaista. Remedy on viime vuosina kasvanut yhtä peliä kerrallaan kehittävästä yhtiöstä 

moniprojektistudioksi, joka kehittää samanaikaisesti useita pelejä. 

Suurimmat osakkeenomistajat 

Yhtiön 22.4.2022 päivätyn, Euroclear Finland Oy:n (”Euroclear Finland”) ylläpitämän osakasluettelon mukaan Remedyn kymmenen 

suurinta osakkeenomistajaa ovat seuraavat: 

Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä Osuus Osakkeista ja äänistä (%) 

1. Markus Mäki............................................................................    3.197.000 24,03 

2. Sami Järvi................................................................................  560.000 4,21 

3. Tero Virtala..............................................................................  300.000 2,26 

4. Saku Lehtinen.......................................................................... 236.500 1,78 

5. Evli Suomi Pienyhtiöt....................................................................... 228.164 1,72 

6. Erikoissijoitusrahasto Aktia Mikro Markka.................................. 220.042 1,65 

7. Tero Sakari Tolsa...................................................................... 170.000 1,28 

8. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma.................................. 150.000 1,13 

9. Sijoitusrahasto Aktia Capital...................................................... 129.807 0,98 

10. Johannes Paloheimo................................................................ 103.000 0,77 

Kymmenen suurinta yhteensä 5.294.513 39,81 

Remedyn Osakkeet yhteensä 13.302.700 100,00 

mailto:kirjaamo@fiva.fi
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Lisäksi Remedy on saanut tiedon, että tämän Listalleottoesitteen päivämääränä Accendo Capital SICAV RAIF omisti 1.829.987 

kappaletta ja Working Capital Partners ja High Street Partners 746.807 kappaletta Remedyn hallintarekisteröityä Osaketta, vastaten 

yhteensä noin 13,76 ja 5,61 prosenttia Remedyn kaikista Osakkeista.   

Johdon avainhenkilöt ja tilintarkastaja 

Remedyn hallitukseen kuuluvat tämän Listalleottoesitteen päivämääränä Markus Mäki (hallituksen puheenjohtaja), Christian 

Fredrikson, Jussi Laakkonen, Henri Österlund, Kaisa Salakka ja Sonja Ängeslevä1. 

Remedyn johtoryhmään kuuluvat tämän Listalleottoesitteen päivämääränä Tero Virtala (Toimitusjohtaja), Markus Mäki 

(Teknologiajohtaja), Sami Järvi (Luova johtaja), Terhi Kauppi (Talousjohtaja), Johannes Paloheimo (Kaupallinen johtaja), Christopher 

Schmitz (Operatiivinen johtaja) ja Mikaela Öberg-Mattila (Henkilöstöjohtaja).  

Remedyn tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, KHT Petri Sammalisto päävastuullisena tilintarkastajana.  

Mitä ovat liikkeeseenlaskijaa koskevat keskeiset taloudelliset tiedot? 

Alla esitettävät valikoidut historialliset taloudelliset tiedot on johdettu Euroopan unionissa (“EU”) käyttöön otettujen kansainvälisten 

tilinpäätösstandardien (“IFRS-standardit”) mukaisesti laaditusta Yhtiön tilintarkastetusta tilinpäätöksestä 31.12.2021 päättyneeltä 

tilikaudelta sisältäen 31.12.2020 päättynyttä tilikautta koskevat tilintarkastetut tilinpäätöstiedot ja tilintarkastamattomat avaavan taseen 

1.1.2020 luvut. Tähän Listalleottoesitteeseen viittamalla sisällytetty tilinpäätös on laadittu Listautumista varten eikä se ole 

yhtiökokouksen hyväksymä tilinpäätös. 

 1.1.-31.12. tai 31.12 

Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu 2021 2020 

 IFRS 

 (tilintarkastettu, ellei toisin 

mainita) 

Tuloslaskelma 

Liikevaihto......................................................... 

 

 

44 726 

 

 

41 086 

Liikevaihdon kasvu, %....................................... 8,9 %1) 29,8 %1) 

Liikevoitto (EBIT)............................................. 11 407 7 248 

Liikevoitto liikevaihdosta, %............................. 25,5 %1) 17,6 %1) 

Tilikauden voitto (tappio)..................................  8 794 5 412 

Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta 

laskettu osakekohtainen tulos 

  

Laimentamaton (euroa) .....................................  0,67 0,45 

Laimennettu (euroa) ..........................................  0,65 0,43 

Tase   

Varat yhteensä ...................................................  101 126 51 281 

Oma pääoma yhteensä .......................................  87 419 36 098 

Velat yhteensä ...................................................  13 706 15 183 

Kassavirtalaskelma   

Liiketoiminnan kassavirta .................................  6 052 12 586 

Investointien kassavirta .....................................  -16 602 -6 346 

Rahoituksen kassavirta ......................................  38 244 -2 101 

____________________________________   
1) Tilintarkastamaton. 

 

Mitkä ovat liikkeeseenlaskijaan liittyvät olennaiset riskit? 

• Remedy ei välttämättä pysty saavuttamaan strategisia tavoitteitaan. 

• Remedy ei välttämättä onnistu hallitsemaan tehokkaasti liiketoimintansa kasvua ja laajentumista. 

• Remedyn pyrkimykset laajentaa uusiin tuotetyyppeihin ja palveluihin voivat epäonnistua. 

• Jos Remedy ei pysty johdonmukaisesti toimittamaan korkealaatuisia pelejä tai onnistu laajentamaan pelibrändejään tai kuluttajat 

suosivat Remedyn kilpailijoiden pelejä, tällä voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan. 

• Remedyn pelinkehitys saattaa epäonnistua, ellei se pysty kehittämään pelejä asetettujen vaatimusten, kuten aikataulun, 

laatuvaatimusten ja budjetin puitteissa. 

• Remedyn pelimyynti ei ole välttämättä riittävän suurta. 

• Remedyn liiketoiminta perustuu osin kolmansien osapuolten pelialustojen menestykseen ja saatavuuteen sekä Remedyn kykyyn 

kehittää näille alustoille kaupallisesti menestyviä tuotteita ja palveluita. 

• Digitaalisten alustojen omistajilla on merkittävästi vaikutusvaltaa alustoilla tarjottaviin Remedyn peleihin. 

 
1 Sonja Ägnelevän toimikausi alkaa 2.5.2022. 
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• Mikäli Remedy ei pysty jatkossa palkkaamaan ja pitämään ammattitaitoista henkilöstöä, se ei pysty harjoittamaan 

liiketoimintaansa tehokkaasti. 

• Remedy on riippuvainen muutamasta suuresta julkaisijakumppanista. 

• Remedy ei välttämättä pysty säilyttämään itsellään peliensä aineettomia oikeuksia, tai kumppanuussopimukset saattavat rajoittaa 

merkittävästi Remedyn mahdollisuuksia hyödyntää aineettomia oikeuksiaan. 

• Mikäli Remedy ei pysty suojaamaan peliensä ja teknologiansa aineettomia oikeuksia, tällä on haitallinen vaikutus näiden 

kaupalliseen arvoon. 

• Remedyn liiketoiminta on riippuvainen taloudellisista- sekä markkinaolosuhteista. 

Keskeiset tiedot arvopapereista 

Mitkä ovat arvopapereiden keskeiset ominaisuudet? 

Tämän Listalleottoesitteen päivämääränä Remedyn rekisteröity osakepääoma on 80.000 euroa. Remedyllä on yksi osakesarja ja 

rekisteröityjen Osakkeiden lukumäärä Listalleottoesitteen päivämääränä on 13.302.700 Osaketta. Jokaisella Osakkeella on yksi ääni 

Remedyn yhtiökokouksessa, eikä Osakkeisiin liity äänestysrajoituksia. Remedyn Osakkeilla ei ole nimellisarvoa, ja ne ovat 

euromääräisiä.  

Remedyn Osakkeet on liitetty Euroclear Finlandin arvo-osuusjärjestelmään 5.5.2017 alkaen ISIN-koodilla FI4000251897. Remedyllä 

ei ole hallussaan omia osakkeita. 

Remedyn Osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet osinkoihin ja muihin jaettaviin varoihin. Remedyn hallitus on määrittänyt 

osingonjakopolitiikan, jolla pyritään maksimoimaan omistaja-arvoa tehokkaalla pääoman allokoinnilla. Osingonmaksuun vaikuttavat 

liiketoiminnan investointitarpeet ja investoinneista odotettavissa olevat tuotot sekä maksuvalmiuden turvaaminen.  

Missä arvopapereilla tullaan käymään kauppaa? 

Remedyn Osakkeet ovat tämän Listalleottoesitteen päivämääränä kaupankäynnin kohteena First North -markkinapaikalla 

kaupankäyntitunnuksella REMEDY. Remedy on jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq Helsingille Osakkeiden ottamiseksi 

kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalla. Osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan pörssilistalla arviolta 

4.5.2022. Listautumisen yhteydessä Osakkeiden kaupankäyntitunnus ja ISIN-koodi säilyvät ennallaan. 

Mitkä ovat arvopapereihin liittyvät keskeiset riskit? 

• Remedyn siirtyminen pörssilistalle ei välttämättä toteudu. 

• Remedy ei välttämättä täytä kaikkia Nasdaq Helsingissä listatuille yhtiöille asetettuja hallinnollisia vaatimuksia. 

Keskeiset tiedot arvopapereiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta 

Mitkä ovat arvopaperiin sijoittamisen edellytykset ja aikataulu? 

Remedy ei tarjoa olemassa olevia eikä uusia osakkeita Listautumisen yhteydessä. Remedyn Osakkeet ovat tämän Listalleottoesitteen 

päivämääränä kaupankäynnin kohteena First North -markkinapaikalla. Remedy on jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq Helsingille 

Osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalla. Osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan 

pörssilistalla arviolta 4.5.2022. 

Remedy arvioi, että sen Listautumisesta maksettavaksi tulevien kertaluonteisten kulujen määrä on noin 300.000 euroa. Listautumisesta 

aiheutuu Remedylle myös hallinnollisia lisäkustannuksia, joiden kokoluokkaa ja vaikutusta on vaikea arvioida. Listautumisen jälkeen 

Remedyn tulee noudattaa sääntelyvaatimuksia, joita sovelletaan yhtiöihin, joiden osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq 

Helsingin pörssilistalle. Vaatimukset koskevat muun muassa tilinpäätösraportointia, tiedonantovelvollisuuksia ja hallinnointia. 

Miksi tämä Listalleottoesite on laadittu? 

Remedy on laatinut ja julkaissut tämän Listalleottoesitteen Osakkeidensa ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin 

pörssilistalle. 

Sovellettava laki ja riidanratkaisu 

Listautumiseen sovelletaan Suomen lakia. Listautumisesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa 

tuomioistuimessa Suomessa. 
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RISKITEKIJÄT 

Sijoittajien tulee lukea tämä ”Riskitekijät” osio ennen sijoituspäätöksen tekemistä.   

Remedyn liiketoimintaan kohdistuu riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat toteutuessaan vaikuttaa sen tulevan 

liiketoiminnan tulokseen. Jos jokin seuraavassa kuvatuista tapahtumista tai olosuhteiden muutoksista toteutuu, sillä voi 

olla haitallinen vaikutus Remedyn liiketoimintaan tai liiketoiminnan tulokseen tai sen seurauksena Remedyn todellinen 

tulos saattaa poiketa sen odotuksista merkittävästi tai sen Osakkeiden markkinahinta laskea. Seuraavassa käsitellyt riskit 

ja epävarmuustekijät eivät ole ainoat Remedyn toimintaan kohdistuvat riskit ja epävarmuustekijät. Remedyn 

liiketoimintaan tai liiketoiminnan tulokseen voi kohdistua myös sellaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka eivät ole 

Remedyn tiedossa tai joita Remedy ei tällä hetkellä pidä olennaisina. 

Tässä osioissa esitetyt riskitekijät on jaettu kuuteen kategoriaan: (i) strategiset riskit, (ii) operatiiviset riskit, (iii) 

oikeudelliset, compliance ja IT-riskit, (iv) Taloudelliset riskit, (v) Listautumiseen liittyvät riskit sekä (vi) Osakkeisiin ja 

kaupankäyntiin Nasdaq Helsingissä liittyvät riskit. Ensimmäisenä kussakin kategoriassa on käsitelty riski, jota Remedy 

pitää kokonaisarvioinnin perusteella kaikkein olennaisimpana. Muut kussakin kategoriassa kuvatut riskit eivät ole 

tärkeys- tai todennäköisyysjärjestyksessä. 

(i) Strategiset riskit 

Remedy ei välttämättä pysty saavuttamaan strategisia tavoitteitaan 

Remedy on kansainvälisesti menestynyt peliyhtiö, joka kehittää pelikonsoleilla, tietokoneella (”PC”) ja pelien 

suoratoistopalveluissa pelattavia AAA-pelejä.  

Remedy on viime vuosina kasvanut yhtä peliä kerrallaan kehittävästä yhtiöstä moniprojektistudioksi, joka kehittää 

samanaikaisesti useita pelejä. Remedyn strategiana on luoda vuoteen 2025 mennessä useita menestyspelejä ja rakentaa 

tunnettujen, kasvavien pelibrändien tuoteportfolio, joka sisältää vähintään kolme Remedyn omistamaa pelibrändiä. 

Remedyn strategisiin tavoitteisiin lukeutuu myös siirtyminen uudenlaisiin kaupallisiin malleihin, kuten pelien 

yhteisjulkaisuun sekä niiden rahoittamiseen ja julkaisemiseen itse. Lisätietoja Remedyn strategiasta löytyy kohdasta 

”Remedyn liiketoiminta – Remedyn strategia”. 

Remedy uskoo siihen, että se pystyy saavuttamaan strategiset tavoitteensa. On kuitenkin mahdollista, että osa tavoitteista 

tai kaikki strategiset tavoitteet jäävät saavuttamatta. Näin voi käydä, jos jokin ”Strategiset riskit” osion riskeistä toteutuisi 

eli Remedy ei onnistuisi hallitsemaan tehokkaasti liiketoimintansa kasvua ja laajentumista, Remedyn pyrkimykset 

laajentaa uusiin tuotetyyppeihin tai palveluihin epäonnistuisi, Remedy ei pystyisikään toimittamaan korkealaatuisia pelejä 

tai Remedy ei onnistuisi laajentamaan pelibrändejään. Remedyn strategiset tavoitteet voivat jäädä saavuttamatta myös, 

jos mikä tahansa muu tässä ”Riskitekijät” osiossa mainituista riskitekijöistä toteutuu. Ellei Remedy pysty saavuttamaan 

strategisia tavoitteitaan mistä tahansa syystä, tällä voi olla olennainen vaikutus Remedyn liiketoimintaan, tulokseen, 

taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Osakkeen arvoon. 

Remedy ei välttämättä onnistu hallitsemaan tehokkaasti liiketoimintansa kasvua ja laajentumista  

Moniprojektimalliin siirtymisen seurauksena Remedyn liiketoiminta on laajentunut ja muuttunut monimutkaisemmaksi.  

Tulevaisuudessa Remedyn menestys riippuu osittain sen kyvystä hallita laajentunutta liiketoimintaansa ja johtaa 

laajenemista ja kasvua. Mikäli näissä ei onnistuta tehokkaasti, kasvun seurauksena Remedyn johtoon ja henkilöstöön 

saattaa kohdistua liian suuria vaatimuksia eikä Yhtiön sisäinen valvonta ja toimenpiteet välttämättä riitä tukemaan kasvua. 

Hallitsematon kasvu voi vaikuttaa haitallisesti Remedyn liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen 

asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Osakkeen arvoon.  

Remedyn pyrkimykset laajentaa uusiin tuotetyyppeihin tai palveluihin voivat epäonnistua 

Remedy on strategisten tavoitteidensa mukaisesti siirtynyt uusiin liiketoimintamalleihin, peleihin ja palveluihin. Yksi 

Remedyn kehitteillä oleva peli, koodinimeltään Vanguard, on ilmaiseksi ladattava Games-as-a-Service (”GaaS”) -

liiketoimintamallin peli ja Remedy on myös allekirjoittanut yhteisjulkaisusopimuksen toisesta, palvelupohjaisesta pelistä, 

koodinimeltään Condor. 

 

Molempiin hankkeisiin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, erityisesti koska hankkeiden eteneminen edellyttää, että 

Remedy onnistuu vahvistamaan osaamistaan uusilla aloilla, kuten ilmaiseksi ladattavissa peleissä ja pelien 

itsejulkaisemisessa. Hankkeissa, joissa Remedy julkaisee pelin joko yksin tai yhdessä jonkin toisen toimijan kanssa, 

Remedy vastaa kokonaan tai osittain peliensä kaupallistamisesta, johon kuuluu markkinointi, mainostaminen ja jakelu. 
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Vanguard altistaa Remedyn ilmaiseksi ladattavien pelien ja GaaS-liiketoimintamallin riskeille. Jos Remedy ei esimerkiksi 

onnistu tarjoamaan kuluttajia houkuttelevia maksullisia ominaisuuksia tai jos alustojen tarjoajat hankaloittavat ostosten 

tekemistä pelissä, vaikutus Remedyn liiketoimintaan voi olla haitallinen. 

 

Elleivät uudet hankkeet ja liiketoimintamallit menesty kaupallisesti, Remedy ei välttämättä pysty kattamaan kyseisten 

tuotteiden tai palveluiden kehitys- ja markkinointikustannuksia, mikä puolestaan voi vaikuttaa haitallisesti Remedyn 

toimintaan.  
 

Jos Remedy ei pysty johdonmukaisesti toimittamaan korkealaatuisia pelejä tai onnistu laajentamaan pelibrändejään 

tai kuluttajat suosivat Remedyn kilpailijoiden pelejä, tällä voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan 

 

Peliala on jatkuvassa muutoksessa: Teknologia kehittyy nopeasti, uusia liiketoimintamalleja tulee koko ajan lisää ja 

muutoksia kuluttajien mieltymyksissä on vaikea ennustaa.  

 

Kilpailukykynsä säilyttämiseksi ja houkutellakseen pelaajat valitsemaan Remedyn pelit muun tarjolla olevan viihteen 

sijaan Remedyn on kehitettävä jatkuvasti uusia, korkealaatuisia pelejä. Remedyn kilpailijoihin kuuluu suuryrityksiä, joilla 

on käytettävissään merkittävästi suuremmat resurssit kuin Remedyllä. Suurempien resurssien ansiosta kilpailijat voivat 

allokoida peleille suuremmat kehitys- ja markkinointibudjetit sekä soveltaa aggressiivisempaa hinnoittelua. Kilpailevat 

tuotteet saattavat saada odotettua suuremman osuuden markkinoista, minkä seurauksena Remedyn pelimyynti voi jäädä 

odotettua pienemmäksi. 

 

Jos Remedy ei onnistu kehittämään johdonmukaisesti hyvän vastaanoton saavia, korkealaatuisia pelejä tai laajentamaan 

pelibrändejään tai jos kuluttajat menettävät mielenkiintonsa Remedyn pelityyppejä kohtaan, Remedyn tulot ja 

tuottomarginaali saattavat supistua ja vaikutus liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, 

tulevaisuudennäkymiin ja Osakkeen arvoon voi olla haitallinen.   

 

Remedy voi tehdä strategisia yritysjärjestelyjä ja kohdata haasteita hankitun liiketoiminnan integroimisessa 

Remedyn strategiassa yritysostot ovat tähän asti olleet vaihtoehto, mutta eivät keskiössä. Tähän mennessä Remedy on 

keskittynyt orgaaniseen kasvuun. Sopivan tilaisuuden tulleen Remedy voisi kuitenkin päättää hankkia omistukseensa sen 

toimintaa täydentävää liiketoimintaa tai investoida tällaiseen liiketoimintaan.  

Tämäntyyppisiin transaktioihin voi liittyä merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, mukaan lukien: hankitun 

liiketoiminnan tulos saattaa alittaa Remedyn odotukset ja hankintahinnan, hankitun liiketoiminnan, sen toimintojen ja 

työntekijöiden integroimisessa saattaa ilmetä haasteita ja hankitun liiketoiminnan avainhenkilöt saattavat jättää yrityksen. 

Lisäksi mihin tahansa transaktioon voi liittyä riski siitä, että Remedyn johdon huomio kiinnittyy liiallisesti pois muista 

toiminnoista ja että mahdollinen aineeton omaisuus tai henkilöstön osaaminen eivät osoittautuisi sen tulevan menestyksen 

kannalta tarpeelliseksi sekä riski siitä, että Remedyn strategisia tavoitteita, kustannussäästöjä tai muita liiketoiminnasta 

odotettuja hyötyjä ei saavuteta.  

(ii) Operatiiviset riskit 

Remedyn pelinkehitys saattaa epäonnistua, ellei se pysty kehittämään pelejä asetettujen vaatimusten, kuten aikataulun 

laatuvaatimusten ja budjetin puitteissa 

Remedyn menestys on riippuvainen siitä, että se pystyy kehittämään pelejä asetettujen vaatimusten, kuten aikataulun, 

laatuvaatimusten ja budjetin, mukaisesti.  

• Viivästymiset: Useat tekijät Remedyn vaikutuspiirissä ja sen ulkopuolella vaikuttavat kehityshankkeiden 

aikataulussa pysymiseen. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi luovuutta vaativat prosessit ja teknologiset haasteet, 

suurten kehitystiimien koordinoiminen, pelien julkaisua edeltävä hienosäätö ja laitteistovalmistajilta saatavat 

hyväksynnät. Viivästykset ennakoiduissa kehitys- tai julkaisuaikatauluissa voivat kasvattaa Remedyn 

kehityskustannuksia, mikä voi heikentää sen kannattavuutta. Lisäksi, mikäli peli viivästyy tärkeimmiltä 

myyntikausilta, myös Remedyn pelimyynti voi kärsiä. 

 

• Laatuongelmat: Laatuongelmat voivat johtaa siihen, että havaittujen ongelmien korjaamiseen tarvitaan lisää 

kehitysaikaa, mikä voi johtaa viivästyksiin. Toimitettujen pelien osalta laatuongelmilla voi olla haitallinen vaikutus 

peliarvosteluihin, mikä puolestaan voi vaikuttaa pelin myyntiin. 

 

• Budjetin ylittyminen: Viivästymisen seurauksena budjettikin tavallisesti ylittyy. Mikäli Remedy vastaa budjetin 

ylityksistä itse tai ylitykset katetaan peleistä saatavilla myyntituotoilla, Remedyn kehityskustannukset saattavat 

kasvaa, mikä voi heikentää sen kannattavuutta. 
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Mahdollisilla epäonnistumisilla pelien kehittämisessä asetettujen vaatimusten mukaisesti voi olla olennaisen haitallinen 

vaikutus Remedyn liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja 

Osakkeen arvoon.  

Remedyn pelimyynti ei ole välttämättä riittävän suurta 

 

Vaikka peli olisi korkealaatuinen ja se saisi hyvät arvostelut, se ei silti välttämättä käy kaupaksi riittävän hyvin julkaisunsa 

jälkeen. Tähän voi olla useita syitä, kuten markkinoinnin epäonnistuminen, epäonnistuminen oikean kohdeyleisön 

tunnistamisessa tai epäonnistumiset pelaajiin vetoavan pelin kehittämisessä.  

 

AAA-pelien kehitysjaksojen pidentyessä ja kustannusten kasvaessa pelin kysyntään liittyvien virhearviointien vaikutus 

Remedyn liiketoimintaan voi olla merkittävä. Mikäli Remedyn pelit eivät tuota riittävästi myyntiä julkaisunsa jälkeen, 

voi se johtaa tulojen menetykseen, ja joissain tapauksissa Remedy ei välttämättä pysty kattamaan kyseisten pelien kehitys- 

ja markkinointikuluja, millä voi olla olennainen haitallinen vaikutus Remedyn liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, 

taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Osakkeen arvoon.   

 

Remedyn peleissä voi olla virheitä, jotka voivat heikentää taloudellista tulosta tai johtaa pelien myynnin vähenemiseen 

Jos testauksesta huolimatta Remedyn peleissä havaitaan virheitä tai vikoja niiden julkaisun jälkeen, Remedy saattaa 

joutua korjaamaan tällaisia virheitä, mikä voi olla kallista ja saattaa häiritä pelinkehittäjien työskentelyä muiden 

hankkeiden parissa. Pahimmassa tapauksessa Remedyn julkaisijakumppanit saattavat joutua harkitsemaan jakelun 

keskeyttämistä tai hyvitysten tarjoamista pelaajille, ja Remedy saattaa menettää tulojaan ja joutua kärsimään tällaisten 

virheiden korjaamisesta aiheutuvien kustannusten kasvusta. Julkaistujen pelien virheet voivat myös vaikuttaa haitallisesti 

peliarvosteluihin, mikä puolestaan voi vaikuttaa pelien myyntiin. Kun Remedyn pelit monimutkaistuvat, 

havaitsemattomien virheiden riski kasvaa. 

Remedyn Northlight-teknologiatiimin on pystyttävä ennakoimaan teknologian nopeat muutokset ja sopeutumaan 

niihin sekä tuettava jatkuvasti suurempaa määrää pelinkehityshankkeita 

Suurin osa Remedyn peleistä perustuu Remedyn omalle Northlight-pelimoottorille ja pelinkehitystyökaluille. Remedyn 

tulevaisuuden menestys riippuu osittain myös siitä, miten hyvin sen Northlight-tiimi pystyy ennakoimaan teknologiset 

muutokset ja sopeutumaan niihin sekä tukemaan lisääntynyttä pelinkehityshankkeiden määrää. Mikäli Northlight-tiimi 

epäonnistuu näissä, kehitystyö saattaa keskeytyä tai viivästyä, millä voi olla haitallinen vaikutus Remedyn 

liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Osakkeen arvoon.   

Remedyn liiketoiminta perustuu osin kolmansien osapuolten pelialustojen menestykseen ja saatavuuteen sekä 

Remedyn kykyyn kehittää näille alustoille kaupallisesti menestyviä tuotteita ja palveluita 

Remedy kehittää pelejään kolmansien osapuolten valmistamille pelikonsoleille, joita ovat esimerkiksi Sony Computer 

Entertainment, Inc:n (”Sony”) PlayStation 4 (”PS4”) ja PlayStation 5 (”PS5”), Microsoft Corporationin (”Microsoft”) 

Xbox One (”Xbox One”) ja Xbox Series X|S (”Xbox Series X|S”) sekä Nintendo Co., Ltd:n (”Nintendo”) Switch 

(”Switch”), ja PC.  

Remedyn pelien menestys riippuu osin Remedyn kyvystä ennustaa, mitkä alustat menestyvät markkinoilla ja kehittää 

menestyviä pelejä näille alustoille. Alusta, jolle Remedy kehittää pelejä, ei välttämättä menesty odotetulla tavalla tai se 

voi menettää markkinaosuuttaan muille alustoille. Vaihtoehtoisesti alusta, jolle Remedy ei kehitä pelejä, voi menestyä 

odotettua paremmin, jolloin Remedy ja sen julkaisijakumppanit eivät pysty tavoittamaan suunniteltua kohdeyleisöään.  

Remedy on myös riippuvainen pelikonsoleiden saatavuudesta. Maailmanlaajuinen pula puolijohteista sekä Covid-19 –

pandemiaan liittyvät toimitusketjun ongelmat ovat vaikuttaneet pelikonsoleiden saatavuuteen. Esimerkiksi Sony ja 

Microsoft ovat pystyneet valmistamaan ja toimittamaan ennakoitua vähemmän seuraavan sukupolven PS5- ja Xbox 

Series X|S -konsoleita näiden ongelmien vuoksi. Maailmanlaajuisen puolijohdepulan odotetaan jatkuvan vuoden 2022 

aikana. 

Digitaalisten alustojen omistajilla on merkittävästi vaikutusvaltaa alustoilla tarjottaviin Remedyn peleihin 

Remedyn pelejä myydään enenevässä määrin digitaalisilla alustoilla, kuten Epic Games Storessa, Steam Storessa, 

PlayStation Storessa ja Microsoft Xbox Storessa. Kullakin alustan haltijalla on omat sääntönsä ja käytäntönsä, joilla 

määrätään alustalla tarjottavien tuotteiden ja palveluiden mainontaa ja jakelua. Jotkin alustan haltijat voivat määrittää ja 

muuttaa yksipuolisesti keskeisiä ehtojaan. Usein alustojen haltijat määrittävät myös maksut, jotka Remedyn tai sen 

julkaisijakumppanin on maksettava, Remedyn pelien tarjoamiseksi verkkokanavissaan, ja ne myös pidättävät itsellään 

oikeuden muuttaa hinnoittelurakennetta. Mikäli alustojen haltijat asettaisivat määräyksiä, jotka rajoittavat Remedyn 

pelien tarjontaa tai vaikuttavat merkittävästi Remedyn pelien taloudellisiin ehtoihin, joilla Remedyn pelejä tarjotaan 
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pelaajille, vaikutus Remedyn liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin 

ja Osakkeen arvoon voi olla haitallinen. 

Remedyn pelejä ei voi julkaista Sonyn, Microsoftin tai Nintendon alustoilla ilman niiden lupaa 

Remedyn pelejä voidaan julkaista Sonyn, Microsoftin ja Nintendon alustoilla vain, jos ne ovat hyväksyneet kunkin pelin 

julkaistavaksi. Jos Sony, Microsoft tai Nintendo ei hyväksyisi yhtä tai useampaa Remedyn peliä, Remedy ei voi julkaista 

kyseistä peliä eikä tulevia pelejä kyseisille alustoille, minkä vaikutus Remedyn liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, 

taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Osakkeen arvoon voi olla haitallinen. 

Mikäli Remedy ei pysty jatkossa palkkaamaan ja pitämään ammattitaitoista henkilöstöä, se ei pysty harjoittamaan 

liiketoimintaansa tehokkaasti 

Remedyn menestys perustuu merkittäviltä osin sen kykyyn palkata, kouluttaa ja pitää palveluksessaan ammattitaitoista 

henkilöstöä.  

Pelialan työntekijöiden markkinat ovat erittäin kilpaillut, ja niille on yleisesti ominaista työntekijöiden suuri liikkuvuus 

ja kilpailijoiden aggressiivinen rekrytointi teknisiä-, luovia- tai johtamistaitoja omaavien työntekijöiden osalta. Lisäksi 

Remedyn liiketoiminta on riippuvainen tietyistä pelinkehityksen avainhenkilöistä, joiden korvaaminen on vaikeaa. Jos 

joku näistä yllättäen jättäisi Yhtiön, saattaisi se johtaa pelinkehityksen merkittäviin kehityskatkoksiin tai viivästyksiin. 

Mikäli Remedy ei pysty pitämään avainhenkilöitä palveluksessaan tai ei onnistu palkkaamaan, kouluttamaan ja pitämään 

palveluksessaan ammattitaitoista henkilöstöä, voi tällä olla merkittävä haitallinen vaikutus Remedyn liiketoimintaan, 

liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Osakkeen arvoon. 

Remedy on riippuvainen muutamasta suuresta julkaisijakumppanista 

Remedy on riippuvainen muutamasta suuresta julkaisijakumppanista, joihin kuuluvat Epic Games, Inc. (”Epic Games”), 

italialaisen viihdeyhtiön Digital Bros S.p.A:n tytäryhtiö 505 Games S.p.A. (”505 Games”), Tencent Holdings Limited 

(”Tencent”) ja Rockstar Games, Inc. (”Rockstar Games”), joiden kanssa Remedy on allekirjoittanut pitkäaikaiset 

kehitys- ja julkaisusopimukset. Nämä sopimukset sääntelevät Remedyn nykyisiä pelinkehityshankkeita, ja sisältävät 

useita ehtoja, joita Remedyn on noudatettava.  

Ellei Remedy pysty täyttämään keskeisiä sopimusvelvoitteitaan, kuten noudattamaan odotettuja kehitysaikatauluja, tämä 

voi heikentää Remedyn suhdetta julkaisijakumppaneihinsa. Pahimmassa tapauksessa julkaisijakumppanit saattavat 

irtisanoa Remedyn kanssa tehdyt sopimuksensa tai vaatia korvauksia sopimusrikkomuksesta. Lisäksi, mikäli Remedy ei 

pysty tekemään uusia kumppanuussopimuksia tulevien pelien julkaisemisesta itselleen edullisin ehdoin, haitallinen 

vaikutus Remedyn liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Osakkeen arvoon voi 

olla olennainen. 

Remedyn liiketoiminnalle voi aiheutua haittaa, jos sen ulkoiset kumppanit eivät pysty täyttämään velvoitteitaan 

Remedyn omaa pelinkehitystä täydentää laaja, ulkoisten kumppaneiden verkosto, johon kuuluu näyttelijöitä, säveltäjiä ja 

ulkoisia pelinkehitysosaajia. Siirryttyään kehittämään useita pelejä samanaikaisesti Remedy on käyttänyt yhä enemmän 

ulkopuolisia kumppaneita.   

Vaikka Remedy valitsee kumppaninsa huolellisesti, voi kumppaneiden toiminta altistaa Remedyn liiketoiminnan 

riskeille. Ulkopuolisille kumppaneille saatetaan esimerkiksi antaa pääsy arkaluonteisiin ja aineettomilla oikeuksilla 

suojattuihin tietoihin palvelujen ja tuen tarjoamiseksi, ja ne saattavat käyttää Remedyn tietoja väärin ja luvattomasti. 

Lisäksi talouden laskusuhdanne tai huonot liiketoimintapäätökset voivat vaikuttaa haitallisesti Remedyn ulkoisiin 

kumppaneihin, eivätkä ne välttämättä pysty jatkamaan velvoitteidensa täyttämistä. Yhden tai useamman tärkeän ulkoisen 

kumppanin menettäminen voi vaikuttaa haitallisesti Remedyn liiketoimintaan. 

Remedyn liiketoiminta on osittain riippuvainen sen kyvystä solmia yhteiskehityssopimuksia kolmansien osapuolten 

kanssa 

Viime vuosina Remedy on kehittänyt valikoituja pelejä ulkoistamalla merkittävän osan kehitystyöstä kolmannelle 

osapuolelle. Esimerkiksi Remedyn peli Alan Wake Remastered kehitettiin yhteistyössä d3t Ltd:n kanssa.  

Osana strategisia tavoitteitaan Remedy aikoo tulevaisuudessa laajentaa ulkoisen kehitysyhteistyön käyttöä. Osaavat 

kolmannen osapuolen kehittäjät ovat kuitenkin erittäin kysyttyjä, ja ne, jotka ovat aiemmin kehittäneet pelejä Remedylle, 

eivät välttämättä ole saatavilla tulevaisuudessa. On myös mahdollista, ettei ulkopuolisen pelinkehitysyhtiön työn tulos 

täytä aikataulullisia tai laadullisia vaatimuksia. Lisäksi ohjelmistojen kehityskustannukset ovat jatkaneet kasvuaan, mikä 

voi vähentää Remedyn pelien myynnistä saatavia mahdollisia voittoja tulevaisuudessa. Voiton merkittävä väheneminen 

voi johtaa odotettujen tulojen pienenemiseen ja vaikuttaa olennaisesti Remedyn taloudelliseen tulokseen. 
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Remedy ei välttämättä pysty säilyttämään itsellään peliensä aineettomia oikeuksia, tai kumppanuussopimukset 

saattavat rajoittaa merkittävästi Remedyn mahdollisuuksia hyödyntää aineettomia oikeuksiaan  

Yksi Remedyn strategisista tavoitteista on rakentaa tunnettujen pelibrändien tuoteportfolio, jonka pohjalta se pystyy 

kehittämään laajempaan Remedy-universumiin kytkeytyviä menestyspelejä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että 

Remedy onnistuu uuden aineettoman omaisuuden luomisessa ja kaupallistamisessa ja pystyy säilyttämään sen omistamat 

aineettomat oikeudet.   

Remedyn nykyinen liiketoiminta perustuu julkaisijakumppanuuksiin, jotka rahoittavat sen pelin kehittämisen joko 

osittain tai kokonaan. Vastineeksi huomattavista investoinneista, joita julkaisijakumppanit tekevät pelinkehittämiseen, ne 

saattavat vaatia, että ne saavat omistusoikeuden kehitteillä olevan pelin aineettomiin oikeuksiin, tai jos tällaisia oikeuksia 

ei ole, että julkaisusopimukset tehdään pitkäkestoisiksi ja että niiden soveltamisala kattaa esimerkiksi tulevat pelien jatko-

osat ja spin-offit.  

Mikäli Remedy ei pysty säilyttämään keskeisiä aineettomia oikeuksia peleihinsä, jos tulevat kumppanuussopimukset 

merkittävästi rajoittavat sen mahdollisuuksia hyödyntää kyseisiä oikeuksia tai jos Remedy ei pysty luomaan ja 

kaupallisesti hyödyntämään uusia aineettomia oikeuksia, Remedyn kyky rakentaa houkutteleva peliportfolio saattaa 

heikentyä ja sen liikevaihto, kannattavuus ja kassavirrat saattavat laskea. 

Mikäli Remedy ei pysty suojaamaan peliensä ja teknologiansa aineettomia oikeuksia, tällä on haitallinen vaikutus 

näiden kaupalliseen arvoon  

Strategisten tavoitteidensa saavuttamiseksi Remedyn on suojattava pelibrändinsä asianmukaisesti. Tämän 

Listalleottoesitteen päivämääränä Control ja Alan Wake -pelisarjojen sekä Death Rallyn, Vanguardin ja Northlight-

pelimoottorin ja pelinkehitystyökalujen aineettomat oikeudet kuuluvat Remedylle. 

Remedy käyttää peliensä ja teknologioidensa suojaamisessa hyödykseen tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, 

liikesalaisuuksia ja sopimuksia. Tästä huolimatta tekijänoikeuslainsäädäntö, rekisteröinnit ja sopimukset eivät kaikissa 

tapauksissa tarjoa riittävää suojaa, ja sen vuoksi kolmannet osapuolet saattavat pystyä hyödyntämään tai käyttämään 

väärin Remedyn aineetonta omaisuutta ja luottamuksellisia tietoja. Remedyn pelit ja teknologia saattavat olla alttiita 

tuotepiratismille.  

COVID-19 –pandemia on vaikuttanut Remedyn liiketoiminnan harjoittamiseen, ja pandemian kokonaisvaikutus 

Remedyn liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen on vielä epävarmaa 

Suomen hallitus ja suomalaiset viranomaiset ovat asettaneet rajoituksia COVID-19 –pandemian leviämisen estämiseksi. 

Myös Remedy on ottanut omassa toiminnassaan käyttöön toimenpiteitä, joilla se pyrkii huolehtimaan henkilöstönsä ja 

liikekumppaneidensa terveydestä ja turvallisuudesta.  

Osa Remedyn kehitystiimeistä työskentelee nykyisin etäympäristössä, kun aiemmin nämä tiimit työskentelivät samoissa 

toimitiloissa. Pelialan yritykset ovat kokeneet pelien laatuun liittyviä ongelmia etätyön aikana. Vaikka Remedyn toiminta 

on jatkunut suunnitelmien mukaisesti, pidemmän aikavälin vaikutusta Remedyn luoviin ja teknisiin kehitysprosesseihin 

ei tunneta, ja niihin liittyvät riskit, mukaan lukien pelien laatuun ja kehitystyön viivästymiseen liittyvät riskit, voivat 

kasvaa, mikäli etätyöskentely jatkuu. 

(iii) Oikeudelliset-, Compliance- ja IT-riskit 

Remedyn liiketoimintaan kohdistuu sääntelyä, jonka noudattamatta jättäminen voi vaikuttaa liiketoimintaan 

haitallisesti 

Peliala kehittyy jatkuvasti ja uudet liiketoimintamahdollisuudet ovat usein uuden sääntelyn kohteena. Näin ollen 

jatkuvasti lisätään lainsäädäntöä, joka voi vaikuttaa tapaan, jolla Remedy ja muut alan toimijat voivat kehittää, levittää ja 

markkinoida videopelejä. Nämä lait ja asetukset liittyvät muun muassa alaikäisten suojeluun, yksityisyyden suojaan, 

mainontaan ja aineettomiin oikeuksiin. 

Koska Remedyn pelejä myydään maailmanlaajuisesti, Remedyn toimintaan kohdistuu joko suoraan tai epäsuorasti 

lukuisia erilaisia määräyksiä ja säädöksiä. Remedyn nykyisessä liiketoimintamallissa ensisijainen vastuu useimpien 

Remedyn pelien jakelusta ja markkinoinnista on Remedyn julkaisijakumppaneilla. Remedy on tältä osin riippuvainen 

siitä, että sen kumppanit noudattavat eri valtioiden säännöksiä, ja jonkin kumppanin tekemä rikkomus voi vaikuttaa 

haitallisesti myös Remedyyn. 

Osana strategisia tavoitteitaan Remedy kehittää myös tuotteita, joissa aiotaan hyödyntää uusia liiketoimintamalleja, kuten 

ilmaispelejä (free-to-play), ja Remedy aikoo tulevaisuudessa julkaista valittuja pelejä itse tai yhdessä kumppanin kanssa. 

Lisätietoja tästä on esitetty edellä kohdassa ”Remedyn pyrkimykset laajentaa uusiin tuotetyyppeihin tai palveluihin voivat 

epäonnistua.” Koska Remedy vastaa esimerkiksi Vanguard-pelin jakelusta ja markkinoinnista monissa osissa maailmaa, 
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sen on varmistettava useamman lainsäädännön noudattaminen kuin aiemmin, mikä voi aiheuttaa suuria kustannuksia. 

Nämä lait vaihtelevat alueittain, ja ne saattavat olla ristiriidassa keskenään. Remedy myös kerää ja tallentaa aiempaa 

enemmän henkilötietoja, kuten tietoja sen pelejä pelaavista kuluttajista.  

Lisäksi, Remedyn nykyiseen tai tulevaan liiketoimintaan sovellettavien uusien lakien vaikutuksia Remedyn 

liiketoimintaan ei pystytä arvioimaan. Lakien tai määräysten noudattamatta jättäminen voi lisätä Remedyn kustannuksia, 

altistaa sen kalliille hallinnollisille tutkinnoille ja johtaa oikeudenkäynteihin ja vaatimuksiin. 

Remedylle voidaan esittää korvausvaatimuksia aineettomien oikeuksien loukkaamisesta 

Muiden AAA-pelinkehittäjien tapaan Remedy käyttää pelinkehityksessään kolmansilta osapuolilta lisensoituja 

teknologioita ja työkaluja. Remedy myös hyödyntää ulkoisia kumppaneita, jotka osallistuvat sen aineettoman omaisuuden 

luomiseen.  

Vaikka Remedy ei tämän Listalleottoesitteen päivämääränä ole vastaajana aineettomia oikeuksia käsittelevissä 

oikeudellisissa prosesseissa eikä se ole tällaisista uhista tietoinen, on mahdollista, että muiden oikeuksia loukataan. Kaikki 

loukkauksia koskevat väitteet, olivatpa ne perusteltuja tai eivät, voivat olla aikaa vieviä ja kalliita. Tällaiset vaatimukset 

tai oikeudenkäynnit voisivat myös edellyttää Remedyä keskeyttämään peliensä jakelun, hankkimaan lisenssin tai 

suunnittelemaan pelinsä uudelleen, mikä voi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia ja olennaisia viivästyksiä tuotannossa. 

Remedy on riippuvainen tietojärjestelmistä ja tietoliikenneverkoista 

Remedy on riippuvainen tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkkojen tehokkaasta ja keskeytyksettömästä toiminnasta, 

joista osa on Remedyn omia ja osa kolmansien palveluntarjoajien hallinnoimia ja isännöimiä. Kaikki tietojärjestelmät ja 

tietoliikenneverkot ovat mahdollisesti alttiita vahingoille tai keskeytyksille. Vahingon tai keskeytyksen syynä voi olla 

esimerkiksi tietokonevirus, haittaohjelma, sähkökatko, luonnonkatastrofi, tietoliikennevika tai laitteisto-ongelma. 

Tietojärjestelmien tai tietoliikenneverkkojen häiriöt voivat vaikuttaa haitallisesti Remedyn liiketoiminnan jatkuvuuteen 

keskeyttämällä kaiken pelinkehityksen, mikä voi vaikuttaa haitallisesti liiketoimintaan.  

Remedyyn voi kohdistua sen liiketoimintaan haitallisesti vaikuttava tietoturvaloukkaus tai kyberuhka 

Remedy ja sen puolesta toimivat kolmannet osapuolet luovat, tallentavat ja hyödyntävät työssään Remedyn kaupallisesti 

arkaluontoista ja luottamuksellista tietoa, kuten sen pelien lähdekoodia ja sisältöä. Haitallinen kyberhyökkäys tai mikä 

tahansa muu tietoturvaloukkaus järjestelmiin, joihin luottamuksellisia tietoja on tallennettu, voisi johtaa tällaisten tietojen 

luvattomaan paljastumiseen tai väärinkäyttöön. Jos Remedy joutuu tällaisten tapahtumien kohteeksi, sen liiketoiminta voi 

keskeytyä merkittävästi, ja sille voi aiheutua lisääntyneitä kustannuksia, jotka johtuvat tiedon palauttamisesta tai 

lisäturvatoimien toteuttamisesta. Lisäksi Remedyn luottamuksellisten tietojen varastaminen tai luvaton paljastaminen voi 

heikentää sen kilpailuasemaa ja tulevaa pelimyyntiä. Lisäksi tällaiset tapahtumat voivat saattaa Remedyn oikeudellisten 

vaatimusten tai oikeudellisten prosessien kohteeksi.  

(iv) Taloudelliset riskit 

Remedyn liiketoiminta on riippuvainen taloudellisista- sekä markkinaolosuhteista 

Markkinatilanne ja taloudelliset olosuhteet vaikuttavat Remedyn liiketoimintaan, eikä Remedy pysty vaikuttamaan näihin 

tekijöihin. Taloustilanteen yleinen heikkeneminen, joka vaikuttaa kielteisesti kuluttajien harkinnanvaraiseen kulutukseen, 

voi vaikuttaa haitallisesti Remedyn liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen. Remedyyn kohdistuu myös muita 

markkinariskejä, jotka liittyvät viihdeteollisuuteen ja joihin kuuluvat myös kuluttajien väestörakenteessa, muiden 

viihdemuotojen suosiossa sekä yleisön mieltymyksissä mahdollisesti nopeastikin tapahtuvat muutokset, jotka voivat 

vaikuttaa Remedyn pelien myyntiin.  

Yleinen maailmanpolitiittinen tilanne on tuonut epävarmuutta maailmantalouteen. Venäjän ja Ukrainan välinen sota sekä 

siitä seurannut geopoliittisten jännitteiden kasvu Venäjän ja länsimaiden välillä ja Venäjälle asetetut kansainväliset 

pakotteet ovat omiaan vaikuttamaan haitallisesti kansainväliseen talouteen, rahoituskustannuksiin tai rahoituksen yleiseen 

saatavuuteen sekä luomaan epävarmuutta markkinoille. Sotatilan aiheuttamat seuraukset kansainväliseen talouteen voivat 

olla pitkäkestoisia, ja riski voi kasvaa tilanteen laajentuessa. 

Remedyn sisäiset taloudelliset ennusteet saattavat olla virheellisiä 

Remedy tekee tavanomaisen liiketoimintansa puitteissa sisäisiä taloudellisia ennusteita, joiden perusteella se tekee 

liiketoimintaa ja investointeja koskevia päätöksiä. Koska tällaisiin ennusteisiin liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä, 

ne voivat osoittautua virheellisiksi. Esimerkiksi liikevaihdon ennustaminen on erityisen haastavaa, koska pelien myynti 

riippuu monista vaikeasti ennustettavista tekijöistä, kuten pelaajien vastaanotosta ja peliarvosteluista. Ennustevirheet 

voivat vaikuttaa haitallisesti Remedyn rahoitukselliseen tilanteeseen liian suurina investointeina. Tällä voi olla haitallinen 

vaikutus Remedyn liiketoimintaan. 
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Remedyn neljännesvuosittaiset ja vuosittaiset liiketulokset ovat riippuvaisia sen pelien julkaisuajankohdista, mikä voi 

johtaa kyseisten liiketulosten merkittävään vaihteluun 

AAA-pelien myyntiluvut ovat tyypillisesti suurimmillaan ensimmäisinä kuukausina pelin julkaisemisen jälkeen, minkä 

jälkeen myynti laskee nopeasti. Lisäksi pelimyynteihin voi vaikuttaa esimerkiksi se, minä vuodenaikana peli julkaistaan 

ja julkaistaanko samanaikaisesti muita kilpailevia pelejä. Mikäli Remedy tai sen kumppanit eivät onnistu julkaisemaan 

pelejä markkinoille ajoissa tai suunnitelmiensa mukaisessa julkaisuikkunassa, voi Remedyn liiketulos vaihdella 

neljännesvuosittain ja tilikausittain merkittävästi pelimyynnin jäädessä odotetusta. Pelinkehitykseen ja pelien 

hyväksymisprosesseihin liittyy myös epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi pelin julkaisuneljännestä on vaikea ennustaa 

täsmällisesti. Liiketulosten merkittävät vaihtelut voivat aiheuttaa sen, että Yhtiö ei täytä sille asetettuja taloudellisia 

odotuksia. Tämä saattaa vuorostaan vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, 

liiketoiminnan tulokseen tai Osakkeiden hintaan. 

Valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa haitallisesti Remedyn liiketoimintaan 

Remedyn liikevaihdosta ja kuluista osa syntyy muussa valuutassa kuin euroissa, mikä altistaa sen valuuttakurssiriskeillä. 

Valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön valuuttamääräisiin saataviin sen asiakkailta sekä 

velkoihin sen toimittajilta. 

Korkojen vaihtelut voivat vaikuttaa haitallisesti Remedyn liiketoimintaan 

Korkovaihtelut voivat vaikuttaa Remedyn rahoituskuluihin. Tämän Listalleottoesitteen päivämääränä Remedyllä on laina 

Bussiness Finlandilta, jonka pääoma on 2.755.499,50 euroa, eli Remedyn rahoituskulut ovat alhaiset. Mikäli korot 

kuitenkin nousevat, se vaikuttaa Remedyn velkojen rahoituskuluihin ja saatavilla olevan rahoituksen kustannuksiin. 

Lisäksi suuremmat pääomakustannukset voivat vaikuttaa kumppaneiden halukkuuteen investoida Remedyn 

pelinkehitykseen. Korkojen nousu voi siis vaikuttaa haitallisesti Remedyn taloudelliseen asemaan, rahoituskuluihin ja 

kykyyn hankkia pääomaa.  

Remedy altistuu luottoriskeille ja vastapuolen maksukyvyttömyysriskeille 

Luotto- ja vastapuoliriskit toteutuvat silloin, kun sopimuskumppanit ovat kykenemättömiä tai haluttomia täyttämään 

velvoitteensa Remedyä kohtaan. Luotto- ja vastapuoliriskit koskevat erityisesti myyntisaamisia, joista tärkeimpiä ovat 

julkaisijakumppaneilta saatavat rojaltit ja kehitysmaksut. Myyntisaamisten määrä 31.12.2021 oli 17.115.051,79 euroa. 

Vaikka Remedy uskoo, ettei sen tärkeimmillä sopimuskumppaneilla ole taloudellisia vaikeuksia, on mahdollista, että 

tulevaisuudessa ne eivät pysty tuottamaan riittävää kassavirtaa tai hankkimaan rahoitusta. Mikäli näin tapahtuisi, 

sopimuskumppanit eivät mahdollisesti pystyisi maksamaan sovittuja suorituksia Remedylle aikataulun mukaisesti tai 

lainkaan, mistä saattaa syntyä luottotappioita. Mikäli Remedyn luottotappiot kasvaisivat suuriksi tai sen 

sopimuskumppanit eivät pystyisi täyttämään veloitteitaan, tällä voi olla haitallinen vaikutus Remedyn liiketoimintaan.  

(v) Listautumiseen liityvät riskit  

Remedyn siirtyminen pörssilistalle ei välttämättä toteudu 

Remedy uskoo, että se tulee täyttämään kaikki Listautumisen edellytykset. Viime kädessä päätöksen tekee kuitenkin 

Nasdaq Helsinki. Remedy ei voi taata, että Listautuminen toteutuu suunnitellussa aikataulussa tai lainkaan. Tämä voi 

vaikuttaa haitallisesti Remedyn maineeseen ja sijoittajien luottamukseen. 

Remedy ei välttämättä täytä kaikkia Nasdaq Helsingissä listatuille yhtiöille asetettuja hallinnollisia vaatimuksia 

Remedyn Osakkeilla on käyty kauppaa First North -markkinapaikalla toukokuusta 2017 alkaen. Siitä lähtien Remedyn 

raportointi, riskien hallinta ja sisäinen valvonta on toteutettu First North -markkinapaikalla listatuilta yrityksiltä vaaditulla 

tavalla, ja se on kehittänyt näitä toimia edelleen Listautumista varten.  

Jos Listautuminen toteutuu, Remedyyn kohdistuu uusia taloudelliseen raportointiiin ja hallintoon liittyviä velvoitteita, 

kuten IFRS-standardien mukainen taloudellinen raportointi ja pörssiyhtiöiden hallinnointikoodista tulevat vaatimukset. 

Vaikka Remedy uskoo, että sillä on asianmukaiset prosessit näiden lisävelvoitteiden täyttämiseksi, ne saattavat vaatia 

enemmän resursseja kuin on suunniteltu. Mikäli näin kävisi, Remedyn hallinnolliset toiminnot eivät ehkä suoriutuisi 

odotetulla tavalla. Mikäli taloushallinnon tietojärjestelmät eivät toimisi tai Remedyn taloudellisten raporttien laatimiseen 

osallistuvat avainhenkilöt lähtisivät äkillisesti yrityksestä, Remedy voisi epäonnistua toimittamaan tarkkoja taloustietoja 

sijoittajilleen oikea-aikaisesti, minkä seurauksena sijoittajat ja muut eturyhmät saattavat menettää luottamuksensa 

Remedyyn ja Remedyyn voisi kohdistua sanktioita, joilla voi olla haitallinen vaikutus sen liiketoimintaan. 
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(vi) Osakkeisiin ja kaupankäyntiin Nasdaq Helsingissä liittyvät riskit 

Remedyn Osakkeen markkinahinta on vaihdellut ja saattaa heilua voimakkaasti edelleen 

Remedyn Osakkeen markkinahinta on vaihdellut suuresti. Kurssiheilunta voi olla seurausta analyytikoiden 

ennustemuutoksista tai siitä, että Remedyn tulokset tai tulevaisuuden näkymät jäävät odotuksia pienemmiksi. Ne voivat 

myös johtua tekijöistä, jotka ovat suurelta osin Remedyn vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, kuten taloustilanteesta 

tai sijoittajien sentimentistä. Talouden laskusuhdanteet voivat myös vaikuttaa siihen, että osakemarkkinoilla esiintyy 

äärimmäistä kurssiheiluntaa. Nämä ja muut tekijät voivat vaikuttaa haitallisesti Remedyn Osakkeen markkinahintaan. 

Remedyn osakeomistus on keskittynyttä, ja sen suurimmilla osakkeenomistajilla on merkittävää päätösvaltaa 

Tämän Listalleottoesitteen päivämääränä Remedyn suurimmalla osakkeenomistajalla oli hallussaan noin 24,03 prosenttia 

ja sen kahdella suurimmalla osakkeenomistajalla hallussaan yhteensä noin 37,83 prosenttia Remedyn kaikista Osakkeista 

ja äänistä; Markus Mäellä 24,03 prosenttia ja Accendo Capital SICAV RAIF:lla 13,76 prosenttia. Remedyn omistus on 

vahvasti keskittynyttä, ja sen suurimmat osakkeenomistajat voivat käyttää merkittävää vaikutusvaltaa yhtiökokouksissa, 

joissa päätetään esimerkiksi hallituksen jäsenten nimittämisestä ja osingonjaosta. Remedyn suurimpien 

osakkeenomistajien edut eivät välttämättä vastaa muiden osakkeenomistajien etuja. 

Remedy ei välttämättä kykene maksamaan osinkoa tai voi päättää olla maksamatta osinkoa 

Osakeyhtiölaissa (624/2006, muutoksineen, “Osakeyhtiölaki”) säädetään, että hallitus tekee ehdotuksen osingonjaosta 

yhtiökokoukselle, joka tekee lopullisen päätöksen osinkojen jakamisesta. Osakeyhtiölain nojalla Remedy ei saa jakaa 

osinkoa, jos osingon jakaminen vaarantaisi Yhtiön maksukyvyn. 

Remedyn hallitus arvioi vuosittain osingonjakopolitiikansa mukaisesti, ehdottaako se osinkoa jaettavaksi. Aikaisempina 

tilikausina maksetut osingot eivät ole osoitus siitä, että seuraavilta tilikausilta jaetaan osinkoa. Ei ole takeita siitä, että 

Remedy maksaisi tulevaisuudessa samansuuruisia osinkoja kuin se on maksanut edellisinä tilikausina, tai että se jakaa 

osinkoja lainkaan. 

Tulevat osakeannit tai osakkeiden merkitseminen optio-oikeuksilla saattavat laimentaa Remedyn nykyisten 

osakkeenomistajien omistusta ja vaikuttaa haitallisesti osakekurssiin 

Remedy voi tulevaisuudessa laskea liikkeelle oman pääoman ehtoisia tai osakepohjaisia arvopapereita 

palkitsemistarkoituksessa, edistääkseen yritysostoja tai strategisia hankintoja, rahoittaakseen toimintojaan tai muita 

tarkoituksia varten. Jos Remedy laskee liikkeelle uusia osakepohjaisia arvopapereita, osakkeenomistajien suhteellinen 

omistusosuus laimenee.  

Tämän Listalleottoesitteen päivämääränä Remedy on laskenut liikkeeseen neljä avainhenkilöiden kannustamiseen 

tarkoitettua optio-ohjelmaa. Mikäli ohjelmien kaikki optio-oikeudet käytettäisiin ja niillä merkittäisiin vastaava määrä 

uusia osakkeita, Remedyn olisi rekisteröitävä yhteensä 1.221.950 uutta osaketta per 31.3.2022 ja Listalleottoesitteen 

päivämääränä olevien osakkeenomistajien omistus laimenisi 8 prosenttia. 

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät välttämättä pysty käyttämään äänioikeuttaan  

Hallintarekisteröityjen Remedyn osakkeiden omistajat voivat käyttää äänioikeuttaan vain, mikäli heidän omistuksensa 

rekisteröidään tilapäisesti Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon ennen yhtiökokousta. 

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät välttämättä esimerkiksi saa kutsua Remedyn yhtiökokoukseen riittävän 

ajoissa, jotta he voisivat ohjeistaa omaisuudenhoitajaansa rekisteröimään heidät tilapäisesti osakasluetteloon.  

Eräät ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä pysty käyttämään merkintäoikeuttaan osakeannissa 

Suomen lain mukaan, mikäli yhtiö laskee liikkeeseen osakkeita, sen osakkeenomistajilla on heidän omistuksiensa 

suhteessa etuoikeus annettaviin osakkeisiin, ellei kyseessä ole suunnattu osakeanti. Remedyn osakkeenomistajat, jotka 

asuvat tai tulevat asumaan tai joiden vakituinen osoite on muualla kuin Suomessa, esimerkiksi Yhdysvalloissa, eivät 

välttämättä pysty käyttämään merkintäetuoikeuttaan mahdollisissa osakeanneissa, ellei kyseisiä osakkeita rekisteröidä 

kyseisen maan arvopaperilainsäädännön mukaisesti tai rekisteröimisestä voidaan myöntää poikkeus. Mikäli 

osakkeenomistajat eivät voi osallistua osakeantiin, kyseisten osakkeenomistajien suhteellinen omistus laimenee. 

Sijoittajat, joiden pää- tai viitevaluutta ei ole euro, voivat altistua valuuttariskeille  

Nasdaq Helsingissä listatut Remedyn Osakkeet hinnoitellaan ja niillä käydään kauppaa euroissa, ja myös mahdollinen 

osinko maksetaan euromääräisenä. Valuuttakurssien vaihtelulla voi olla haitallinen vaikutus niihin sijoittajiin, joiden 

käyttämä pää- tai viitevaluutta ei ole euro, koska valuuttakurssien vaihtelut vaikuttavat eri valuutoissa esitettyyn Remedyn 
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osakekurssiin. Ulkomaisille sijoittajille voi koitua myös ylimääräisiä valuuttojen transaktiokuluja, jos ne saavat osingon 

tai Remedyn Osakkeiden myyntitulot euroina ja ne on vaihdettava muuksi valuutaksi.  
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LISTALLEOTTOESITTEESSÄ ANNETUISTA TIEDOISTA VASTUULLINEN TAHO 

Listalleottoesitteessä annetuista tiedoista vastuullinen taho 

Remedy Entertainment Oyj 

Y-tunnus: 1017278-9 

Osoite: Luomanportti 3, 02200 Espoo 

Kotipaikka: Espoo 

Vakuutus Listalleottoesitteessä annetuista tiedoista 

Listalleottoesitteen tiedot vastaavat Remedyn parhaan ymmärryksen mukaan tosiseikkoja eikä Listalleottoesitteestä ole 

jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. 

27.4.2022

Remedy Entertainment Oyj 
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ERÄITÄ TEKNISIÄ TIETOJA 

Tulevaisuutta koskevat lausumat 

Eräät tässä Listalleottoesitteessä esitetyt lausumat, kuten kohdissa ”Tiivistelmä”, ”Riskitekijät”, ”Remedyn liiketoiminta” 

ja muualla tässä Listalleottoesitteessä, perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin ja käsityksiin Remedyn 

taloudellisesta asemasta, liiketoimintastrategiasta sekä johdon tulevaisuudensuunnitelmista ja tavoitteista (mukaan lukien 

Remedyn peleihin liittyvät kehityssuunnitelmat). Nämä lausumat voivat sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia 

suhteessa Remedyyn ja sen toimialaan. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, 

”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, 

”voisi” ja muut vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. 

Kaikkiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, jotka koskevat Remedyn 

liiketoimintaa, liiketoiminnan tulosta, kasvustrategiaa ja maksuvalmiutta ja joiden seurauksena Remedyn todellinen tulos 

tai liiketoiminnan tulokset voivat poiketa huomattavasti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetystä. Tällaisia riskejä 

ja epävarmuustekijöitä on kuvattu muun muassa tämän Listalleottoesitteen kohdassa ”Riskitekijät”, jota tulee lukea 

yhdessä muiden tämän Listalleottoesitteen sisältämien varoittavien lausumien kanssa. Tämän Listalleottoesitteen 

tulevaisuutta koskevat lausumat ovat tilintarkastamattomia ja heijastavat Remedyn johdon tämänhetkisiä näkemyksiä 

tulevaisuuden tapahtumista. Ei siten ole varmuutta siitä, että jokin tietty odotus toteutuisi, ja mahdollisia sijoittajia 

kehotetaan olemaan tukeutumatta liikaa tulevaisuutta koskeviin lausumiin. 

Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän Listalleottoesitteen päivämäärän mukaista asiantilaa. 

Ellei sovellettavien lakien ja asetusten (mukaan lukien Arvopaperimarkkinalaki) asettamista velvollisuuksista muuta 

johdu, Remedy ei sitoudu päivittämään tai arvioimaan mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tietojen, tulevan 

kehityksen tai muiden seikkojen perusteella. Tässä kohdassa esitetyt huomiot koskevat kaikkia myöhempiä Remedyn tai 

sen puolesta toimiviin henkilöihin liittyviä kirjallisia ja suullisia tulevaisuutta koskevia lausumia kokonaisuudessaan. 

Ulkopuolisista lähteistä peräisin olevat tiedot 

Mikäli Listalleottoesitteen sisältämä tieto on peräisin ulkopuolisesta lähteestä, kyseinen lähde on yksilöity. Remedy 

vahvistaa, että tällaiset ulkopuolisista lähteistä peräisin olevat tiedot on toistettu Listalleottoesitteessä asianmukaisesti, ja 

siltä osin kuin Remedy tietää ja on pystynyt kyseisen ulkopuolisen tahon julkistamien tietojen perusteella varmistamaan, 

tiedoista ei ole jätetty pois seikkoja, jotka tekisivät toistetuista tiedoista harhaanjohtavia tai epätarkkoja. 

Markkina- ja toimialatietoja 

Tämä Listalleottoesite sisältää arvioita markkinoista, joilla Remedy toimii sekä sen kilpailuasemasta näillä markkinoilla. 

Näitä arvioita ei voida kerätä markkinatutkimuslaitosten julkaisuista tai mistään muista itsenäisistä lähteistä. Monissa 

tapauksissa tällaisista tiedoista ei ole julkisesti saatavilla olevia tietoja esimerkiksi toimialajärjestöiltä, viranomaisilta tai 

muilta organisaatiolta ja instituutioilta. Remedy uskoo, että sen Listalleottoesitteeseen sisällyttämät sisäiset arviot 

markkinatiedoista ja niistä peräisin olevista tiedoista auttavat antamaaan sijoittajille paremman ymmärryksen toimialasta, 

jolla Remedy toimii ja sen asemasta tällä toimialalla. Vaikka Remedy uskoo, että sen sisäiset markkina-arviot ovat 

kohtuullisia, ulkopuolinen asiantuntija ei ole niitä tarkistanut tai vahvistanut, eikä Remedy voi taata, että ulkopuolinen 

asiantuntija käyttäessään erilaisia menetelmiä saavuttaisi tai muodostaisi samat tulokset. 

Taloudellisten tietojen ja eräiden muiden tietojen esittäminen  

Historialliset taloudelliset tiedot 

Tässä Listalleottoesitteessä esitetyt Remedyn historialliset taloudelliset tiedot ovat peräisin Remedyn 31.12.2021 

päättyneeltä tilikaudelta laaditusta tilintarkastetusta tilinpäätöksestä sekä 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta laadituista 

tilintarkastetuista vertailutiedoista, jotka sisältyvät 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta laadittuun tilintarkastettuun 

tilinpäätökseen, joka on laadittu Euroopan unionissa sovellettavaksi hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien 

(”IFRS-standardit”) mukaisesti ja joka on sisällytetty viittaamalla tähän Listalleottoesitteeseen. Tähän Esitteeseen 

viittamalla sisällytetty tilinpäätös on laadittu listautumista varten eikä se ole yhtiökokouksen hyväksymä tilinpäätös. 

Tämän Listalleottoesitteen taulukoihin sisältyvät taloudelliset tiedot on merkitty tilintarkastetuiksi niissä tapauksissa, kun 

tiedot ovat peräisin tilintarkastetuista tilinpäätöksistä. 

Remedyn tilintarkastaja KPMG Oy Ab on tarkastanut Remedyn IFRS-standardien mukaisesti laaditun tilinpäätöksen 

31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta. 

Vaihtoehtoiset tunnusluvut 
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Tämä Listalleottoesite sisältää eräitä vaihtoehtoisia tunnuslukuja Remedyn historiallisesta taloudellisesta tuloksesta, 

taloudellisesta asemasta ja kassavirroista, jotka eivät ole Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European 

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

määriteltyjä tai nimettyjä tunnuslukuja ja niitä on siten pidettävä vaihtoehtoisina tunnuslukuina. 

Nykyisten ja mahdollisten tulevien sijoittajien suojaamisen edistämistä koskevan tavoitteen mukaisesti Esiteasetuksen 6 

artiklan periaatteen mukaan, kaikki esitteissä olevat tiedot on esitettävä helposti analysoitavassa ja ymmärrettävässä 

muodossa. ESMA katsoo, että jos esitteestä vastuulliset päättävät sisällyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja esitteeseen, 

ymmärrettävyyden periaate edellyttää, että vaihtoehtoisten tunnuslukujen tulee olla määriteltyjä, niillä tulee olla 

tarkoituksenmukaiset nimet, niiden tulee olla tilinpäätöksessä esitettyjen tietojen kanssa täsmäytettyjä ja niiden 

merkityksellisyys ja luotettavuus tulee selostaa. Remedy esittää näitä vaihtoehtoisia tunnuslukuja seuraavasti: 

• Liikevaihdon kasvu • Käyttökate (EBITDA) 

• Liikevoitto (EBIT) • Nettovelkaantumisaste, % 

• Liikevoitto liikevaihdosta, % • Omavaraisuusaste, % 

• Katsauskauden tulos % liikevaihdosta • Nettokassa 

• Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 

hyödykkeisiin 

 

Näiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät ja käyttötarkoitukset on esitetty kohdassa ”Eräitä taloudellisia ja 

muita tietoja – Tiettyjen tunnuslukujen määritelmät ja käyttötarkoitukset”. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja koskevat 

täsmäytyslaskelmat on esitetty kohdassa ”Eräitä taloudellisia ja muita tietoja – Vaihtoehtoisten tunnuslukujen 

täsmäytykset”. 

Remedy esittää vaihtoehtoiset tunnusluvut lisätietona IFRS-standardien mukaisesti laadituissa tuloslaskelmissa, taseissa, 

kassavirtalaskelmissa sekä liitetiedoissa esitetyille tunnusluvuille. Remedyn näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset 

tunnusluvut antavat merkityksellistä ja hyödyllistä Remedyä koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, analyytikoille ja 

muille tahoille Remedyn toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja kassavirroista. 

Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillisinä tai IFRS-standardeissa määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina 

tunnuslukuina, eivätkä ne ole IFRS-standardeissa määriteltyjä tai nimettyjä. Kaikki yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia 

tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi tässä Listalleottoesitteessä olevat vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät 

välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien samannimisten tunnuslukujen kanssa. 

Ellei toisin ilmoitettu, vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat tilintarkastettuja. 

Pyöristykset 

Tässä Listalleottoesitteessä esitetyt luvut, mukaan lukien taloudelliset tiedot, on pyöristetty. Siten tietyissä tilanteissa 

sarakkeen tai rivin lukujen summa ei aina vastaa tarkalleen sarakkeen tai rivin loppusummana esitettyä lukua. Lisäksi 

tietyt tässä Listalleottoesitteessä esitetyt prosenttiluvut perustuvat pyöristämättömillä luvuilla tehtyihin laskelmiin eivätkä 

siksi välttämättä täsmälleen vastaa prosenttilukuja, jotka saataisiin, jos kyseiset laskelmat olisivat pohjautuneet 

pyöristettyihin lukuihin. 

Listalleottoesitteen saatavuus 

Tämä Listalleottoesite on saatavilla viimeistään 28.4.2022 Remedyn verkkosivuilla osoitteessa 

https://investors.remedygames.com/listautuminen-2022 ja Remedyn rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa 

Luomanportti 3, 02200 Espoo. Lisäksi Listalleottoesite on saatavilla Nasdaq Helsingissä osoitteessa Fabianinkatu 14, 

00100 Helsinki. Englanninkielinen asiakirja on saatavilla arviolta 28.4.2022 Remedyn verkkosivuilla osoitteessa 

https://investors.remedygames.com/listing-2022. 

Verkkosivuston tiedot eivät kuulu Listalleottoesitteeseen 

Remedy tulee julkaisemaan tämän suomenkielisen Listalleottoesitteen, englanninkielisen asiakirjan ja näiden mahdolliset 

täydennykset verkkosivuillaan. Muut Remedyn verkkosivuilla tai millään muulla verkkosivustolla olevat tiedot eivät 

muodosta osaa tästä Listalleottoesitteestä, lukuun ottamatta tietoja, jotka on sisällytetty viittaamalla tähän 

Listalleottoesitteeseen, kuten on esitetty kohdassa ”Viittaamalla sisällytetyt asiakirjat”. 

Remedyn neuvonantajat 

Asianajotoimisto Nordia Oy toimii Remedyn oikeudellisena neuvonantajana Listautumiseen liittyen. 

Aktia Alexander Corporate Finance Oy toimii Remedyn Nasdaq First North Growth Market -sääntöjen mukaisena 

hyväksyttynä neuvonantajana Listautumiseen asti.   

https://investors.remedygames.com/listautuminen-2022
https://investors.remedygames.com/listing-2022
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LISTAUTUMISEN TAUSTA JA SYYT 

Listautumisen syyt 

Listautumisen tavoitteena on Remedyn bränditietoisuuden kasvattaminen, sen Osakkeiden vaihdon lisääminen sekä 

laajemman omistajapohjan saavuttaminen. Osakkeiden kasvanut likviditeetti mahdollistaisi myös Remedyn Osakkeiden 

tehokkaamman käytön vastikkeena potentiaalisissa yritysjärjestelyissä. Listautumisen yhteydessä ei anneta tai myydä 

Osakkeita, eikä Listautumisesta siten kerry tuottoja Remedylle. 

Yllä esitetyn mukaisesti Remedyn hallitus päätti 27.4.2022 hakea Osakkeiden listausta Nasdaq Helsingin ylläpitämälle 

pörssilistalle. Hakemus jätettiin Nasdaq Helsingille 27.4.2022. 

Listautumisen kustannukset 

Remedy arvioi, että sen Listautumisesta maksettavaksi tulevien kertaluonteisten kulujen määrä on noin 300.000 euroa. 

Listautumisesta aiheutuu Remedylle myös hallinnollisia lisäkustannuksia, joiden kokoluokkaa ja vaikutusta on vaikea 

arvioida. Listautumisen jälkeen Remedyn tulee noudattaa sääntelyvaatimuksia, joita sovelletaan yhtiöihin, joiden 

osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Vaatimukset koskevat muun muassa 

tilinpäätösraportointia, tiedonantovelvollisuuksia ja hallinnointia.  
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REMEDYN LIIKETOIMINTA 

Remedy on kansainvälisesti menestynyt peliyhtiö, joka tunnetaan tarinallisista ja visuaalisesti näyttävistä konsoli- ja PC-

peleistä kuten Control, Alan Wake ja Max Payne. Remedyn pelejä julkaisevat tunnetut kansainväliset kumppanit kuten 

Microsoft, Rockstar Games, Smilegate, Epic Games, Digital Bros S.p.A:n tytäryhtiö 505 Games S.p.A. ja, Tencent. 

Lisäksi Remedy kehittää omaa Northlight-pelimoottoria ja pelinkehitystyökaluja. Vuonna 1995 perustettu yhtiö työllistää 

yli 320 pelialan ammattilaista. Historiansa aikana Remedyn pelit ovat saaneet yli 100 kunniamainintaa ja palkintoa alan 

arvostetuimmilta tahoilta. Esimerkiksi Time-lehti nosti Alan Waken vuoden 2010 parhaaksi videopeliksi. 

Remedy on viime vuosina kasvanut yhtä peliä kerrallaan kehittävästä yhtiöstä moniprojektistudioksi, joka kehittää 

samanaikaisesti useita pelejä. Tämän Listalleottoesitteen päivämääränä Remedyn tärkeimpien pelien portfoliossa on viisi 

pelisarjaa, joihin kuuluu yhteensä yhdeksän peliä seuraavasti: 

Peli Pelisarja Kumppani Kehitysvaihe Pelin oikeudet 

Control Control 505 Games Julkaistu 2019 Remedy 

Koodinimi Condor (Control Spin-Off) Control 505 Games Kehitteillä Remedy 
Koodinimi Heron (Uusi Control-peli) Control Ei kumppania Kehitteillä Remedy 

Alan Wake Remastered Alan Wake Epic Games Julkaistu 2021 Remedy 

Alan Wake II Alan Wake Epic Games Kehitteillä Remedy 
Yksinpelikampanja (Operation Catalyst) Crossfire Smilegate Julkaistu 2021 Kumppani 

Yksinpelikampanja (Operation Spectre) Crossfire Smilegate Julkaistu 01/2022 Kumppani 

Koodinimi Vanguard Vanguard Tencent Kehitteillä Remedy 
Max Payne 1&2 remake-versiot May Payne Rockstar Games Kehitteillä Kumppani 

 

Remedy kehittää pelejään pelikonsoleille, esimerkiksi Sonyn PS4:lle ja PS5:lle, Microsoftin Xbox One:lle ja Xbox Series 

X|S:lle, Nintendon Switchille, PC:lle ja pelien suoratoistopalveluihin.2 Remedy ja sen julkaisijakumppanit jakelevat 

Remedyn pelejä maailmanlaajuisesti vähittäiskauppojen kautta, digitaalisesti ja pelisuoratoistopalvelujen kautta.   

Remedyn liikevaihto 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella oli 44,7 miljoonaa euroa (41,1 miljoonaa euroa vuonna 2020) 

ja liikevoitto (EBIT) 11,4 miljoonaa euroa (7,2 miljoonaa euroa vuonna 2020). 

Remedyn historia 

Seuraavassa on yhteenveto Remedyn historian tärkeimmistä tapahtumista.  

• Remedy Entertainment Oy perustettiin vuonna 1995, ja sen ensimmäinen peli, Death Rally, julkaistiin vuonna 1996.  

 

• Vuonna 2001 julkaistiin Remedyn toinen peli, Max Payne. Peli sai hyvän vastaanoton pelikriitikoilta, ja siitä tuli 

kaupallinen menestys. Max Payne sai hyviä arvosteluja ja palkittiin monessa yhteydessä vuoden parhaana 

toimintapelinä. Pelin julkaisemisen jälkeen Remedy myi Max Paynen oikeudet Take-Two Interactive Software, 

Inc.:lle. Remedyn kehittämä Max Payne 2: The Fall of Max Payne julkaistiin vuonna 2003.  

 

• Vuonna 2005 Remedyn seuraavaa peliä, Alan Wakea, alettiin kehittämään yhteistyössä Microsoftin kanssa. Alan 

Wake julkaistiin alun perin Microsoftin Xbox 360:lle vuonna 2010. Vuonna 2011 Remedy alkoi kehittämään 

Quantum Break -peliä yhteistyössä Microsoftin kanssa. Quantum Break julkaistiin Microsoftin Xbox 360:lle ja 

PC:lle vuonna 2016. Neljässä vuodessa tehty Quantum Break oli tuolloin mahdollisesti isoin Suomessa tehty 

viihdetuotanto.3 Sen päänäyttelijöiksi Remedy haki maailmanluokan tähtiä, kuten Shawn Ashmore (X-Men-

elokuvat), Aidan Gillen (Game of Thrones) ja Dominic Monaghan (Taru sormusten herrasta -trilogia, Lost -tv-sarja). 

 

• Vuonna 2015 Remedy alkoi kehittämään yhteistyössä Smilegate Entertainment, Inc.:n (“Smilegate”) kanssa 

yksinpelikampanjaa Smilegaten Crossfire 2 -peliin. CrossFire 2 on jatkoa maailman menestyneimpiin lukeutuvalle 

ensimmäiselle CrossFire-pelille, jolla oli tuolloin 80 maassa yli 650 miljoonan rekisteröityneen käyttäjän 

pelaajakunta, ja peliä pelasi yhtä aikaa yli 8 miljoonaa pelaajaa. CrossFire on myynyt miljardeja4. 

 

• Quantum Breakin julkaisemisen jälkeen vuonna 2016 Remedy alkoi kehittämään liiketoimintaansa kohti 

moniprojektimallia. Vuonna 2017 Remedy järjesti listautumisannin saadakseen varoja uuden strategiansa 

toteuttamiseen ja sen Osake listattiin First North -markkinapaikalle. Samana vuonna Remedy alkoi kehittämään 

yhteistyössä 505 Gamesin kanssa Remedyn seuraavaa peliä Controlia, ja yhteistyötä Smilegaten kanssa 

laajennettiin.  

 

 
2 Alustat vaihtelevat pelistä riippuen. 
3 https://yle.fi/uutiset/3-8788664 (vierailtu 21.4.2022). 
4 Muun muassa vuonna 2013 myynti saavutti lähes miljardin (USD) ja vuonna 2015 ylitti miljardin (USD): 
https://www.forbes.com/sites/insertcoin/2014/01/20/crossfire-tencents-top-earning-free-to-play-game-youve-never-heard-of/#6fd4b0c1c6c2 (vierailtu 

21.4.2022). 

https://yle.fi/uutiset/3-8788664
https://www.forbes.com/sites/insertcoin/2014/01/20/crossfire-tencents-top-earning-free-to-play-game-youve-never-heard-of/#6fd4b0c1c6c2
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• Vuonna 2019 Control julkaistiin PC:lle, PS4:lle ja Xbox One:lle, ja peli sai hyvän vastaanoton kriitikoilta. Vuonna 

2020 Remedy allekirjoitti Epic Gamesin kanssa julkaisusopimukset kahdesta pelistä, joista toinen on AAA-

monialustapeli (Alan Wake II) ja toinen on samaan pelisarjaan pohjautuva pienemmän kokoluokan projekti (Alan 

Wake Remastered). 

 

• Helmikuussa 2021 Remedy keräsi suunnatulla osakeannilla 41,5 miljoonaa euroa laajentaakseen valmiuksiaan ja 

mahdollistaakseen pelien rahoittamisen ja julkaisemisen itse. 

 

• Kesäkuussa 2021 Remedy allekirjoitti 505 Gamesin kanssa sopimuksen, jonka puitteissa Remedy ja 505 Games 

julkaisevat yhdessä ja kehittävät Remedyn neljän pelaajan moninpelin koodinimeltä Condor. 

 

• Alan Wake Remastered julkaistiin Epic Games Storessa sekä nykyisille että seuraavan sukupolven pelikonsoleille 

lokakuussa 2021. 

 

• Marraskuussa 2021 Crossfire HD julkaistiin Kiinassa. Peli sisältää Remedyn kehittämät yksinpelikampanjat 

Operation Catalyst ja Spectre. 

 

• Joulukuussa 2021 Remedy allekirjoitti maailmanlaajuisen kehitys-, lisenssi- ja jakelusopimuksen Tencentin kanssa 

Remedyn ilmaiseksi ladattavasta yhteistyömoninpelistä koodinimeltään Vanguard. 

 

• Helmikuussa 2022 CrossfireX julkaistiin Xbox One:lle ja Xbox Series X|S:lle. Peli sisältää Remedyn kehittämät 

yksinpelikampanjat Operation Catalyst ja Spectre. 

 

• Huhtikuussa 2022 Remedy allekirjoitti Rockstar Gamesin kanssa uuden kehityssopimuksen remake-versioiden 

kehittämiseksi Max Payne 1 ja Max Payne 2: The Fall of Max Payne -videopeleistä. 

Remedyn liiketoimintamalli 

Yleistä: Pelinkehitys ja julkaisu 

Remedyn toimii pääasiassa globaaleilla konsoli- ja PC-pelien markkinoilla, joilla sen pääkilpailijoita ovat muut 

pelistudiot ja julkaisijat, jotka kehittävät pelejä samoille markkinoille omilla resursseillaan. Remedy on AAA-pelejä 

kehittävä ja julkaiseva peliyhtiö. Pelialalla AAA-peleillä tarkoitetaan korkealaatuisia pelejä, joiden kehitys- ja 

markkinointibudjetit ovat muita pelityyppejä suurempia. Remedy on ensisijaisesti pelinkehittäjä tarkoittaen, että suurin 

osa sen henkilöstöstä kehittää pelejä. Pelin kehittämiseen kuuluu tyypillisesti pelikonseptin suunnittelu, pelattavuuden ja 

pelimaailman ohjelmointi, tarinan kirjoittaminen, hahmojen animointi, äänimaailman tuottaminen ja paljon muuta. 

Remedy on luonut toimistolleen työskentelyolosuhteet, joissa alan ammattilaisten on helppo viihtyä ja antaa parastaan – 

oli kyseessä sitten ohjelmoija, graafikko, äänisuunnittelija tai animaattori. Kehitystyötä tehdäänkin tavallisesti Yhtiön 

tiloissa eri kokoisina tiimeinä.  

Remedyn pelien julkaisun ja jakelun hoitaa tyypillisesti julkaisijayhtiö, jonka kanssa Remedy ryhtyy yhteistyöhön pelin 

kehitysvaiheessa. Osana strategiaansa Remedy on kuitenkin ottamassa askelta kohti uusia liiketoimintamalleja, jotka 

täydentävät sen pelinkehitystoimintaa. Vuonna 2021 Remedy allekirjoitti kaksi uutta sopimusta 505 Gamesin ja Tencentin 

kanssa, joiden perusteella Remedy kehittää ja ottaa myös julkaisuvastuuta Condor ja Vanguard -peleistään. Lisäksi 

Vanguard-sopimuksen myötä Remedyn toiminta laajenee ilmaiseksi ladattaviin peleihin ja GaaS-liiketoimintamalliin. 

Lisätietoja löytyy kohdista ”Remedyn tärkeimmät peli- ja teknologiaportfoliot” ja ”Remedyn strategia”. 

Remedyn tyypillisen AAA-pelin kehittäminen kestää kolmesta viiteen vuoteen. Tavallisesti peliprojekti jakautuu kuuteen 

kehitysvaiheeseen: Mandaattivaihe, High concept -vaihe, konseptivaihe, proof-of-concept -vaihe, tuotantovalmiusvaihe 

ja täyden tuotannon vaihe. Pelinkehityksen aikana kehitystiimiä laajennetaan muutamasta henkilöstä kehityksen 

alkuvaiheessa jopa 200 henkilöön, kun peli on täydessä tuotannossa. Pelin julkaisun jälkeen kehitys siirtyy live-

vaiheeseen. Remedyn AAA-peleihin kehitetään tyypillisesti ainakin yhdestä kolmeen lisäosaa pelin julkaisun jälkeen. 

Palvelupohjaisia pelejä taas tullaan ylläpitämään julkaisun jälkeen jatkuvalla syötöllä.  

Alihankinta, Oman IP:n projektit ja yhteisjulkaisuprojektit 

Remedyn käynnissä olevat peliprojektit voidaan riski-tuotto–näkökulmasta jakaa kolmeen eri ryhmään: (i) alihankintatyö, 

(ii) hankkeet, joissa Remedy omistaa pelin aineettomat oikeudet (“Oman IP:n projektit”) ja (iii) yhteisjulkaisuprojektit. 

Nämä on kuvattu tarkemmin seuraavassa. 

Alihankintaprojektit ja Oman IP:n projektit 
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Remedyn tyypillinen alihankintaprojekti • Remedy tai Remedyn kumppani kehittää pelikonseptin. Pelin aineettomat oikeudet jäävät 

kumppanille, joka myös vastaa pelin julkaisemisesta, jakelusta ja markkinoinnista ja rahoittaa 

kehitystyön.  

• Remedy kehittää pelin sovittujen vaatimusten mukaisesti ja saa julkaisijalta kehitysmaksuja sekä 

marginaalin kehitystyöstä sitä mukaa, kun pelinkehitys etenee. 

• Remedy voi saada rojalteja, joiden suuruus riippuu pelin kaupallisesta menestyksestä.  

• Alihankintaprojekteissa Remedyn riskit ovat tyypillisesti pienemmät, mutta myös sen 

taloudellinen hyöty pelin menestyksestä on rajallinen. 

• Kehitteillä oleva Max Payne -remake projekti Rockstar Gamesin kanssa ja vuodesta 2016 

alkanut Crossfire-projekteihin liittyvä yhteistyö Smilegaten kanssa ovat esimerkkejä Remedyn 

alihankintaprojektista. 

Remedyn tyypillinen Oman IP:n projekti • Remedy kehittää pelikonseptin, pidättää pelin aineettomat oikeudet itsellään ja ryhtyy 

yhteistyöhön kumppanin kanssa, joka vastaa pelin julkaisemisesta, jakelusta ja markkinoinnista 

ja rahoittaa kehitystyön joko kokonaan tai osittain.  

• Remedy vastaa pelinkehityksestä ja saa julkaisijalta kehitysmaksuja sitä mukaan, kun 

pelinkehitys etenee. 

• Julkaisun jälkeen kumppanilla voi olla oikeus saada katettua kehitysmaksunsa, osuutensa 

markkinointibudjetista ja muut kulunsa pelituotoista (recoup).  

• Julkaisun ja mahdollisen recoupin täyttymisen jälkeen Remedy saa osan pelimyynnin tuloista.  

• Oman IP:n projekteissa Remedyn taloudelliset riskit ovat tyypillisesti suuremmat, mutta sen 

rojaltipotentiaali on myös suurempi. 

• Kehitteillä oleva Alan Wake II ja vuonna 2021 julkaistu Alan Wake Remastered ovat esimerkkejä 

tyypillisistä Oman IP:n projekteista. 

 

Yhteisjulkaisuprojektit 

Vuonna 2021 Remedy otti askeleen kohti pelien itsejulkaisua allekirjoittamalla kaksi uutta sopimusta 505 Gamesin ja 

Tencentin kanssa Remedyn peleistä Condor ja Vanguard. Näiden pelien ja sopimusten myötä Remedyn toiminta tulee 

laajenemaan kohti pelien itsejulkaisua, itserahoitusta, ilmaiseksi ladattavia pelejä ja GaaS-liiketoimintaa. 

Yhteisjulkaisuprojektit • Remedy kehittää pelikonseptin, pidättää pelin aineettomat oikeudet itsellään ja rahoittaa 

pelinkehityksen yhdessä kumppanin kanssa.  

• Remedyllä on päävastuu pelinkehityksestä. Vastuu pelin julkaisemisesta, jakelusta ja 

markkinoinnista jakautuu osapuolten kesken sovittujen ehtojen mukaan.  

• Yhteisjulkaisuprojekteissa Remedyn taloudelliset riskit ovat tyypillisesti melko suuret, mutta sen 

rojaltipotentiaali on myös suurempi ja Remedyn osallistuu suuremmassa määrin pelin 
kaupallistamiseen. Rojaltipotentiaali heijastaa tyypillisesti sitä, missä suhteissa osapuolet 

rahoittavat hanketta. 

• Remedyn yhteisjulkaisuprojektit ovat sen moninpelit koodinimiltään Vanguard ja Condor, jotka 

ovat vielä tämän Listalleottoesitteen päivämäärällä kehitteillä. 

 

Remedyn pelityypit 

Remedyn pelit voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään: (i) kiinteähintaiset premium-pelit maksullisella lisäsisällöllä, (ii) 

palvelupohjaiset kiintähintaiset pelit maksullisella lisäsisällöllä ja (iii) palvelupohjaiset ilmaiseksi ladattavat.  

Kiinteähintaiset premium-pelit • Suurin osa Remedyn nykyisistä peleistä ovat kiinteähintaisia premium-pelejä, joihin kuuluu 

maksullista lisäsisältöä. Esimerkiksi Control ja Alan Wake II ovat tämän tyyppisiä AAA-pelejä.  

Palvelupohjaiset kiinteähintaiset pelit • Palvelupohjaiset kiinteähintaiset pelit ovat pelejä, jotka on suunniteltu pelattavaksi vuosien ajan 

ja joita jatkokehitetään julkaisun jälkeen. Nämä ovat premium-pelejä, joita tarjotaan kuluttajille 
alhaisempaan alkuhintaan. Toisaalta tuotto-odotus on pidempi, koska peliin kehitetään 

maksullista lisäsisältöä. Remedyn peli koodinimeltään Condor suunnitellaan olevan tämän 

tyyppinen peli.  

Palvelupohjaiset ilmaiseksi ladattavat pelit • Palvelupohjaiset ilmaiseksi ladattavat pelit ovat pitkäkestoisia pelikokemuksia, joissa 

ansaintalogiikka perustuu tyypillisesti pelin sisäisiin transaktioihin tai tilauksiin. Pelaajien 
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 mielenkiinto peliä kohtaan pidetään yllä tarjoamalla pelaajille jatkuvasti lisäsisältöä ja 

päivityksiä. Remedyn peli koodinimeltään Vanguard suunnitellaan olevan tämän tyyppinen peli. 

 

Remedyn strategia 

Remedy pyrkii saavuttamaan seuraavat strategiset tavoitteet vuoteen 2025 mennessä:  

• Remedy luo useita menestyspelejä ja vähintään yhden merkittävän hittipelin. 

• Remedy omistaa vähintään kolme menestyksekästä, kasvavaa pelibrändiä, joissa kaikissa on pitkän aikavälin 

hittipotentiaalia. 

• Remedy vahvistaa asemaansa arvoketjussa ja luo edellytykset valita kullekin pelille sopivan kaupallisen mallin, 

mukaan lukien rahoittaminen itse, itsejulkaisu sekä yhteistyö vahvojen julkaisijakumppaneiden kanssa. 

• Remedystä tulee pelialan vetovoimaisin työnantaja Euroopassa. 

• Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamisen ohella Remedy jatkaa kannattavaa ja kasvavaa liiketoimintaansa, 

hyvin hallituilla riskeillä. 

Remedy pyrkii saavuttamaan strategiset tavoitteensa seuraavia strategian päälinjoja seuraten: 

1. Rakentamalla valikoiman tunnettuja, kasvavia pelibrändejä 

Remedy luo ja omistaa brändejä, jotka kasvavat ajan myötä. Näiden brändien pohjalta Remedy pyrkii luomaan hittipelejä. 

Jokainen brändi ja peli on itsenäinen ja kytkeytyy laajempaan Remedy-universumiin. Remedy laajentaa ja vahvistaa 

brändejään ja työskentelee maailman johtavien kumppanibrändien parissa valikoidusti. 

2. Luomalla pitkäkestoisempia pelejä mukaansatempaavissa ja laajenevissa maailmoissa 

Remedy tarjoaa uusia ja ikimuistoisia elämyksiä, jotka pohjautuvat Remedyn kykyyn kehittää maailmoja, tarinoita ja 

pelimekaniikkoja. Remedy hyödyntää synergioita pelien välillä ja luo uusia tapoja viihdyttää pelaajiaan pidempään. 

Jokainen peli ja pelimaailma luo uusia mahdollisuuksia laajennuksille, jatko-osille sekä spin-off -tuotteille. 

3. Vahvistamalla asemaa arvoketjussa 

Kasvattaakseen osuuttaan arvoketjussa tulevaisuudessa, Remedy vahvistaa kyvykkyyksiään rahoittaa ja julkaista tiettyjä 

tulevia pelejä itse, ja tekee yhteistyötä vahvojen julkaisijakumppaneiden kanssa tiettyjen pelien kohdalla. Remedy jatkaa 

valmiuksien ja työskentelytapojan kehittämistä lisätäkseen peliensa mahdollisuutta menestyä kaupallisesti. 

4. Siirtymällä vaiheittain kohti suurempia pelejä ammattimaisilla ja skaalautuvilla pelituotannoilla 

Remedy rakentaa ja hyödyntää synergioita peliensä välillä ja siirtyy peli peliltä kohti suurempia pelejä. Remedy jatkaa 

tehokkaan moniprojektimallinsa, tuotantoprosessiensa ja vahvojen toteutuskykyjensä kehittämistä. Remedy kehittää 

sisäisiä kehitystiimejään ja lisää skaalautuvuutta laajentamalla kehitysyhteistyötä kumppanistudioidensa kanssa. 

5. Voimistamalla luovia huipputiimejä ja -tekijöitä 

Remedy panostaa myös jatkossa luovien huippuammattilaisten ja hyvin toimivien tiimien kehittämiseen, sekä tukee niitä 

alan parhailla henkilöstöön liittyvillä toimintatavoilla. Remedy rakentaa systemaattisesti brändiään työnantajana ja 

houkuttelee parhaita osaajia. Remedy luo ihmisille edellytykset tehokkaaseen työskentelyyn tarjoamalla riittävän 

autonomian ja tuen, jotta he voivat täysin hyödyntää ja kehittää erityisosaamistaan. 

Remedyn tärkeimmät peli- ja teknologiaportfoliot 

Control -pelisarja 

Control 

Control on Remedyn luoma ja omistama pelibrändi, jonka julkaisija on 505 Games. Peli julkaistiin vuonna 2019 alun 

perin PS4:lle, Xbox One:lle ja PC:lle. Kriitikoiden ylistämästä pelistä tuli myös kaupallinen menestys, ja vuoden 2021 

loppuun mennessä pelillä oli ollut maailmanlaajuisesti yli 14 miljoonaa pelaajaa ja sitä oli myyty yli 2,3 miljoonaa 

kopiota.  

Julkaisunsa jälkeen Control on lisätty uusiin kauppapaikkoihin, alustoille ja palveluihin. Peliä jatkettiin kahdella 

maksullisella lisäosalla vuonna 2020, ja se julkaistiin PS5:lle ja Xbox Series X|S:lle vuoden 2021 alussa. 
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Controlin kehitysbudjetti oli noin 30 miljoonaa euroa, ja kehitysinvestoinnit jakautuivat tasan 505 Gamesin ja Remedyn 

kesken. Remedyllä on oikeus 45 prosentin osuuteen Controlin myynnin nettotuotoista. 

Condor ja uusi Control-peli (koodinimeltään Heron) 

Kesäkuussa 2021 Remedy allekirjoitti 505 Gamesin kanssa sopimuksen, jonka puitteissa Remedy ja 505 Games 

julkaisevat ja kehittävät yhdessä uuden, neljän pelaajan PvE (pelaaja vastaan ympäristö) -moninpelin, joka on moninpeli-

spin-off Control-pelistä ja koodinimeltään Condor. Sopimuksen mukaan Remedy ja 505 Games julkaisevat pelin yhdessä 

ja toimivat molemmat pelin julkaisijoina. Peli tulee saataville PC:lle, PS5:lle ja Xbox Series X|S:lle, ja sen alustava 

kehitysbudjetti on 25 miljoonaa euroa. Kehitys- ja markkinointi-investoinnit jakautuvat tasan 505 Gamesin ja Remedyn 

kesken, kuten myös pelin tulevat nettotuotot. 

Lisäksi 505 Games ja Remedy sopivat kesäkuussa 2021 ylätason ehdoista yhteistyölle, jonka tavoitteena on laajentaa 

Control-pelisarjaa edelleen isomman budjetin Control-pelillä (koodinimeltään Heron). Yhteistyön yksityiskohdista 

sovitaan myöhemmin.  

Tämän Listalleottoesitteen päivämääränä Condor on proof-of-concept -kehitysvaiheessa ja Heron concept-

kehitysvaiheessa. 

Crossfire 

Korealaisen peliyhtiö Smilegaten luoma ja omistama Crossfire on yksi maailman suosituimmista ensimmäisen persoonan 

ammuntapeleistä. 

Remedy on kehittänyt kaksi yksinpelikampanjaa Crossfire HD ja CrossfireX -peleihin. Ensimmäinen kampanja, 

Operation Catalyst, julkaistiin ensiksi PC:lle vuoden 2021 marraskuussa, kun kampanja tuli saataville Crossfire HD -

peliin. Toinen kampanja, Operation Spectre, lisättiin Crossfire HD -peliin tammikuussa 2022. CrossfireX-peliin 

Operation Catalyst ja Operation Spectre julkaistiin samanaikaisesti sekä Xbox One:lle että Series X|S:lle helmikuussa 

2022. 

Remedy sai kehitysmaksuja Operation Catalystin ja Spectren kehityshankkeiden aikana. Lisäksi Remedyllä on 

rojaltimahdollisuus, joka kytkeytyy Crossfire HD ja CrossfireX -pelien menestykseen.  

Alan Wake -pelisarja 

Alan Wake  

Alan Wake on Remedyn luoma ja omistama pelibrändi. Microsoft julkaisi tämän Stephen Kingin kauhutarinoiden 

hengessä tehdyn psykologisen trilleripelin vuonna 2010. Remedy kehitti myös Alan Wakeen lisäosan, Alan Wake’s 

American Nightmaren, joka julkaistiin PC:lle vuonna 2012.  

Alan Wake II ja Alan Wake Remastered 

Maaliskuussa 2020 Remedy solmi Epic Gamesin kanssa julkaisusopimuksen kahdesta Remedyn pelistä. Näistä toinen on 

useammalle alustalle julkaistava suuren kokoluokan AAA-peli (Alan Wake II) ja toinen on samaan pelisarjaan pohjautuva 

pienemmän kokoluokan peli (Alan Wake Remastered). Sopimusten mukaan Epic Games rahoittaa Alan Wake II ja Alan 

Wake Remastered -pelien kehityskustannukset täysin ja sitoutuu investoimaan merkittävästi myös markkinointiin. Kun 

kehitys- ja julkaisukustannukset on saatu katettua pelien myyntituotoilla, Remedy ja Epic Games jakavat pelien nettotulot 

tasan. Remedy säilyttää pelien aineettomat oikeudet. 

Alan Wake Remastered julkaistiin Epic Games Storessa sekä Xbox ja PlayStation -pelikonsoleille lokakuussa 2021. Pelin 

elokuvamaisia välianimaatiota on uudistettu, hahmomalleja on parannettu ja peli tukee 4K-resoluutiota ja 60fps-

ruudunpäivitystä. Alan Wake Remastered on saanut hyvän vastaanoton niin pelaajien kuin kriitikoidenkin keskuudessa. 

Peli kehitettiin yhteistyössä brittiläisen D3t Ltd:n kanssa. 

Remedy julkisti Alan Wake II:n Game Awards 2021 -palkintogaalassa. Peli julkaistaan PS5:lle, Xbox Series X|S:lle ja 

Epic Games Storessa vuonna 2023. Tämän Listalleottoesitteen päivämääränä Alan Wake II oli täydessä 

tuotantokehitysvaiheessa. 

Vanguard 

Vanguard on ilmaiseksi ladattava ja yhteistyössä muiden pelaajien kanssa pelattava yhteistyömoninpeli. Kehitettävänä 

olevasta pelistä tulee palvelupohjainen moninpelikokemus, jossa yhdistyvät toiminnallinen pelattavuus ja Remedyn 

maailmojen kehitys ja tarinallinen osaaminen. Peliä kehitetään Unreal Engine:llä PC- ja konsolialustoille.  
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Remedy allekirjoitti pelistä maailmanlaajuisen kehitys-, lisenssi- ja jakelusopimuksen Tencentin kanssa joulukuussa 

2021. Sopimuksen mukaan Remedy kehittää ja julkaisee pelin maailmanlaajuisesti, lukuun ottamatta valikoituja Aasian 

markkinoita, joilla Tencent lokalisoi ja julkaisee pelin. Remedy ja Tencent rahoittavat tämän ilmaiseksi ladattavan pelin 

kehittämisen yhdessä, ja peli on Remedyn ensikosketus GaaS-liiketoimintamalliin. Remedy ja Tencent vastaavat itse 

julkaisemiseen ja pelin operointiin liittyvistä kustannuksistaan omilla maantieteellisillä alueillaan jakaen osan pelin 

tuloista toisen osapuolen kanssa kehittämiskustannusten kattamisen jälkeen. 

Osana sopimusta Remedy on myös lisensoinut Tencentille maailmanlaajuiset oikeudet Vanguardin mobiiliversion 

kehittämiseen ja julkaisemiseen. Tencent vastaa mobiiliversion kehitys- ja julkaisukustannuksista, ja yhtiöt ovat sopineet 

erillisestä tulonjakomallista mobiiliversion osalta. 

Tämän Listalleottoesitteen päivämääränä Vanguard oli proof-of-concept -kehitysvaiheessa. 

Max Payne 1&2 remake-versiot 

Remedy allekirjoitti 6.4.2022 Rockstar Gamesin kanssa uuden kehityssopimuksen remake-versioiden kehittämiseksi Max 

Payne 1 ja Max Payne 2: The Fall of Max Payne -peleistä. Kehityssopimuksen puitteissa Remedy kehittää pelit yhtenä 

tuotteena PC-, PS5- ja Xbox Series X|S -alustoille käyttäen omaa Northlight-pelimoottoriaan. Rockstar Games rahoittaa 

pelin kehityksen, ja kehitysbudjetti vastaa kooltaan Remedyn tavanomaista AAA-pelin tuotantoa. Sopimuksen mukaan 

Remedyllä on mahdollisuus saada pelin rojaltituottoja sen jälkeen, kun Rockstar Games on kattanut pelin kehitys- ja 

markkinointikulut sekä muut julkaisuun ja jakeluun liittyvät kustannukset. Tämän Listalleottoesitteen päivämääränä 

projekti on konseptivaiheessa. 

Northlight -peliteknologia 

Remedyn Northlight-tiimi kehittää ja ylläpitää Remedyn omistamaa Northlight-pelimoottoria ja pelinkehitystyökaluja. 

Tiimiin kuuluu noin 50 työntekijää. Kehityksessä olevista Remedyn peleistä Alan Wake II:ssa, Max Payne 1&2 remake-

versioissa, Condorissa ja Heronissa käytetään Northlight-pelimoottoria.  

Toimitilat 

Remedyn toimitilat sijaitsevat Espoossa. Yhtiö on vuokrannut noin 5480 neliömetriä toimistotilaa. Yhtiön ja toimitilan 

osoite on Luomanportti 3, 02200 Espoo.  

Organisaatiorakenne ja työntekijät 

Remedy Entertainment Oyj on Remedy-konsernin emoyhtiö. Tämän Listalleottoesitteen päivämääränä Remedyllä on yksi 

tytäryhtiö, Remedy Entertainment Sweden AB, jonka kotipaikka on Solna, Ruotsi.  

31.12.2021 Remedyllä oli 294 työntekijää edustaen 31 eri kansallisuutta.  

Remedy uskoo, että sen menestys on suoraan riippuvainen sen kyvystä houkutella huippuosaajia ja saada heidät jäämään 

Yhtiön palvelukseen. Vuonna 2021 Remedyn työntekijöiden sitoutumisaste oli asteikolla 0–10 mitattuna 7,8.  

Osana strategian päälinjoja, Remedy panostaa luovien huippuammattilaisten ja hyvin toimivien tiimien kehittämiseen, 

sekä tukee niitä alan parhailla henkilöstöön liittyvillä toimintatavoilla. Remedy luo tiimeille ja ihmisillemme edellytykset 

tehokkaaseen työskentelyyn sekä riittävään autonomiaan ja tukeen, jotta he voivat täysin hyödyntää ja kehittää 

erityisosaamistaan. COVID-19 –pandemia on tuonut haasteita kehitysprojekteihin, kun leviämisen estämiseksi osa 

Remedyn kehitystiimeistä työskentelee etäympäristössä. Aiemmin nämä tiimit työskentelivät samoissa toimitiloissa. 

Ulkoistus 

Remedy täydentää omia resurssejaan työskentelemällä valikoitujen ulkoisten kumppanien kanssa. Tällaisia kumppaneita 

ovat muun muassa näyttelijät, säveltäjät ja pelinkehitysosaajat.  

Viime vuosina Remedy on myös kehittänyt tiettyjä pelejä yhteistyössä ulkoistamalla merkittävä osan kehitystyöstä 

toiselle pelinkehitysyhtiölle. Esimerkiksi Remedyn peli Alan Wake Remastered kehitettiin yhteistyössä d3t Ltd:n kanssa.  

Aineeton omaisuus 

Remedyn liiketoimintaan kuuluu aineettomien oikeuksien luominen, käyttäminen ja suojaaminen. Control ja Alan Wake 

-pelisarjojen sekä Death Rallyn, Vanguardin ja Northlight-pelimoottorin ja pelinkehitystyökalujen aineettomat oikeudet 

kuuluvat Remedylle. Remedy suojaa aineetonta omaisuuttaan tekijänoikeuksien lisäksi tavaramerkein sekä 

liikesalaisuuksien ja sopimusten kautta. Remedy toimii aktiivisesti omien aineettomin oikeuksiensa suojaamiseksi. 
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Investoinnit 

Remedyn aineellinen käyttöomaisuus koostuu pääasiassa koneista ja laitteista sekä vuokrattujen toimitilojen 

korjauskustannuksista. Remedy on lisäksi sopinut kattavansa osan Vanguard ja Condor -hankkeiden 

kehityskustannuksista. Investoinnit tehdään kyseisten pelien kehittämisen aikana. Tämän Listalleottoesitteen 

päivämääränä molemmat pelit olivat proof-of-concept -kehitysvaiheessa. Esitteen päivämäärällä Remedyn on tarkoitus 

rahoittaa investointitarpeensa jo kerätyillä pääomilla ja tulorahoituksella. 

Merkittävät sopimukset 

Remedy ei ole solminut (i) merkittäviä tavanomaiseen liiketoimintaansa kuulumattomia sopimuksia tämän 

Listalleottoesitteen päivämäärää välittömästi edeltäneiden kahden tilikauden aikana, (ii) eikä se ole tehnyt muita sellaisia 

tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia sopimuksia, joiden nojalla Remedyllä olisi sen näkökulmasta katsottuna 

merkittäviä velvoitteita tai oikeuksia tämän Listalleottoesitteen päivämääränä. 

Vakuutukset 

Remedy uskoo, että Remedy, sen varat ja toiminta on vakuutettu riittävällä ja toimialan markkinakäytäntöä vastaavalla 

tavalla. Remedyn vakuutussuojaan kuuluu tavanomaiset omaisuuden ja liiketoiminnan keskeytysvakuutukset, 

vastuuvakuutukset, IPR- ja tietoturvavakuutukset sekä työntekijöiden lakisääteiset vakuutukset. 

Sääntely-ympäristö 

Pelimarkkinaan ja sen kehitykseen vaikuttaa merkittävä määrä nopeasti muuttuvia ja edistyviä tekijöitä kuten esimerkiksi 

teknologian, kuluttajaelektroniikan, ansaintamallien ja sisältöjen kehitys. Näitä kehitystoimenpiteitä on jatkuvasti 

käynnissä eri yrityksissä ja tahoilla valtava määrä, ja niiden vaikutukset huomataan usein vasta kun ne tuodaan 

markkinoille. Lainsäädäntö voi olla epäselvää, puutteellista tai puuttua täysin. Samaan aikaan lainsäädäntöä valmistellaan 

monella tasolla, kuten kansallisesti ja kansainvälisesti ja eri osa-alueilla, kuten sopimusoikeuden ja kuluttajansuojan 

alueella. 

Euroopan unionissa on hiljattain annettu uusia säännöksiä, jotka tulevat vaikuttamaan peliyhtiöihin, kuten esimerkiksi 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 20.5.2019 antama direktiivi (EU) 2019/770 tietyistä digitaalisen sisällön ja 

digitaalisten palvelujen toimittamista koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista (”Digisopimusdirektiivi”). 

Digisopimusdirektiivin, joka oli pantava täytäntöön EU:n jäsenvaltioissa 1.1.2022 mennessä, tarkoitus on luoda 

eurooppalainen kuluttajansuojajärjestelmä digitaalisen sisällön tai digitaalisten palvelujen tarjontaa varten, mikä kattaa 

myös videopelit. Direktiivissä asetetaan esimerkiksi objektiivisiset vaatimukset, jotka digitaalisen sisällön tai digitaalisen 

palvelun on täytettävä, eli esimerkiksi se, että videopelillä on oltava samantyyppisille peleille tavanomaiset ominaisuudet 

ja suoritusominaisuudet muun muassa toiminnallisuuden, yhteensopivuuden, saavutettavuuden, jatkuvuuden ja 

turvallisuuden osalta. Nämä objektiiviset vaatimukset voivat antaa EU:n kuluttajille lisäoikeuksia, jos pelin ei katsota 

olevan toimiva julkaisuhetkellä tai jos videopeliyritys ei täytä pelin mainostettuja ominaisuuksia ja ominaisuuksia.  

Lisääntyvän sääntelyn myötä Remedyn täytyy kohdistaa enemmän resursseja Compliance-toimintoihin. 

Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt 

Tämän Listalleottoesitteen päivämääränä Remedy ei ole eikä se ole ollut edeltävien kahdentoista kuukauden aikana 

osallisena missään merkittävissä hallintomenettelyissä, oikeudenkäynneissä tai välimiesmenettelyissä, joilla voisi olla tai 

on ollut merkittävä vaikutus Remedyn taloudelliseen asemaan tai kannattavuuteen, eikä Remedy ole tietoinen minkään 

tällaisen menettelyn vireillä olosta tai uhasta. 

Osingonjakopolitiikka ja osingonjako 

Hallitus määrittää Remedyn taloudelliset tavoitteet, mukaan lukien osingonjakopolitiikan.  

Remedyn hallitus on määrittänyt osingonjakopolitiikan, jolla pyritään maksimoimaan omistaja-arvoa tehokkaalla 

pääoman allokoinnilla. Osingonmaksuun vaikuttavat liiketoiminnan investointitarpeet ja investoinneista odotettavissa 

olevat tuotot sekä maksuvalmiuden turvaaminen. Mikäli osinkoa jaetaan, kaikki Remedyn Osakkeet oikeuttavat samaan 

osinkoon. 

Alla olevassa taulukossa on esitetty Remedyn osingonjakoon liittyvät tiedot 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta.  

Maksupäivä Täysmäytyspäivä Jakoperuste Tilikausi Osinko / Osake 

26.4.2021 16.4.2021 Yhtiökokouksen päätös 2020 0,15 euroa* 

* Remedyllä oli osingonjakohetkellä 13.072.150 rekisteröityä osaketta. Nykyisellä osakemäärällä 13.302.700 vastaava osinko olisi ollut noin 0,147 

euroa per osake. 
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Remedyn varsinainen yhtiökokous 2022 päätti 13.4.2022 jakaa osinkoa 0,17 euroa osakkeelta, yhteensä 2.261.459,00 

euroa 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta. Osingon täsmäytyspäivä oli 19.4.2022 ja maksupäivä on 26.4.2022. 
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PÄÄOMARAKENNE JA VELKAANTUNEISUUS 

Seuraavassa taulukossa esitetään Remedyn toteutunut pääomarakenne ja velkaantuneisuus 31.3.2022. Luvut ovat peräisin 

Remedyn kirjanpidosta. 

 

Seuraavaa taulukkoa tulisi lukea huomioiden kohta ”Eräitä taloudellisia ja muita tietoja” sekä tähän 

Listalleottoesitteeseen viittaamalla sisällytettyjen tilintarkastettujen tilinpäätösten kanssa. 

 
Pääomarakenne 31.3.2022 

Tuhatta euroa (tilintarkastamaton) 

Lyhytaikaiset korolliset velat  

Julkiselta vallalta saatu laina ...........................................................................................  919 

Vuokrasopimusvelat .....................................................................................................  915 
Yhteensä............................................................................................................................. ................. 1 833 

Pitkäaikaiset korolliset velat  

Julkiselta vallalta saatu laina ...........................................................................................  1 837 

Yhteensä ............................................................................................................................................  1 837 

Korolliset velat yhteensä ..................................................................................................................  3 670 

Oma pääoma  

Osakepääoma .....................................................................................................................................  80 

Ylikurssirahasto ...........................................................................................................  38 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ..........................................................................................  55 779 

Kertyneet voittovarat ja tilikauden tulos ............................................................................................  34 378 

Oma pääoma yhteensä .....................................................................................................................  90 276 

Oma pääoma ja korolliset velat yhteensä .......................................................................................  93 946 

  

Nettovelkaantuneisuus  

Tuhatta euroa  

Likviditeetti (A)  

Rahavarat ...........................................................................................................................................  66 447 

Yhteensä ............................................................................................................................................  66 447 

Lyhytaikaiset korolliset velat (B)  

Julkiselta vallalta saatu laina ..............................................................................................................  

Vuokrasopimusvelat ...........................................................................................................................  

919 

915 

Yhteensä ............................................................................................................................................  1 833 

Lyhytaikainen nettovelkaantuneisuus (C = B – A) ........................................................................  -64 613 

Pitkäaikaiset korolliset velat (D)  

Julkiselta vallalta saatu laina ..............................................................................................................  1 837 

Yhteensä ............................................................................................................................................  1 837 

Nettovelkaantuneisuus (C + D) .......................................................................................................  -62 776 

  

 

Remedyn pääomarakenteessa ja velkaantuneisuudessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 31.3.2022 ja tämän 

Listalleottoesitteen päivämäärän välisenä aikana. 

Käyttöpääomaa koskeva lausunto  

Remedyn näkemyksen mukaan sen käyttöpääoma riittää kattamaan sen tarpeet vähintään kahdentoista kuukauden ajan 

tämän Listalleottoesitteen päivämäärästä. 
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ERÄITÄ TALOUDELLISIA JA MUITA TIETOJA 

Seuraavissa taulukoissa esitetään Remedyn valikoituja tilinpäätöstietoja 31.12.2021 ja 31.12.2020 päättyneiltä 

tilikausilta. Alla esitettävät valikoidut tilinpäätöstiedot ovat peräisin Remedyn 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta 

laaditusta Remedyn tilintarkastetusta tilinpäätöksestä, joka on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ja sisällytetty 

viittaamalla tähän Listalleottoesitteeseen. 

Tässä esitetyt eräät taloudelliset tiedot tulee lukea yhdessä ”Eräitä teknisiä tietoja – Taloudellisten tietojen ja eräiden 

muiden tietojen esittäminen” ja tähän Listalleottoesitteeseen viittaamalla sisällytettyjen tilintarkastettujen tilinpäätösten 

kanssa. 

Tuloslaskelma 

 1.1.-31.12. 

Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu 2021 2020 

 IFRS 

 (tilintarkastettu) 

Liikevaihto .......................................................  44 726 41 086 

Liiketoiminnan muut tuotot ...............................  1 1 

Materiaalit ja palvelut .......................................  -5 368 -4 818 

Henkilöstökulut .................................................  -21 152 -19 016 

Poistot ...............................................................  -3 043 -6 705 

Liiketoiminnan muut kulut ................................  -3 757 -3 299 

Liikevoitto (-tappio) ........................................  11 407 7 248 

Rahoitustuotot ...................................................  253 154 

Rahoituskulut ....................................................  -318 -373 

Voitto (tappio) ennen veroja ...........................  11 342 7 029 

Tuloverot ...........................................................  -2 548 -1 617 

Tilikauden voitto (tappio) ...............................  8 794 5 412 

    

Tilikauden voiton (tappion) jakautuminen:    

Yhtiön omistajille ..........................................  8 794 5 412  

Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta 

laskettu osakekohtainen tulos 

   

Laimentamaton (euroa) .................................  0,67 0,45  

Laimennettu (euroa) ......................................  0,65 0,43  

 

Laaja tuloslaskelma 

 1.1.-31.12. 

Tuhatta euroa 2021 2020 

 IFRS 

 (tilintarkastettu) 

Tilikauden voitto (tappio) ...............................  8 794 5 412 

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää 

tulosvaikutteisiksi ..............................................  - - 

Tilikauden muut laajan tuloksen erät 

yhteensä ............................................................  - - 

Tilikauden laaja tulos ..................................  8 794 5 412 

   

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen   

Yhtiön omistajille ..............................................  8 794 5 412 
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Tase 

 31.12.  

Tuhatta euroa 2021 2020 

 IFRS 

VARAT (tilintarkastettu) 

Pitkäaikaiset varat   

Aineettomat hyödykkeet ...................................  15 110 7 593 

Aineelliset hyödykkeet ......................................  3 178 3 271 

Käyttöoikeusomaisuuserät ................................  1 075 1 936 

Sijoitukset .........................................................  3 000 - 

Pitkäaikaiset saamiset ........................................  705 553 

Laskennalliset verosaamiset ..............................  6 18 

Pitkäaikaiset varat yhteensä ...........................  23 074 13 370 

   

Lyhytaikaiset varat   

Vaihto-omaisuus ...............................................  17 - 

Myyntisaamiset ja muut saamiset ......................  20 163 5 619 

Sopimukseen perustuvat omaisuuserät ..............  2 348 8 602 

Muut lyhytaikaiset sijoitukset ...........................  4 139 - 

Rahavarat ..........................................................  51 384 23 690 

Lyhytaikaiset varat yhteensä ..........................  78 052 37 911 

Varat yhteensä .................................................  101 126 51 281 

   

OMA PÄÄOMA JA VELAT   

Oma pääoma   

Osakepääoma ....................................................  80 80 

Ylikurssirahasto ................................................  38 38 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto .........  55 779 13 748 

Kertyneet voittovarat .........................................  31 522 22 232 

Oma pääoma yhteensä ....................................  87 419 36 098 

   

Pitkäaikaiset velat   

Julkiselta vallalta saatu laina .............................  1 837 2 755 

Vuokrasopimusvelat ..........................................  218 1 100 

Laskennalliset verovelat ....................................  - 194 

Pitkäaikaiset velat yhteensä ............................  2 055 4 050 

   

Lyhytaikaiset velat   

Julkiselta vallalta saatu laina .............................  919 919 

Vuokrasopimusvelat ..........................................  884 869 

Johdannaiset ......................................................  - 56 

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat ................  9 848 9 289 

Lyhytaikaiset velat yhteensä...........................  11 651 11 133 

Velat yhteensä ..................................................  13 706 15 183 

Oma pääoma ja velat yhteensä .......................  101 126 51 281 
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Kassavirtalaskelma 

 1.1.-31.12. 

Tuhatta euroa 2021 2020 

 IFRS 

 (tilintarkastettu) 

Liiketoiminnan kassavirta   

Myynnistä saadut maksut ..................................  26 864 38 901 

Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut  1 1 

Maksut liiketoiminnan muista kuluista .............  -17 290 -24 276 

Saadut korot ......................................................  109 157 

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan 

rahoituskuluista .................................................  -266 -520 

Maksetut tuloverot ............................................  -3 366 -1 676 

Liiketoiminnan kassavirta ..............................  6 052 12 586 

   

Investointien kassavirta   

Aktivoidut kehitysmenot ...................................  -8 489 -5 111 

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin ja 

aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin .........  -1 113 -1 235 

Sijoitukset .........................................................  -7 000 - 

Investointien kassavirta ..................................  -16 602 -6 346 

   

Rahoituksen kassavirta   

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut.............  -919 - 

Muut maksut lainoista .......................................  2 7 

Maksullinen oman pääoman lisäys ....................  41 992 - 

Maksetut osingot ...............................................  -1 961 -1 328 

Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset ................  -871 -780 

Rahoituksen kassavirta ...................................  38 244 -2 101 

   

Rahavarojen lisäys(+)/vähennys(-) ................  27 694 4 140 

   

Rahavarat kauden alussa ...................................  23 690 19 550 

Rahavarat kauden lopussa .................................  51 384 23 690 
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Keskeiset tunnusluvut 

 1.1.-31.12. (IFRS) 

Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu 2021 2020 

 

(tilintarkastamaton, ellei toisin 

mainittu) 

  

Taloudelliset tunnusluvut   

   

Liikevaihto..................................................................... 44 7261) 41 0861) 

Liikevaihdon kasvu, %.................................................. 8,9 % 29,8 % 

Käyttökate (EBITDA) .................................................. 14 450 13 953 

Liikevoitto (EBIT) ........................................................ 11 4071) 7 2481) 

Liikevoitto liikevaihdosta, %.........................................  25,5 % 17,6 % 

Katsauskauden tulos...................................................... 8 7941) 5 4121) 

Katsauskauden tulos liikevaihdosta, %......................... 19,7 % 13,2 % 

Taseen loppusumma………………………………….. 101 1261) 51 2811) 

Liiketoiminnan kassavirta……………………………. 6 0521) 12 5861) 

Nettokassa……………………………………………. 47 526 18 047 

Rahavarat……………………………………………... 51 3841) 23 6901) 

Nettovelkaantumisaste, %............................................. -54,4 % -50,0 % 

Omavaraisuusaste, %..................................................... 86,4 % 70,4 % 

Investoinnit aineettomiin ja aineettomiin 

hyödykkeisiin………………………………………… 9 602 6 346 

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin kauden aikana…. 280 265 

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin kauden lopussa… 294 275 

Osakekohtainen tulos, euroa…………………………. 0,67 0,45 

Osakekohtainen tulos, laimentuminen huomioiden, 

euroa………………………………………………….. 0,65 0,43 

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa………………. 13 298 450 12 072 150 

____________________________________   
1) Tilintarkastettu. 
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Tiettyjen tunnuslukujen määritelmät ja käyttötarkoitukset 

Tunnusluku Määritelmä Käyttötarkoitus 

Käyttökate (EBITDA) Liikevoitto (EBIT) lisättynä poistoilla ja 

arvonalentumisilla. 

Käyttökate (EBITDA) kuvaa 

liiketoiminnan kannattavuutta ilman 

poistojen ja arvonalentumisten 

vaikutusta. 

Liikevoitto (EBIT) Voitto (tappio) ennen veroja ja 

rahoituseriä. 

Liikevoitto (EBIT) kuvaa liiketoiminnan 

kannattavuutta. 

Liikevoitto liikevaihdosta, % 

 

 

 

Liikevoitto (EBIT) jaettuna liikevaihdolla. Liikevoitto liikevaihdosta, %, kuvaa 

liiketoiminnan kannattavuutta. 

Nettokassa 

 

 

 

Rahat ja pankkisaamiset vähennettynä 

korollisella vieraalla pääomalla. 

Nettokassa kuvaa yhtiön rahavaroja 

korollinen vieras pääoma huomioiden. 

Nettovelkaantumisaste, % 

 

 

 

Korollinen vieras pääoma, josta on 

vähennetty rahat ja pankkisaamiset, 

jaettuna omalla pääomalla. 

Nettovelkaantumisaste, %, kuvaa yhtiön 

vakavaraisuutta. 

Omavaraisuusaste, % 

 

 

 

Oma pääoma jaettuna taseen 

loppusummalla, josta on vähennetty saadut 

ennakot. 

Omavaraisuusaste, %, kuvaa yhtiön 

vakavaraisuutta. 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 

hyödykkeisiin 

 

 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 

muutos vähennettynä kyseisten erien 

poistoilla. 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 

hyödykkeisiin kuvaa yhtiön pitkäaikaisten 

tuotannontekijöiden hankintoja. 

Liikevaihdon kasvu, % 

 

 

Raportointikauden ja edellisen kauden 

liikevaihdon erotus jaettuna 

raportointikautta edeltävän kauden 

liikevaihdolla. 

Liikevaihdon kasvu, %, kuvaa 

liikevaihdon kehitystä. 

Katsauskauden tulos liikevaihdosta, % 

 

Liikevoitto (EBIT) verot ja rahoituserät 

huomioiden jaettuna liikevaihdolla. 

Katsauskauden tulos liikevaihdosta, %, 

kuvaa liiketoiminnan kannattavuutta 
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Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset 

 1.1.-31.12. 

Tuhatta euroa 2021 2020 

 

IFRS 

(tilintarkastettu, ellei toisin 

ilmoitettu)  

   

Liikevaihto raportointikaudelta……………………. 44 726 41 086 

Liikevaihto raportointikautta edeltävältä kaudelta… 41 086 31 6451) 

Liikevaihdon kasvu, %........................................... 8,9 %1) 29,8 %1) 

   

Liikevoitto (EBIT)………………………………… 11 407 7 248 

Poistot ja arvonalentumiset……………………….. 3 043 6 705 

Käyttökate (EBITDA)…………………………… 14 4501) 13 9531) 

   

Liikevoitto (EBIT)………………………………… 11 407 7 248 

Rahoituserät……………………………………….. -65 -219 

Verot………………………………………………. -2 548 -1 617 

Katsauskauden tulos………………………………. 8 794 5 412 

Liikevaihto raportointikaudella…………………… 44 726 41 086 

Katsauskauden tulos liikevaihdosta, %............... 19,7 %1) 13,2 %1) 

   

Rahavarat………………………………………….. 51 384 23 690 

Korollinen vieras pääoma…………………………. 3 858 5 643 

  Vuokrasopimusvelat……………………………… 1 103 1 969 

  Julkiselta vallalta saatu laina……………………... 2 755 3 674 

Nettokassa 47 5261) 18 0471) 

   

Rahavarat…………………………………………... 51 384 23 690 

Korollinen vieras pääoma…………………………. 3 858 5 643 

  Vuokrasopimusvelat……………………………… 1 103 1 969 

  Julkiselta vallalta saatu laina……………………... 2 755 3 674 

Oma pääoma……………………………………….. 87 419 36 098 

Nettovelkaantumisaste, %...................................... -54,4 %1) -50,0 %1) 

   

Oma pääoma………………………………………. 87 419 36 098 

Taseen loppusumma……………………………….. 101 126 51 281 

Omavaraisuusaste, %............................................. 86,4 %1) 70,4 %1) 

____________________________________   
1) Tilintarkastamaton 
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VIIMEAIKAISET TRENDIT, TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JA LAKISÄÄTEISESTI JULKISTETTAVAT 

TIEDOT 

Pelialan viimeaikaiset trendit 

Vuoden 2021 lopussa globaalin pelimarkkinan koko oli 180,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Markkinan odotetaan 

kasvavan CAGR (2021–2024) yli 6,7 prosenttia ja ylittävän 218,8 miljardin Yhdysvaltain dollarin rajan vuonna 2024.5 

Vuonna 2021 globaalit pelimarkkinat jakaantuivat siten, että mobiilipelaaminen kattoi markkinasta 52 prosenttia, PC-

pelit 20 prosenttia ja konsolipelit 28 prosenttia. Mobiilipelimarkkina kasvoi 7,3 prosenttia, kun taas PC-pelimarkkina 

supistui −0,8 prosenttia ja konsolipelimarkkina −6,6 prosenttia. Globaali COVID-19 –-pandemia ja maailmanlaajuinen 

pula puolijohteista vaikuttivat seuraavan sukupolven pelikonsoleiden saatavuuteen ja siten hillitsivät PC- ja 

konsolipelimarkkinoiden kasvua vuonna 2021.6   

Yksi keskeinen pelialan trendi on, että pelitilauspalveluiden ja pilvipelimarkkinoiden kasvu jatkuu pelialustojen 

omistajien kamppaillessa sisällöistä. Pelaajien keskuudessa suosioon kohonneita palveluita ovat esimerkiksi Amazon 

Luna, Google Stadia, Microsoft Game Pass ja PlayStation Now. Nämä ja muut palveluntarjoajat pyrkivät saamaan 

kilpailuetua tarjoamalla parasta sisältöä omilla alustoillaan. Tämä edistää markkinoiden konsolidaatiota, mutta avaa 

samalla mahdollisuuksia korkealaatuisia pelejä kehittäville riippumattomille pelistudioille.7   

Toinen keskeinen kehityssuunta on metaverse-investointien lisääntyminen, jonka odotetaan jatkuvan. Karkeasti 

määritellen metaverse on virtuaalimaailmojen verkosto, joissa painottuu sosiaalinen yhteydenpito. Metaverse liittyy usein 

uudenlaiseen sosiaaliseen kanssakäymiseen ja käyttäytymiseen peleissä, pelimaailmojen ja aineettoman omaisuuden 

yhdistymiseen, peli-identiteetin ja erilaisten säätövaihtoehtojen merkityksen lisääntymiseen, fyysisen ja digitaalisen 

todellisuuden sekoittumiseen, innovaatioihin sisällön toimittamisessa, peliteknologiaan ja -suunnitteluun sekä 

peliomaisuuden ja NFT:iden kasvaneeseen suosioon (”NFT” eli non-fungible token on pelin sisäinen yksittäiskappale, 

jolla on muista tokeneista riippumaton arvo kuten esimerkiksi pelaajan itse luoma pelihahmo tai pelinosa). Vaikka 

metaversen toteutumiselle ei ole mitään yleispätevää määritelmää, sen voidaan odottaa muokkaavan alan kehitystä 

tulevina vuosina.8   

Tulevaisuuden näkymät 

Remedy julkisti 10.2.2022 seuraavan tulevaisuuden näkymän, joka on vielä tämän Listalleottoesitteen päivänä ajallisesti 

voimassa ja paikkansapitävä:  

Remedy odottaa liikevaihtonsa kasvavan ja liikevoittonsa olevan alhaisemmalla tasolla kuin vuonna 2021. Ennuste on 

tehty ja laadittu sellaisilla perusteilla, jotka ovat verrattavissa historiallisiin taloudellisiin tietoihin ja ovat yhdenmukaisia 

Remedyn tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kanssa. 

Remedyn ennusteen arviointi perustuu muun muassa johdon tekemiin arvioihin ja oletuksiin, jotka koskevat Remedyn 

nykyistä peliportfoliota, pelien tulevia julkaisuaikatauluja ja myyntiä, julkaisusopimusten ehtoja ja Remedyn nykyistä 

rahoitusasemaa. Remedy voi vaikuttaa liikevaihtoon ja liikevoittoon peliprojektien laadunvalvonnalla, tehokkaalla 

projektinhallinnalla ja henkilöresurssien käyttämisellä, organisaation kehittämisellä sekä jatkuvalla kustannusseurannalla. 

Neljännesvuosittaisten tulosten ja jopa tilikausien väliset vaihtelut voivat kuitenkin olla merkittäviä riippuen 

kehitysmaksujen määrästä ja ajoituksesta sekä pelien julkaisuaikatauluista. Remedy katsoo, että se ei voi vaikuttaa pelien 

tulevaan myyntiin, koska siihen vaikuttavat kuluttajien suuntaukset, mieltymykset ja muut tekijät, joita on vaikea 

ennustaa. Remedyn vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ovat myös maailmanpolitiikan tilanne sekä muut toimialaan 

ja liiketoimintaan liittyvät yleiset riskitekijät. Ennusteeseen sisältyy näin ollen useita epävarmuustekijöitä, jotka voivat 

muuttaa ennusteen lopputulosta olennaisesti. 

Keskeiset Remedyn liiketoimintaan vaikuttavat tekijät  

Seuraavat keskeiset tekijät todennäköisesti vaikuttavat Remedyn liiketoiminnan tulokseen vuonna 2022:  

• Julkaisusopimusten ehdot: Julkaisusopimusten ehdot vaikuttavat Remedyn taloudelliseen tulokseen. 

Julkaisusopimusten olennaisia ehtoja ovat muun muassa kehitystyön laajuus, budjetti ja rahoitusehdot, pelin kehitys- 

ja julkaisuaikataulu, recoupia ja rojaltien jakoa koskevat ehdot, mukaan lukien ja tuotoista tehtävät vähennykset ennen 

rojaltien jakamista. Remedy on solminut julkaisusopimukset sen nykyisten kumppaneiden Epic Gamesin, 505 

Gamesin, Smilegaten, Tencentin ja Rockstar Gamesin kanssa. 

 
5 Lähde: Newzoo Global Games Market Report 2021. 
6 Lähde: Newzoo Global Games Market Report 2021. 
7 Lähde: Newzoo Newzoo’s Games Trends to Watch in 2022. 
8 Lähde: Newzoo Intro to the Metaverse Trend Report 2021. 
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• Projektien lukumäärä: Samanaikaisesti kehitettävien pelien lukumäärä vaikuttaa Remedyn taloudelliseen tulokseen. 

Kun kehitettävänä on samanaikaisesti useampia pelejä, kehitysmaksuja saadaan tyypillisesti enemmän ja tasaisemmin, 

jos jokaisesta pelistä on tehty julkaisusopimus. 

• Pelijulkaisut: Pelien julkaisuajankohdat ja pelien menestyminen kaupallisesti vaikuttavat Remedyn taloudelliseen 

tulokseen. AAA-pelien myyntiluvut ovat tyypillisesti suurimmillaan ensimmäisinä kuukausina pelin julkaisemisen 

jälkeen. Tämän jälkeen myyntiluvut laskevat nopeasti. Lisäksi pelimyynteihin voi vaikuttaa se, minä vuodenaikana 

peli julkaistaan ja julkaistaanko samanaikaisesti sen kanssa muita kilpailevia pelejä. Remedy on onnistunut 

vaikuttamaan tähän julkaisemalla lisäsisältöä, kuten ladattavia lisäosia jo julkaistuihin peleihin, mikä kasvattaa 

mahdollisuuksia saada jatkuvia tulovirtoja myös pelin julkaisemisen jälkeen. Tästä huolimatta julkaisuajankohdat 

vaikuttavat Remedyn taloudelliseen tulokseen neljännesvuosittain ja tilikausittain. 

• Henkilöstö ja ulkoiset osaajat: Remedyn työntekijät ovat sen merkittävin tuotannollinen tekijä ja suurin kuluerä. 

Pääsääntöisesti henkilöstömäärän lisäämisestä aiheutuvat henkilöstökulut edellyttävät tulojen kasvamista. Remedyn 

henkilöstön tukena on suuri joukko ulkoisia kumppaneita, jotka ovat työntekijöitä helpommin skaalattavissa. Remedy 

odottaa sen henkilöstön ja ulkoisten kumppanien lukumäärän kasvavan tulevaisuudessa. 

• Pelialustat: Remedy kehittää pelejä kolmansien osapuolten valmistamille pelikonsoleille, kuten Sonyn PS4:lle ja 

PS5:lle, Microsoftin Xbox One:lle ja Xbox Series X|S:lle ja Nintendon Switchille. Remedyn liiketoiminnan 

menestyminen riippuu siitä, miten kuluttajat suhtautuvat näihin alustoihin ja miten laajasti niitä käytetään.  

• Digitaalinen jakelu: Pelaajat ostavat pelejä yhä useammin digitaalisesti fyysisten levyjen ostamisen sijaan. Remedy 

odottaa pelien digitaalisesta lataamisesta saatavien tulojen kasvavan ja pakattujen levyjen vähittäismyynnistä 

saatavien tulojen pienenevän. Koska digitaaliseen jakeluun liittyvät kustannukset ovat levyihin liittyviä kustannuksia 

pienemmät, Remedy uskoo, että digitaalisten kanavien kautta tapahtuva myynnin lisääntyminen vaikuttaa Remedyn 

tuleviin pelimyyntituloihin positiivisesti. 

• Valuuttakurssien muutokset: Remedyn liikevaihdosta ja kuluista osa syntyy muussa valuutassa kuin euroissa, mikä 

altistaa sen eri valuuttakurssiriskeille. Koska suurimman osan Remedyn liikevaihdosta ja kustannuksista vuonna 2022 

odotetaan syntyvän euroissa, muiden valuuttojen kurssimuutosten vaikutukset Remedyn liiketoimintaan odotetaan 

jäävän rajallisiksi. Valuuttariskien hallitsemiseksi Remedy on pyrkinyt neuvotteluissa varmistamaan, että 

mahdollisimman moni sopimus tehdään euroissa. Joissakin tapauksissa Remedy on sopinut tasaavansa valuuttariskiä 

kumppanin kanssa siten, että osa sopimuksesta tehdään euromääräisenä ja osa kumppanin valuutassa.  

Edellisen kahdentoista kuukauden aikana säännellysti julkistetut tiedot  

Vuosikertomusta, osavuosikatsauksia, yhtiökokouksia, optio-ohjelmia ja johtohenkilöiden liiketoimia koskevien 

tiedotteiden lisäksi Remedy on julkistanut seuraavat Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (Euroopan parlamentin ja 

neuvoston antama asetus markkinoiden väärinkäytöstä (EU) N:o 596/2014, muutoksineen, ”Markkinoiden 

väärinkäyttöasetus”) nojalla julkaistettavat tiedot viimeisen kahdentoista kuukauden aikana: 

• 28.12.2021 Remedy ilmoitti allekirjoittaneensa maailmanlaajuisen kehitys-, lisenssi- ja jakelusopimuksen 

Tencentin kanssa Vanguard-koodinimeä kantavasta pelistä. Tiedotteen mukaan Remedy kehittää ja julkaisee 

pelin maailmanlaajuisesti, lukuun ottamatta valikoituja Aasian markkinoita, joilla Tencent lokalisoi ja julkaisee 

pelin. Remedy ja Tencent rahoittavat ilmaiseksi ladattavan pelin kehittämisen yhdessä, ja peli on Remedyn 

ensikosketus GaaS-liiketoimintamalliin. Remedy ja Tencent vastaavat itse julkaisemiseen ja pelin operointiin 

liittyvistä kustannuksistaan omilla maantieteellisillä alueillaan, jakaen osan pelin tuloista toisen osapuolen 

kanssa kehittämiskustannusten kattamisen jälkeen. Peli kehitetään Unreal Engine:llä PC- ja konsolialustoille, ja 

pelin kehitys on parhaillaan proof-of-concept -vaiheessa. Osana sopimusta Remedy on myös lisensoinut 

Tencentille maailmanlaajuiset oikeudet Vanguardin mobiiliversion kehittämiseen ja julkaisemiseen. Tencent 

vastaa mobiiliversion kehitys- ja julkaisukustannuksista, ja yhtiöt ovat sopineet erillisestä tulonjakomallista 

mobiiliversion osalta. 

• 29.6.2021 Remedy ilmoitti tehneensä 505 Gamesin kanssa sopimuksen, jonka puitteissa Remedy ja 505 Games 

julkaisevat ja kehittävät yhdessä uuden, neljän pelaajan PvE (pelaaja vastaan ympäristö) -moninpelin, joka on 

moninpeli spin-off Control-pelistä ja koodinimeltään Condor. Tiedotteen mukaan uusi peli perustuu Remedyn 

omalle Northlight-pelimoottorille ja pelinkehitystyökaluille ja tulee saataville PC:lle, PlayStation 5:lle ja Xbox 

Series X|S:lle. Pelin alustava kehitysbudjetti on 25 miljoonaa euroa. Kehitys- ja markkinointi-investoinnit 

jakautuvat tasan 505 Gamesin ja Remedyn kesken, kuten myös pelin tulevat nettotuotot. Tiedotteen mukaan 505 

Games ja Remedy Entertainment ovat lisäksi sopineet ylätason ehdoista yhteistyölle, jonka tavoitteena on 

laajentaa Control-peliperhettä edelleen isomman budjetin Control-pelillä. Yhteistyön yksityiskohdista sovitaan 

myöhemmin. 
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• 6.4.2022 Remedy ilmoitti tehneensä Rockstar Gamesin kanssa uuden kehityssopimuksen remake-versioiden 

kehittämiseksi Max Payne 1 ja Max Payne 2: The Fall of Max Payne -videopeleistä. Kehityssopimuksen 

puitteissa Remedy kehittää pelit yhtenä tuotteena PC-, PlayStation 5- ja Xbox Series X|S -alustoille käyttäen 

omaa Northlight-pelimoottoriaan. Rockstar Games rahoittaa pelin kehityksen, ja kehitysbudjetti vastaa kooltaan 

Remedyn tavanomaista AAA-pelin tuotantoa. Sopimuksen mukaan Remedyllä on mahdollisuus saada pelin 

rojaltituottoja sen jälkeen, kun Rockstar Games on kattanut pelin kehitys- ja markkinointikulut sekä muut 

julkaisuun ja jakeluun liittyvät kustannukset.    

Remedyn taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 

Remedyn taloudellisessa asemassa tai liiketoiminnan tuloksessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 31.12.2021 ja 

tämän Listalleottoesitteen päivämäärän välisenä aikana. 
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REMEDYN HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT 

Yleistä 

Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan Remedyn hallinto ja valvonta on jaettu osakkeenomistajien, hallituksen ja 

toimitusjohtajan kesken.  

Remedyn hallinnossa sovelletaan sen yhtiöjärjestystä ja Suomen lakeja, erityisesti Osakeyhtiölakia, kirjanpitolakia 

(1336/1997, muutoksineen) ja arvopaperimarkkinasääntelyä. Lisäksi Remedy noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys 

ry:n vuonna 2020 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on saatavissa osoitteessa 

www.cgfinland.fi. 

Remedyn hallituksen osoite on Luomanportti 3, 02200 Espoo. 

Yhtiökokous 

Remedyn osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Yleensä yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus. 

Remedyn yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä 

kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Lisäksi yhtiökokous on Osakeyhtiölain mukaan pidettävä, mikäli 

Yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista Osakkeista, 

kirjallisesti vaativat yhtiökokouksen koollekutsumista. 

Hallitus ja johtoryhmä 

Hallituksen tehtävät 

Remedyn hallitus vastaa Remedyn hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on vahvistanut 

itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat. Työjärjestyksen mukaan 

hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa Yhtiön strategian vahvistaminen ja toimitusjohtajan nimittäminen. 

Remedyn hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään kuusi varsinaista jäsentä. 

Hallitukseen voidaan lisäksi valita yhdestä kuuteen varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi 

seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 

Tämän Listalleottoesitteen päivämääräänä Remedyn hallitus ei ole perustanut valiokuntia.  

Hallituksen jäsenet 

Tämän Listalleottoesitteen päivämääränä Remedyn hallitukseen kuului seuraavat kuusi jäsentä, jotka 13.4.2022 pidetty 

varsinainen yhtiökokous 2022 valitsi hallituksen jäseniksi9:  

 Syntymävuosi Tehtävä Aloitusvuosi Kansalaisuus 

Markus Mäki ................................  1974 Puheenjohtaja 1995 Suomi 

Christian Fredrikson .....................  1964 Jäsen 2013 Suomi  

Jussi Laakkonen ...........................  1975 Jäsen 2017 Suomi 

Kaisa Salakka ...............................  1979 Jäsen 2022 Suomi 

Sonja Ängeslevä ...........................  1974 Jäsen 2022 Suomi 

Henri Österlund ............................  1971 Jäsen 2017 Suomi 

 

Markus Mäki on yksi Remedyn perustajista. Tällä hetkellä hallituksen puheenjohtajana toimiva Mäki on ollut Remedyn 

hallituksessa vuodesta 1995. Mäki on Yhtiön teknologiajohtaja. Mäki on yksi Suomen pelialan pioneereista. Hänellä on 

alalta vuosikymmenten kokemus, ja hän oli perustamassa muun muassa Futuremark Oy:tä. Hän on ollut mukana 

jokaisessa Remedyn peliprojektissa Yhtiön perustamisesta alkaen, lähinnä tuotanto- ja teknologiajohdon rooleissa. Mäellä 

on B. Eng tutkinto Espoo-Vantaan Teknisestä Ammattikorkeakoulusta (nykyinen Metropolia). 

Christian Fredrikson on ollut Remedyn hallituksen jäsen vuodesta 2013. Hän on ruotsalaisen biometriikka-yrityksen 

Fingerprint Cards AB:n toimitusjohtaja. Ennen siirtymistään Ruotsiin Fredrikson oli tietoturvayritys F-Secure Oyj:n 

toimitusjohtaja. Hänellä on laaja kokemus kansainvälisistä johtotehtävistä korkean teknologian yrityksissä, muun muassa 

Nokia Siemens Networksin Aasian johtajana sekä myyntijohtajana. Hän on valmistunut diplomi-insinööriksi Åbo 

Akademista. 

 
9 Markus Mäki, Christian Fredrikson, Jussi Laakkonen, Henri Österlund and Kaisa Salakka valittiin toimikaudeksi, joka alkaa valinnan jälkeen ja jatkuu 
valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Sonja Ängeslevä valittiin toimikaudeksi, joka alkaa 2.5.2022 ja jatkuu valintaa 

seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

http://www.cgfinland.fi/
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Jussi Laakkonen on ollut Remedyn hallituksen jäsen vuodesta 2017. Hän on sosiaalista alustaa pelaajille kehittävän 

Noice-startupin perustaja ja toimitusjohtaja. Sitä ennen hän toimi Unity Technologies Finland Oy: n johtoryhmän 

jäsenenä ja Executive Vice President -positiossa. Unity Technologies Finland Oy hankki keväällä 2014 omistukseensa 

mobiilipelimarkkinointiin keskittyvän start-upin, Applifier Oy:n, jossa Laakkonen toimi perustajana ja toimitusjohtajana. 

Ennen Applifier Oy:tä Laakkonen on työskennellyt liiketoiminnan kehitysjohtajana pelinkehitysyrityksessä Bugbear 

Entertainment Oy:ssä sekä tuotekehityksen ja hallinnon tehtävissä tietoturvayhtiö F-Secure Oyj:ssä. Laakkonen on 

valmistunut tietotekniikan diplomi-insinööriksi Teknillisestä Korkeakoulusta (nykyinen Aalto Yliopisto). 

Kaisa Salakka on ollut Remedyn hallituksen jäsen vuodesta 2022. Salakalla on noin kymmenen vuoden kokemus 

pelialalta. Hän on viimeiset seitsemän vuotta toiminut Unity Software Inc. yhtiön tuote- ja tutkimusjohtajana, vastaten 

uusien tuotteiden kehittämisestä pelipalveluliiketoiminnalle sekä mainonnalle. Hänet on vastikään nimitetty Woltin 

kuluttajaliiketoiminnan johtajaksi. Hän on myös Suomen Startup-yhteisö ry:n ja Alma Media Oyj:n hallituksen jäsen. 

Salakka on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Helsingin kauppakorkeakoulusta (nykyinen Aalto Yliopisto). 

Sonja Ängeslevä on ollut Remedyn hallituksen jäsen vuodesta 2022. Ängeslevällä on laaja kokemus B2B ja B2C 

mobiilituotteiden kehittämisestä. Hän on toiminut viimeiset neljä vuotta Zyngassa Product Leadina. Rooli jatkuu vuoden 

2022 huhtikuuhun asti, jonka jälkeen Ängeslevä aloittaa toimitusjohtajana ja perustajana uudessa mobiilipelialan 

yrityksessä. Ennen Zyngaa, hän työskenteli tuotekehityksen johtotehtävissä Unity Technology Finland Oy:ssä ja 

saksalaisessa peliohjelmistoyhtiö Scoreloop AG:ssa. Ängeslevä on ollut aktiivisesti kehittämässä Suomen pelialan 

ekosysteemiä toimimalla IGDA Finlandin ensimmäisenä pääjohtajana ja Neogamesin hallituksen puheenjohtajana sekä 

perustamalla Women in Games Finland ry:n. Hänelle on myönnetty lukuisia palkintoja muun muassa elämäntyöpalkinto 

työstään pelialan hyväksi. Ängeslevällä on digitaalisen median maisterin tutkinto Lapin yliopistosta. 

Henri Österlund on ollut Remedyn hallituksen jäsen vuodesta 2017. Hän on Accendo Capital SICAV RAIF:n perustaja. 

Aikaisemmin hän on työskennellyt osakkaana Conventum Corporate Financessa, osakkaana Tritonin 

pääomasijoitusrahastossa Lontoossa ja analyytikkona Doughty Hansonin pääomasijoitusrahastossa Tukholmassa. Hän on 

aloittanut työuransa Landesbank Schleswig-Holsteinissa Kielissä. Österlund on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi 

Helsingin Kauppakorkeakoulusta. 

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä 

Hallitus nimittää Remedyn toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja vastaa Remedyn juoksevasta hallinnosta hallituksen 

antamien ohjeiden mukaisesti. Hän esittelee ja raportoi hallitukselle. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa Remedyn 

juoksevan hallinnon hoitamisessa.  

Seuraavassa taulukossa on esitetty Remedyn toimitusjohtaja ja johtoryhmä tämän Listalleottoesitteen päivämääränä: 

 Tehtävä Kansalaisuus Syntymävuosi 

Tero Virtala ..................................  Toimitusjohtaja Suomi 1974 

Markus Mäki ................................  Teknologiajohtaja Suomi 1974 

Sami Järvi.....................................  Luova johtaja Suomi 1970 

Terhi Kauppi ................................  Talousjohtaja Suomi 1971 

Johannes Paloheimo .....................  Kaupallinen johtaja Suomi 1984 

Christopher Schmitz .....................  Operatiivinen johtaja Saksa 1972 

Mikaela Öberg-Mattila .................  Henkilöstöjohtaja Suomi 1979 

 

Tero Virtala on toiminut Remedyn toimitusjohtajana vuodesta 2016. Hänellä on pitkä ja vankka kokemus pelialasta ja 19 

vuoden kokemus peliyritysten johtamisesta. Ennen aloittamistaan Remedyn toimitusjohtajana Virtala toimi RedLynx 

Oy:n toimitusjohtajana. RedLynx Oy oli nopeasti kasvava ja menestyvä suomalainen pelialan yhtiö, jonka Ubisoft 

Entertainment SA hankki omistukseensa vuonna 2011. Vuosina 2011–2015 Virtala toimi RedLynx Oy:n 

toimitusjohtajana ja osallistui samalla Ubisoft Entertainment SA:n kansainvälisiin kehityshankkeisiin. Ennen RedLynx 

Oy:tä Virtala toimi liikkeenjohdon konsulttina PricewaterhouseCoopersilla, erityisalueinaan yritysstrategia ja 

muutosjohtaminen IT-, televiestintä- ja mediateollisuudessa. Virtala on valmistunut teknillisen fysiikan diplomi-

insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta. 

 

Sami Järvi on Remedyn luova johtaja ja tunnetaan paremmin nimellä Sam Lake. Hän on yksi arvostetuimmista pelialan 

kirjoittajista. Järvi on ollut mukana Remedyllä vuodesta 1996, ensimmäisestä pelistä lähtien. Hän on ollut luomassa 

kaikkia Remedyn luomia pelibrändejä (mm. Max Payne, Alan Wake, Quantum Break ja Control), ja keskeisessä roolissa 

määrittelemässä Remedyn luovaa DNA:ta ja tarinavetoista brändiä. Järvi työskentelee tällä hetkellä Alan Wake II:n 

parissa.  

Terhi Kauppi on toiminut Remedyn talousjohtajana vuodesta 2018. Ennen aloittamistaan Remedyllä hän on toiminut 

talousjohtajana Asiakastieto Group Oyj:ssä (nykyisin Enento Group Oyj), Pontos Oy:ssä ja First Hop Oy:ssä sekä 

taloushallinnon tehtävissä Nokia Oyj:ssä. Lisäksi Kauppi on Viafin Service Oyj:n hallituksen jäsen. Kauppi on 
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valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Vaasan yliopistosta ja suorittanut oikeusnotaarin tutkinnon Helsingin 

yliopistossa.  

Johannes Paloheimo on Remedyn kaupallinen johtaja, joka on ollut Remedyllä vuodesta 2012. Ennen aloittamistaan 

Remedyllä hän on toiminut liikkeenjohdon konsulttina Suomalais-ruotsalaisessa kauppakamarissa. Paloheimolla on 

maisteritutkinto Chalmersin teknillisestä yliopistosta ja tuotantotalouden kandidaatintutkinto ammattikorkeakoulu 

Arcadasta. 

Christopher Schmitz on toiminut Remedyn operatiivisena johtajana vuodesta 2019. Hänellä on vankka, yli 30 vuoden 

kokemus pelialasta. Ennen aloittamistaan Remedyllä hän on toiminut tuotannon ja liiketoiminnan kehitys- ja 

johtotehtävissä eurooppalaisissa pelistudioissa kuten EA Ghost Games, Square Enix IO Interactive, Ubisoft Blue Byte ja 

Quantic Dream, vastaten merkittävien pelibrändien projekteista kuten Need for Speed, Hitman, Detroit – Become Human, 

ja Assassin’s Creed. Schmitzilla on liikkeenjohdon maisteritutkinnot Liverpool Business Schoolista ja saksalaisesta 

CCI:stä.  

Mikaela Öberg-Mattila on toiminut Remedyn henkilöstöjohtajana vuodesta 2016. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus eri 

toimialojen HR- ja rekrytointitehtävistä. Ennen aloittamistaan Remedyllä hän on toiminut kahdeksan vuotta 

lääketeollisuudessa. Öberg-Mattila on valmistunut kasvatustieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta, ja hän on myös 

valtuutettu valmentaja. 

Johdon muut jäsenyydet ja yhtiömiesasemat viimeisen viiden vuoden aikana 

Remedyn hallituksen ja johtoryhmän jäsenillä on tällä hetkellä tai viimeisen viiden vuoden aikana ennen tämän 

Listalleottoesitteen päivämäärää ollut seuraavat Yhtiön ulkopuoliset jäsenyydet hallinto-, johto- tai valvontaelimissä ja/tai 

he ovat olleet yhtiömiehenä muissa yhtiöissä tai henkilöyhtiöissä kuin Remedyssä: 

 Nykyinen jäsenyydet / yhtiömiesasema Entiset jäsenyydet / yhtiömiesasema 

Hallitus 

 

  

Markus Mäki • Ice Hill Oy, hallituksen puheenjohtaja 

 
 

• Umbra Software Oy, hallituksen jäsen 2012–

2018 

Christian Fredrikson • SSH Communications Security Oyj, 

hallituksen jäsen 
 

• Fingerprint Cards AB, toimitusjohtaja 

 

• Åbo Akademin säätiö, valtuuskunnan jäsen 

 

• Stena AB, hallituksen jäsen 2017–2020 

Jussi Laakkonen • Vorago Holdings Oy, hallituksen jäsen 

 

• Noice, Inc., toimitusjohtaja ja hallituksen 

puheenjohtaja 
 

• Noice Entertainment Oy, hallituksen 

puheenjohtaja 

• Unity Technologies Finland Oy (aikaisemmin 

Applifier Oy), toimitusjohtaja, hallituksen 
puheenjohtaja ja hallituksen jäsen eri aikoina 

2008–2018 

 

• ASSEMBLY Organizing Oy, hallituksen jäsen 

2009–2018 
 

• Scenera Oy, hallituksen varajäsen 2000–2018 

 

• Peliliiga Oy, hallituksen varajäsen 2008–2018 

 
 

Kaisa Salakka 

 
• Suomen Start-up yhteisö ry, hallituksen jäsen 

 

• Alma Media Oyj, hallituksen jäsen 

 

• Hive Helsinki, hallintoneuvoston jäsen 

• Unity Technologies Finland Oy, hallituksen jäsen 

2018–2019 
 

• Motorious Entertainment Oy, hallituksen jäsen 

2016–2019 

 

• Suomen Startupyhteisö ry 2021-2022  

Sonja Ängeslevä 

 

- • Lentävä Liitutaulu Oy, Board member 2014–

2018 
 

Henri Österlund • FERDINAND S.à r.l., hallituksen jäsen 

 

• Doro AB, hallituksen jäsen 

 

• Accendo Capital, hallituksen jäsen 

 

• SSH Communications Security Oyj, 

hallituksen puheenjohtaja 

 

• Addalot Holdings Oy, hallituksen jäsen 2007–

2020 
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Johtoryhmä 

 

  

Tero Virtala • Bake and Party Oy, hallituksen jäsen 

 

• River Saga Oy, toimitusjohtaja ja hallituksen 

jäsen 

 

• Apped Oy, hallituksen jäsen 2015–2019 

Sami Järvi - 

 

- 

 

Terhi Kauppi • Tenendum Oy, hallituksen varajäsen 

 

• Tenendum Alpha Oy, hallituksen varajäsen 

 

• Viafin Service Oyj, hallituksen jäsen 

 

- 
 

Johannes Paloheimo • Anchor Integrity Oy, hallituksen varajäsen 

 

• Rival Games Oy, hallituksen jäsen 2016–2019 

Christopher Schmitz - 
 

- 
 

Mikaela Öberg-Mattila • Innovate Consulting Espoo Oy, hallituksen 

jäsen 
 

• As Oy Lapinlahdenkatu 9, hallituksen jäsen 

 

- 

 

 

Hallituksen ja johtoryhmän jäseniä koskevia tietoja 

Tämän Listalleottoesitteen päivämääränä kukaan Remedyn hallituksen tai johtoryhmän jäsenistä tai toimitusjohtaja ei ole 

kuluneen viiden vuoden aikana: 

• saanut tuomiota petoksellisesta rikoksesta tai rikkomuksesta; tai 

• ollut oikeus- tai valvontaviranomaisen (mukaan lukien ammattialajärjestöt) syytteen tai seuraamuksen kohteena, 

eikä tuomioistuin ole todennut, ettei kyseinen henkilö saa toimia minkään yhtiön hallinto-, johto- tai valvontaelimen 

jäsenenä tai kieltänyt toimimasta minkään yhtiön johdossa tai hoitamasta minkään yhtiön liiketoimintaa. 

Remedyn hallituksen ja johtoryhmän jäsenten välillä ei ole perhesuhteita. 

Tämän Listalleottoesitteen päivämäärää edeltävän viiden vuoden aikana yksikään Remedyn hallituksen ja johtoryhmän 

jäsenistä ja toimitusjohtaja ei ole toiminut johtavassa asemassa, kuten hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenä tai 

kuulunut johtoon sellaisessa yhtiössä tai toiminut kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä sellaisessa yhtiössä, 

joka on haettu konkurssiin, selvitystilaan tai saneeraukseen (lukuun ottamatta sellaisia vapaaehtoisia selvitystiloja, joihin 

on hakeuduttu yhtiön lakkauttamiseksi) seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta: Tero Virtala oli tammikuuhun 2019 

saakka konkurssiin vuonna 2017 asetetun startup-yritys Apped Oy:n hallituksen jäsen. Johannes Paloheimo oli vuoteen 

2019 saakka konkurssiin vuonna 2020 asetetun Rival Games Oy:n hallituksen jäsen. Kaisa Salakka oli vuonna 2019 

konkurssiin asetetun startup-yritys Motorious Entertainment Oy:n hallituksen jäsen. Hän erosi yhtiön hallituksesta puoli 

vuotta ennen konkurssia. 

Eturistiriidat  

Hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla tai johtoryhmän jäsenillä ei ole eturistiriitoja heidän Remedyyn liittyvien 

tehtäviensä ja heidän yksityisten etujensa tai muiden tehtäviensä välillä. 

Remedyn hallituksen arvion mukaan Christian Fredrikson, Jussi Laakkonen, Kaisa Salakka ja Sonja Ängeslevä ovat 

riippumattomia Remedystä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Henri Österlund on riippumaton Remedystä, mutta 

ei sen merkittävästä osakkeenomistajasta Accendo Capital SICAV RAIF:sta. Markus Mäki ei ole riippumaton Remedystä 

ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta hänen toimiessa Remedyssä teknologiajohtajana ja omistaessa yli kymmenen 

prosenttia Remedyn kaiksita osakkeista ja äänistä.  

Tilintarkastajat 

Yhtiöjärjestyksen mukaan Remedyllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen 

tilintarkastajarekisteriin merkitty tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. 

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Remedyn vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous valitsi 13.4.2022 Remedyn tilintarkastajaksi uudelleen 

tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, jonka toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
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päättyessä. Remedyn päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Petri Sammalisto. Petri Sammalisto on merkitty 

kaupparekisterin ylläpitämään tilintarkastuslain (1141/2015, muutoksineen) 6 luvun 9 §:n mukaiseen 

tilintarkastajarekisteriin. KPMG Oy Ab ja KHT Petri Sammalisto päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut Remedyn 

tilantarkastajana myös tilikausilla, jotka päättyivät 31.12.2021 ja 31.12.2020, ja tarkastanut tähän Listalleottoesitteeseen 

liitetyt Remedyn tilinpäätöstiedot 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta. 
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OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA 

Tietoa Remedystä 

Remedyn rekisteröity toiminimi on Remedy Entertainment Oyj ja sen kotipaikka on Espoo. Remedyn ruotsinkielinen 

rinnakkaistoiminimi on Remedy Entertainment Abp ja englanninkielinen rinnakaistoiminimi on Remedy Entertainment 

Plc. Remedyn rekisteröity osoite on Luomanportti 3, 02200 Espoo ja sen puhelinnumero on +358 9 4355 040. Remedy 

on Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö ja siihen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Remedyn perustamissopimus on 

allekirjoitettu 11.8.1995. Remedy on rekisteröity kaupparekisteriin 27.9.1995, sen y-tunnus on 1017278-9 ja sen LEI-

tunnus on 7437003VZ3JPF7DBTG92. Remedyn tilikausi on kalenterivuosi. 

Remedyn yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaan sen toimialana on tietokoneohjelmistojen ja tietokonepelien suunnittelu-, 

valmistus-, markkinointi-, myynti-, välitys- ja agentuuritoiminta sekä tietojenkäsittely- ja konttoritekniikan laitteiden sekä 

tietoliikennevälineiden vähittäis- ja tukkukauppa, valmistus, agentuuritoiminta, korjaus ja huolto sekä tuonti ja vienti. 

Remedy voi harjoittaa atk-alan koulutus, kustannus-, painatus- ja julkaisutoimintaa, sekä sijoitus- ja 

rahoituspalvelutoimintaa. Remedy voi harjoittaa arvopaperi- ja kiinteistökauppaa. 

Osakkeet ja osakepääoma 

Tämän Listalleottoesitteen päivämääränä Remedyn rekisteröity osakepääoma on 80.000 euroa ja sen rekisteröityjen 

Osakkeiden lukumäärä on 13.302.700 Osaketta, jotka on kaikki täysin maksettu. Jokaisella Osakkeella on yksi ääni 

Remedyn yhtiökokouksessa, eikä Osakkeisiin liity äänestysrajoituksia. Remedyn Osakkeilla ei ole nimellisarvoa, ja ne 

ovat euromääräisiä.  

Remedyllä on yksi osakesarja. Remedyn Osakkeet on liitetty Euroclear Finlandin arvo-osuusjärjestelmään 5.5.2017 

alkaen ISIN-koodilla FI4000251897. Remedyllä ei ole hallussaan omia osakkeita. 

Remedyn Osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet osinkoihin ja muihin jaettaviin varoihin. 

Osakkeiden listaaminen 

Remedyn Osakkeet ovat olleet listattuna First North –markkinapaikalla 30.5.2017 lähtien kaupankäyntitunnuksella 

REMEDY. Remedy on jättänyt Nasdaq Helsingille listalleottohakemuksen Osakkeiden listaamiseksi pörssilistalle. 

Osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan pörssilistalla arviolta 4.5.2022. Listautumisen yhteydessä Osakkeiden 

kaupankäyntitunnus ja ISIN-koodi säilyvät ennallaan. 

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät 

Tämän Listalleottoesitteen päivämääränä Remedyllä on neljä optio-ohjelmaa, joita on kuvattu alla.  

Optio-ohjelma 2018 

Remedy hallitus päätti 8.6.2018 pidetyssä kokouksessaan varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2018 antaman valtuutuksen 

nojalla hallituksen erikseen päättämille Remedyn avainhenkilöille suunnatusta optio-ohjelmasta ”Optio-ohjelma 2018”. 

Optio-oikeuksia voitiin alun perin antaa yhteensä enintään 400.000 kappaletta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 

enintään 400.000 Remedyn uutta tai sen hallussa olevaa osaketta, vastaten 3,21 prosenttia Remedyn kaikista osakkeista 

ja äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä lasketaan liikkeeseen vain uusia osakkeita. Toukokuussa 

2021 Remedy mitätöi yhteensä 97.500 sen hallussa olevaa optio-oikeutta. Optio-oikeuksia 2018 on mitätöinnin jälkeen 

302.500 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään 302.500 Remedyn osaketta. 

Optio-ohjelman ehtojen mukaan optio-oikeudet annetaan vastikkeetta ja hallitus voi allokoida optio-oikeuksia 

osakemerkintäaikaan asti. Osakkeiden merkintäaika alkoi 1.6.2021 ja päättyy 31.5.2024. Osakekohtainen merkintähinta 

on 7,02 euroa, joka oli Remedyn osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi First North -markkinapaikalla 1.3.–31.5.2018 

aikavälillä lisättynä 10 prosentilla. 

Remedyn hallitus oli 31.12.2021 allokoinut 302.500 optio-oikeutta 2018, eikä ohjelman perusteella voida allokoida uusia 

optio-oikeuksia 2018. Remedy tiedotti 27.5.2021, että se hakee optio-oikeuksia 2018 julkisen kaupankäynnin kohteeksi 

First North -markkinapaikalle. Optio-oikeudet ovat olleet listattuna kyseisellä markkinapaikalla 1.6.2021 alkaen. 

Remedyn optio-oikeuksilla 2018 merkittiin 1.6.–15.9.2021 yhteensä 226.300 Remedyn uutta osaketta. Nämä osakkeet 

rekisteröitiin kaupparekisteriin 30.9.2021, josta lähtien ne tuottivat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet. Remedyn 

optio-oikeuksilla 2018 merkittiin 16.9.–31.12.2021 yhteensä 4.250 Remedyn osaketta. Nämä osakkeet rekisteröitiin 

kaupparekisteriin 27.1.2022, josta lähtien ne tuottivat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet. 
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Optio-ohjelma 2019 

Remedyn hallitus päätti 11.7.2019 pidetyssä kokouksessaan varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2019 antaman valtuutuksen 

nojalla hallituksen erikseen päättämille Remedyn avainhenkilöille suunnatusta optio-ohjelmasta ”Optio-ohjelma 2019”. 

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 400.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 

400.000 Remedyn uutta tai sen hallussa olevaa osaketta, vastaten 3,21 prosenttia Remedyn kaikista osakkeista ja äänistä 

mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä lasketaan liikkeeseen vain uusia osakkeita. Optio-oikeudet 

annetaan vastikkeetta. Hallitus voi allokoida optio-oikeuksia osakemerkintäaikaan asti. Osakkeiden merkintäaika alkaa 

1.6.2022 ja päättyy 31.5.2025. Osakekohtainen merkintähinta on 9,23 euroa, joka oli Remedyn osakkeen vaihdolla 

painotettu keskikurssi First North -markkinapaikalla 1.4.–30.6.2019 aikavälillä lisättynä 10 prosentilla. 

 

Remedyn hallitus oli 31.12.2021 allokoinut 375.000 optio-oikeutta 2019, ja loput 25.000 optio-oikeutta 2019 jäi Remedyn 

haltuun allokoitavaksi myöhemmin. 

Optio-ohjelma 2020 

Remedyn hallitus päätti 2.7.2020 pidetyssä kokouksessaan varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2020 antaman valtuutuksen 

nojalla hallituksen erikseen päättämille Remedyn avainhenkilöille suunnatusta optio-ohjelmasta ”Optio-ohjelma 2020”. 

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 400.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 

400.000 Remedyn uutta tai sen hallussa olevaa osaketta, vastaten 3,21 prosenttia Remedyn kaikista osakkeista ja äänistä 

mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä lasketaan liikkeeseen vain uusia osakkeita. Optio-oikeudet 

annetaan vastikkeetta. Hallitus voi allokoida optio-oikeuksia osakemerkintäaikaan asti. Osakkeiden merkintäaika alkaa 

1.6.2023 ja päättyy 31.5.2026. Osakekohtainen merkintähinta on 22,21 euroa, joka oli Remedyn Osakkeen vaihdolla 

painotettu keskikurssi First North -markkinapaikalla 1.4.–30.6.2020 aikavälillä lisättynä 10 prosentilla.  

 

Remedyn hallitus oli 31.12.2021 allokoinut 200.500 optio-oikeutta 2020 ja loput 199.500 optio-oikeutta 2020 jäi 

Remedyn haltuun allokoitavaksi myöhemmin. 

Optio-ohjelma 2021 

Remedyn hallitus päätti 20.9.2021 pidetyssä kokouksessaan varsinaisen yhtiökokouksen 14.4.2021 antaman valtuutuksen 

nojalla hallituksen erikseen päättämille Remedyn avainhenkilöille suunnatusta optioohjelmasta ”Optio-ohjelma 2021” 

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 350.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 

350.000 Remedyn uutta tai sen hallussa olevaa osaketta, vastaten 2,68 prosenttia Remedyn kaikista osakkeista ja äänistä 

mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä lasketaan liikkeeseen vain uusia osakkeita. Optio-oikeudet 

annetaan vastikkeetta. Hallitus voi allokoida optio-oikeuksia osakemerkintäaikaan asti. Osakkeiden merkintäaika alkaa 

1.6.2024 ja päättyy 31.5.2027. Osakekohtainen merkintähinta on 47,09 euroa, joka oli Remedyn osakkeen vaihdolla 

painotettu keskikurssi First North -markkinapaikalla 1.6.–31.8.2021 aikavälillä lisättynä 10 prosentilla. 

 

Remedyn hallitus oli 31.12.2021 allokoinut 309.500 optio-oikeutta 2021 ja loput 40.500 optio-oikeutta 2021 jäi Remedyn 

haltuun allokoitavaksi myöhemmin. 

Voimassaolevat valtuutukset 

Valtuutus Remedyn omien osakkeiden hankkimiseen 

Remedyn varsinainen yhtiökokous valtuutti 13.4.2022 hallituksen päättämään enintään 500.000 Remedyn oman 

Osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä sen vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.  

Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien Osakkeiden suhteessa julkisessa 

kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 

päättymiseen saakka, mutta kuitenkin enintään 13.10.2023 saakka. 

Valtuutus päättää osakeannista 

Remedyn varsinainen yhtiökokous valtuutti 13.4.2022 hallituksen päättämään osakeanneista. Valtuutuksen nojalla 

hallitus on oikeutettu päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista, joissa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään 

1.300.000 Remedyn uutta tai sen hallussa olevaa omaa Osaketta maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus oikeuttaa 

antamaan osakkeita myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutus oikeuttaa hallituksen 

päättämään lisäksi Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta 

edellä todetun enimmäisosakemäärän puitteissa. Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päivämäärästä. 
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Osakkeenomistajien oikeudet 

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeus 

Osakeyhtiölain mukaan suomalaisen osakeyhtiön osakkeenomistajilla on heidän omistuksiensa mukaisessa suhteessa 

etuoikeus annettaviin osakkeisiin, ellei antia koskevassa yhtiökokouksen tai hallituksen päätöksessä toisin määrätä. 

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksen päätös, jolla poiketaan osakkeenomistajien etuoikeudesta, edellyttää, että sitä 

kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa kaikista yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. 

Osakeyhtiölain mukaan päätös, jolla poiketaan osakkeenomistajien etuoikeudesta, edellyttää lisäksi, että päätökseen on 

yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeyhtiölain mukaan suunnattu osakeanti voi lisäksi olla maksuton vain, jos 

siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. 

Tietyt osakkeenomistajat, jotka asuvat tai joiden rekisteröity osoite on tietyissä muissa maissa kuin Suomessa, eivät 

välttämättä voi käyttää osakeomistukseensa perustuvaa merkintäetuoikeutta, ellei osakkeita ole rekisteröity kyseisten 

valtioiden sovellettavan arvopaperilainsäädännön mukaisesti tai muulla vastaavalla tavalla tai ellei käytettävissä ole 

poikkeusta kyseisten valtioiden sovellettavissa laeissa asetetuista rekisteröintiin liittyvistä tai muista vastaavista 

vaatimuksista. Katso kohta ”Riskitekijät –Osakkeisiin ja kaupankäyntiin Nasdaq Helsingissä liittyvät riskit – Eräät 

ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä pysty käyttämään merkintäoikeuttaan osakeannissa.”  

Yhtiökokoukset 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksissa päätösvaltaansa yhtiön asioissa. Remedyn 

yhtiöjärjestyksen ja Osakeyhtiölain mukaan Remedyn varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen 

määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä Osakeyhtiölain mukaan muun muassa seuraavista asioista:  

• tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä emoyhtiössä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen, 

• vastuuvapauden myöntäisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, 

• taseen osoittaman voiton käyttämisestä, 

• hallituksen jäsenten valinnasta ja palkitsemisesta, sekä  

• tilintarkastajien valinnasta. 

Myös hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttävät yhtiökokouksen päätöstä. Varsinaisten yhtiökokousten lisäksi voidaan 

tarvittaessa pitää ylimääräisiä yhtiökokouksia. Päätettävän asian laadusta riippuen sovelletaan jäljempänä kuvattuja 

Osakeyhtiölain mukaisia määräenemmistösäännöksiä. 

Yhtiökokous käsittelee Osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen edellyttämiä tai hallituksen sille esittämiä asioita. Yleensä 

hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle. Mikäli yhtiön osakkeenomistaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään 

kymmenen (10) prosenttia osakkeista, tai yhtiön tilintarkastaja esittää kirjallisen pyynnön, että jokin asia tulisi käsitellä 

yhtiökokouksessa, tulee hallituksen toimittaa kutsu yhtiökokoukseen kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja voi kirjallisesti pyytää hallitukselta, että hänen esittämänsä yhtiökokouksen 

päätösvaltaan kuuluva asia käsitellään seuraavassa yhtiökokouksessa toimittamalla vaatimuksensa niin hyvissä ajoin, että 

asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Pörssiyhtiössä vaatimuksen katsotaan aina olevan toimitettu riittävän ajoissa, jos 

se on toimitettu viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokouskutsua. 

Remedyn yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään 

kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen 

Täsmäytyspäivää (määritelty jäljempänä). Yhtiökokous kutsutaan koolle julkaisemalla kokouskutsu Remedyn 

internetsivuilla. Osakkeenomistajan on halutessaan osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiökokoukseen 

ennakolta kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan 

kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokouspäivää. 

Osakeyhtiölain mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen on vain osakkeenomistajilla, jotka on merkitty Euroclear 

Finlandin ylläpitämään Remedyn osakasluetteloon kahdeksan (8) arkipäivää ennen yhtiökokousta (”Täsmäytyspäivä”). 

Hallintarekisteröityjen Osakkeiden omistajalla, jolla osakkeiden perusteella on oikeus tulla kirjatuksi Euroclear Finlandin 

ylläpitämään Remedyn osakasluetteloon Täsmäytyspäivänä, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Oikeus osallistua 

yhtiökokoukseen edellyttää myös, että osakkeenomistaja on kyseisten osakkeiden perusteella ilmoitettu merkittäväksi 
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tilapäisesti Euroclear Finlandin ylläpitämään Remedyn osakasluetteloon. Ilmoitus tilapäisestä merkitsemisestä 

osakasluetteloon on tehtävä viimeistään yhtiökokouskutsussa mainittuna ajankohtana, jonka on oltava Täsmäytyspäivän 

jälkeen.  

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen joko itse tai valtuuttamansa asiamiehen 

välityksellä. Valtuutetun asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava 

oikeutensa edustaa osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean 

asiamiehen välityksellä siten, että eri asiamiehet edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevien osakkeiden 

nojalla, ilmoittautumisen yhteydessä on yksilöitävä Osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa 

osakkeenomistajaa. Lisäksi kukin osakkeenomistaja tai valtuutettu asiamies voi käyttää yhtiökokouksessa avustajaa. 

Äänioikeus 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan joko henkilökohtaisesti tai 

valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Remedyn kukin Osake oikeuttaa yhteen (1) ääneen yhtiökokouksessa. Jos 

hallintarekisteröidyn Osakkeenomistaja haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan, hänen tulee 

ilmoittautua tilapäisesti merkittäväksi Remedyn osakasluetteloon. Ilmoitus tilapäisestä merkitsemisestä osakasluetteloon 

on tehtävä viimeistään yhtiökokouskutsussa määriteltynä päivänä, jonka on oltava Täsmäytyspäivän jälkeen. 

Osakeyhtiölaki tai Remedyn yhtiöjärjestys eivät aseta yhtiökokousten päätösvaltaisuudelle edellytyksiä.  

Yhtiökokouksessa päätökset tehdään yleensä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kuitenkin eräät päätökset, kuten 

yhtiöjärjestyksen muutokset, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeaminen osakeannin yhteydessä ja eräissä 

tapauksissa päätökset Remedyn sulautumisesta tai purkamisesta, edellyttävät vähintään kahden kolmasosan enemmistöä 

annetuista äänistä sekä yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista. Lisäksi tietyt päätökset, kuten osakkeenomistajien 

omistusosuuksista poikkeava osakkeiden pakollinen lunastaminen yhtiölle, edellyttävät kaikkien osakkeenomistajien 

hyväksyntää.  

Osingot ja muu voitonjako 

Osakeyhtiölain mukaan suomalaisen yhtiön osinkoa voidaan maksaa vasta yhtiökokouksen vahvistettua yhtiön 

tilinpäätöksen ja päätettyä osingonjaosta. Yleensä yhtiökokous ei voi päättää jakaa osinkoa hallituksen ehdottamaa tai 

hyväksymää määrää enempää. Osakeyhtiölain mukaan osingonjako perustuu viimeksi päättyneeltä tilikaudelta 

vahvistettuun ja tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Yhtiö voi myös jakaa kuluvan tilikauden voittoon perustuvia 

osavuosiosinkoja ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksymän, uuden tilintarkastetun tilinpäätöksen perusteella. 

Osingonjako edellyttää osakkeenomistajien enemmistöpäätöstä yhtiökokouksessa. Yhtiökokous voi myös valtuuttaa 

hallituksen päättämään osingonjaosta. 

Osakeyhtiölain mukaan oma pääoma jaetaan sidottuun ja vapaaseen omaan pääomaan. Jaolla on merkitystä määritettäessä 

jakokelpoisten varojen määrää. Osakepääoma sekä kirjanpitolain (1336/1997, muutoksineen) mukainen 

uudelleenarvostusrahasto, käyvän arvon rahasto ja arvonkorotusrahasto ovat sidottua omaa pääomaa. Myös ennen 

nykyisen Osakeyhtiölain voimaantuloa syntyneet ylikurssirahasto ja vararahasto ovat sidottua omaa pääomaa sen mukaan 

kuin Osakeyhtiölain voimaanpanosta annetussa laissa (625/2006, muutoksineen) määrätään. Muut rahastot sekä 

tilikauden ja edellisten tilikausien voitto ovat vapaata omaa pääomaa. Osinko tai muu varojenjako voi olla enintään 

jakokelpoisten varojen suuruinen. Varoja ei kuitenkaan saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön 

olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden. Jakokelpoiset varat sisältävät tilikauden voiton, 

edellisiltä tilikausilta kertyneet voittovarat ja yhtiön muut vapaan oman pääoman erät, joista on vähennetty taseen 

osoittama tappio sekä määrä, joka yhtiöjärjestyksen mukaan on jätettävä jakamatta. Jakokelpoisia varoja on soveltuvin 

osin korjattava taseeseen aktivoitujen perustamis-, tutkimus- ja tiettyjen kehityskulujen määrällä sen mukaisesti, mitä 

Osakeyhtiölain voimaanpanosta annetussa laissa määrätään.  

Osingon tai muun varojenjaon määrä ei saa ylittää hallituksen ehdottamaa tai hyväksymää määrää, elleivät 

osakkeenomistajat, jotka omistavat vähintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, sitä varsinaisessa 

yhtiökokouksessa vaadi. Mikäli edellä mainittu vaatimus esitetään, edellä määriteltyjen jakokelpoisten varojen rajoissa 

osinkona on jaettava vähintään puolet yhtiön tilikauden voitosta, josta vähennetään yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta 

jätettävä määrä. Osakkeenomistajat voivat kuitenkin vaatia osinkoina enintään kahdeksan (8) prosenttia yhtiön omasta 

pääomasta. Jaettavasta määrästä vähennetään tilikaudelta ennen varsinaista yhtiökokousta mahdollisesti jaetut osingot.  

Osingot ja muut jako-osuudet maksetaan niille osakkeenomistajille tai heidän nimeämilleen henkilöille, jotka on merkitty 

osakasluetteloon osingonmaksun Täsmäytyspäivänä. Osakasluetteloa ylläpitää Euroclear Finland asianomaisen 

tilinhoitajan välityksellä. Arvo-osuusjärjestelmässä osingot maksetaan osakkeenomistajille tilisiirtoina rekisteriin 

ilmoitetuille tileille. Kaikki Remedyn Osakkeet tuottavat osakkeenomistajille yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muuhun 

Remedyn varojenjakoon (mukaan lukien Remedyn varojen jako purkamistilanteessa). Osingon vanhenemispäivä on 

tavallisesti kolme vuotta osingonmaksun eräpäivästä.  
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Osakeyhtiölain mukaan yhtiö voi hankkia tai lunastaa omia osakkeitaan. Yhtiökokouksen tulee tehdä päätökset yhtiön 

omien osakkeiden hankinnasta tai lunastamisesta, ja päätös edellyttää vähintään kahden kolmasosan enemmistöä 

annetuista äänistä sekä kokouksessa edustetuista osakkeista. Yhtiökokous voi myös määräajaksi, enintään 18 

kuukaudeksi, yhtiökokouksen päätöksellä valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta 

vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden 

suhteessa vain, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Omia osakkeita voidaan lähtökohtaisesti lunastaa 

muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa vain kaikkien osakkeenomistajien suostumuksella. 

Julkisessa osakeyhtiössä päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta, lunastamisesta tai pantiksi ottamisesta ei saa tehdä 

siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 

kymmenen prosenttia kaikista osakkeista. Yhtiölle tai sen tytäryhteisölle kuuluvalla osakkeella ei voi osallistua 

yhtiökokoukseen tai osingonjakoon. 

Pakollinen julkinen ostotarjous ja lunastusvelvollisuus 

Arvopaperimarkkinalain mukaan osakkeenomistajan, jonka osuus kasvaa yli 30 prosentin tai yli 50 prosentin yhtiön 

osakkeiden äänimäärästä sen jälkeen, kun yhtiön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle, on 

tehtävä julkinen ostotarjous kaikista yhtiön jäljellä olevista osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista käypään 

hintaan. Lisätietoja annetaan tämän Esitteen kohdassa ”Suomen arvopaperimarkkinat – Arvopaperimarkkinoiden 

sääntely”.  

Osakeyhtiölain mukaan se, jolla on yli 90 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä, on 

oikeutettu lunastamaan yhtiön muiden osakkeenomistajien osakkeet käypään hintaan. Osakeyhtiölaissa on annettu 

yksityiskohtaiset säädökset osakkeiden ja niiden tuottamien äänien laskemisesta. Lisäksi vähemmistöosakkeenomistaja, 

jonka osakkeet voidaan edellä mainitulla tavalla lunastaa, on oikeutettu vaatimaan edellä mainitulta 

enemmistöosakkeenomistajalta osakkeidensa lunastamista. Yhtiön on viipymättä ilmoitettava lunastusoikeuden ja -

velvollisuuden syntyminen rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta valitsee 

tarpeellisen määrän välimiehiä ratkaisemaan lunastusoikeutta ja lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet. 

Osakkeen lunastushinta on määritettävä välimiesmenettelyn vireilletuloa edeltävän ajankohdan käyvän hinnan mukaan. 

Siirto arvo-osuusjärjestelmän kautta 

Myytäessä arvo-osuusjärjestelmässä olevia osakkeita kyseiset osakkeet siirretään tilisiirtona myyjän arvo-osuustililtä 

ostajan arvo-osuustilille. Myynnin osalta jakaumatiedot on rekisteröity Euroclear Finlandin Infinity-järjestelmään, ja jos 

tarpeen, arvo-osuutta koskeva ehto tehdään arvo-osuustilille. Myynti rekisteröidään ennakkokirjauksena siihen saakka, 

kunnes kauppa on selvitetty ja osakkeet maksettu, minkä jälkeen ostaja merkitään automaattisesti yhtiön osakasluetteloon. 

Kaupat selvitetään yleensä Euroclear Finlandin automaattisessa selvitysjärjestelmässä (Infinity-järjestelmä) toisena 

pankkipäivänä kaupantekopäivästä, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. Jos osakkeet on hallintarekisteröity ja myyjän 

ja ostajan osakkeet on talletettu samalle hallintarekisteritilille, osakkeiden myynti ei edellytä mitään merkintöjä Suomen 

arvo-osuusjärjestelmään, ellei haltija vaihdu tai osakkeita siirretä pois hallintarekisteritililtä myynnin perusteella. 

Osakkeenomistajan oikeudet SHRD II direktiivin mukaan 

Euroopan Unionin muutosdirektiivin osakkeenomistajien oikeuksista (EU) 2017/828 (”SHRD II”) pantiin täytäntöön 

Suomessa 10.6.2019. SHRD II:n uudet säännökset ovat johtaneet muutoksiin muun muassa Osakeyhtiölaissa ja 

Arvopaperimarkkinalaissa koskien listayhtiöitä, institutionaalisia sijoittajia, varainhoitajia sekä valtakirjaneuvonantajia. 

Lisäksi hallinnointikoodia on muutettu vuoden 2019 aikana, ja muutettu hallinnointikoodi 2020 tuli voimaan 1.1.2020. 

SHRD II:n tavoitteena on vahvistaa osakkeenomistajien asemaa lähipiiritoimia sekä johtajien palkkiota koskevissa 

kysymyksissä sekä kannustaa tiedonvälitykseen ja lisätä läpinäkyvyyttä listayhtiöiden ja niiden osakkeenomistajien 

välillä. SHRD II sääntelee muun muassa johtajien palkkiota, lähipiiriä, osakkeenomistajan tunnistamista ja tiedon 

välittämistä sekä institutionaalisten sijoittajien, varainhoitajien ja valtakirjaneuvonantajien läpinäkyvyysedellytyksiä. 

Uudet vaatimukset ovat tulleet voimaan asteittain vuosina 2019 ja 2020. 

Valuuttakontrolli 

Ulkomaalaiset voivat hankkia suomalaisen osakeyhtiön osakkeita ilman erityistä valuuttakontrollilupaa. Ulkomaalaiset 

voivat myös vastaanottaa osinkoa ilman erityistä valuuttakontrollilupaa, mutta yhtiö joutuu lähtökohtaisesti pidättämään 

lähdeveron Suomesta siirrettävistä varoista, ellei kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi tehty sopimus, jonka 

määräykset kieltävät lähdeveron pidätyksen, sovellu. Ulkomaalaiset, jotka ovat hankkineet suomalaisen osakeyhtiön 

osakkeita, voivat saada osakkeita rahastoannin yhteydessä tai osallistua uusmerkintään ilman erityistä 

valuuttakontrollilupaa. Ulkomaalaiset voivat myydä suomalaisen yhtiön osakkeita Suomessa, ja tällaisesta myynnistä 

saadut varat voidaan siirtää pois Suomesta missä tahansa vaihdettavassa valuutassa. Suomessa ei ole voimassa 

valuuttakontrollisäännöksiä, jotka rajoittaisivat suomalaisen yhtiön osakkeiden myymistä toiselle ulkomaalaiselle.  
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SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT JA LÄHIPIIRILIIKETOIMET 

Seuraavassa taulukossa esitetään Euroclear Finlandin ylläpitämässä Remedyn osakasluettelossa 22.4.2022 olleet 

Remedyn kymmenen suurinta osakkeenomistajaa: 

Osakkeenomistaja 

Osakkeiden 

lukumäärä 

Osuus Osakkeista ja 

äänistä (%) 

1. Markus Mäki ...................................................................................................  3.197.000 24,03 

2. Sami Järvi ........................................................................................................  560.000 4,21 

3. Tero Virtala .....................................................................................................  300.000 2,26 

4. Saku Lehtinen .................................................................................................  236.500 1,78 

5. Evli Suomi Pienyhtiöt .....................................................................................  228.164 1,72 

6. Erikoissijoitusrahasto Aktia Mikro Markka ....................................................  220.042 1,65 

7. Tero Sakari Tolsa ............................................................................................  170.000 1,28 

8. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ....................................................  150.000 1,13 

9. Sijoitusrahasto Aktia Capital ...........................................................................  129.807 0,98 

10. Johannes Paloheimo ......................................................................................  103.000 0,77 

Kymmenen suurinta yhteensä .............................................................................  5.294.513 39,81 

Muut hallintarekisteröidyt ...................................................................................  3.760.191 28,04 

Muut osakkeet .....................................................................................................  4.247.996 31,93 

Remedyn Osakkeet yhteensä ............................................................................  13.302.700 100,00 

Lisäksi Remedy on saanut tiedon, että tämän Listalleottoesitteen päivämääränä Accendo Capital SICAV RAIF omisti 

1.829.987 kappaletta ja Working Capital Partners ja High Street Partners 746.807 kappaletta Remedyn 

hallintarekisteröityä Osaketta, vastaten yhteensä noin 13,76 ja 5,61 prosenttia Remedyn kaikista Osakkeista.  

Remedy ei ole tietoinen sen osakkeenomistajien välisistä osakassopimuksista, jotka voisivat vaikuttaa heidän 

omistusosuuksiin tai äänestyskäyttäytymiseen yhtiökokouksessa tai järjestelyistä, jotka voisivat johtaa määräysvallan 

vaihtumiseen Remedyssä.  

Remedy ei ole tietoinen, että se olisi Arvopaperimarkkinalain 2:4 §:n tarkoittamalla tavalla suoraan tai välillisesti jonkin 

tahon henkilön omistuksessa tai määräysvallassa tämän Listalleottoesitteen päivämääränä. 

Lähipiiriliiketoimet 

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti Remedyn hallituksen jäsenten palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa 

yhtiökokouksessa. Remedyn varsinainen yhtiökokous 14.4.2021 päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 

3.000 euroa kuukaudessa ja puheenjohtajalle 4.500 euroa kuukaudessa. Remedy on maksanut hallituksen jäsenille palkkaa 

ja palkkioita 31.12.2020 ja 31.12.2021 päättyneiden tilikausien aikana seuraavasti: 

Hallituksen palkkiot 

 1.1.-31.12. 

Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu 2021 2020 

 IFRS 

 (tilintarkastettu) 

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 188 132 

Eläke-etuudet (maksupohjaiset järjestelyt) - - 

Osakeperusteiset maksut - - 

Yhteensä 188 132 

 

Remedyn hallituksen palkitsemisessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 31.12.2021 ja tämän Listalleottoesitteen 

päivämäärän välisenä aikana. 

Remedyn hallitus päättää toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkioista ja ehdoista. Palkkiot muodostuvat 

kiinteästä kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista ja kulloinkin voimassa olevista kannustimista. Seuraavassa 

esitetään Remedyn toimitusjohtajalle ja muulle johtoryhmälle maksetut palkkiot: 

Toimitusjohtajan palkkiot 

 1.1.-31.12. 

Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu 2021 2020 

 IFRS 

 (tilintarkastettu) 

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 277 236 

Eläke-etuudet (maksupohjaiset järjestelyt) 47 37 

Osakeperusteiset maksut 541 49 

Yhteensä 864 321 
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Muun johtoryhmän palkkiot 

 1.1.-31.12. 

Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu 2021 2020 

 IFRS 

 (tilintarkastettu) 

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 861 784 

Eläke-etuudet (maksupohjaiset järjestelyt) 146 122 

Osakeperusteiset maksut 1725 167 

Yhteensä 2732 1073 

 

Remedyn toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitsemisessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 31.12.2021 ja 

tämän Listalleottoesitteen päivämäärän välisenä aikana. 

Remedy ei ole tehnyt muita merkittäviä lähipiiriliiketoimia 31.12.2021 ja tämän Listalleottoesitteen päivämäärän välisenä 

aikana. 
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SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINAT 

Alla oleva on yleiskatsaus Suomen arvopaperimarkkinoista, sisältäen lyhyen yhteenvedon tietyistä tämän 

Listalleottoesitteen päivämääränä Suomessa voimassa olevista laeista ja määräyksistä, jotka vaikuttavat Remedyyn sen 

ollessa listattuna Nasdaq Helsingissä. Yhteenvedon ei ole tarkoitus olla kokonaisvaltainen kuvaus kaikista Remedyyn 

vaikuttavista laeista ja määräyksistä, eikä yhteenvetoa tule pitää tyhjentävänä. Lisäksi yhteenvedossa mainittuja lakeja, 

sääntöjä, määräyksiä ja menettelytapoja voidaan tarkistaa tai tulkita uudelleen. 

Kaupankäynti arvopapereilla ja selvitys Nasdaq Helsingissä 

Kaupankäynti arvopapereilla ja kauppojen selvitys Nasdaq Helsingissä tapahtuu euroissa. Pienin mahdollinen 

hinnanmuutos (tikkiväli, tick size) noteerauksissa riippuu osakkeen hinnasta. Hintatiedot tuotetaan ja julkaistaan euroissa. 

Nasdaq Helsinki käyttää INET Nordic -kaupankäyntijärjestelmää. INET Nordic on toimeksiantopohjainen järjestelmä, 

jossa toimeksiannot täsmäytetään kaupoiksi, kun hinta- ja volyymitiedot sekä muut ehdot täsmäävät. INET Nordic 

lähettää kaupankäyntitietoa jatkuvasti. Tiedot näytetään reaaliajassa muun muassa tilauskirjojen, toteutettujen kauppojen, 

indeksitietojen ja erilaisten raporttien muodossa. Nasdaq Helsingissä kaupankäynti koostuu kolmesta päävaiheesta: 

kaupankäyntiä edeltävästä vaiheesta, varsinaisesta kaupankäynnistä ja kaupankäynnin jälkeisestä vaiheesta. Osakkeiden 

kaupankäyntiä edeltävä vaihe alkaa kello 9.00 (kaikki tässä jaksossa esitetyt ajat on esitetty Suomen ajassa) ja päättyy 

kello 9.45, jonka aikana toimeksiantoja voidaan tallentaa, muuttaa tai poistaa. Päivän avaus alkaa kello 9.45 ja päättyy 

kello 10.00. Jatkuva kaupankäynti alkaa välittömästi päivän avauksen päätyttyä kello 10.00, ja markkinakysyntään 

perustuva kaupankäynti jatkuu kello 18.25 saakka, jolloin päivän päätös alkaa. Päivän avaukseen siirretään 

automaattisesti kaupankäyntiä edeltävän vaiheen aikana tallennetut tarjoukset sekä järjestelmässä jo olevat useamman 

päivän voimassa olevat tarjoukset. Kaupankäynnin jälkeinen vaihe, jonka aikana osakkeiden sopimuskauppoja voidaan 

tallentaa kaupankäyntipäivän aikana vahvistetuilla hinnoilla jälkipörssikauppoina päivän kaupankäyntiin perustuvien 

hintarajojen puitteissa, ajoittuu kello 18.30 ja kello 19.00 väliseen aikaan.  

Kaupat selvitetään yleensä Euroclear Finlandin automaattisessa selvitysjärjestelmässä (Infinity-järjestelmä) toisena 

pankkipäivänä kaupantekopäivästä, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. Nasdaq Helsinki on osa Nasdaq, Inc -konsernia 

(”Nasdaq”). Nasdaq tarjoaa kaupankäyntiä moninkertaisten varallisuusluokkien lävitse ja sen teknologia tukee yli 90 

pörssin toimintaa 50 maassa. Nasdaq lisäksi omistaa ja ylläpitää Tukholman, Kööpenhaminan, Reykjavikin, Tallinnan, 

Riian ja Vilnan pörssejä. Kussakin maassa on oma pörssilista ja maakohtaiset listautumisvaatimukset. Nasdaqin 

Pohjoismainen lista (”Pohjoismainen lista”) otettiin käyttöön 2006, ja se sisältää Helsingin, Kööpenhaminan, 

Tukholman ja Reykjavikin pörsseissä listatut osakkeet. Pohjoismaisen listan myötä yhtiöiden listausvaatimuksia sekä 

listayhtiöiden esittelytapaa on yhtenäistetty. Pohjoismaisella listalla yhtiöt esitellään ensin markkina-arvon ja sitten 

toimialan mukaan liikkeeseenlaskijan kotipaikasta riippumatta. Markkina-arvoryhmät on jaettu kolmeen kategoriaan: 

suuret yhtiöt (Large Cap), keskisuuret yhtiöt (Mid Cap) ja pienet yhtiöt (Small Cap). Liikkeeseenlaskijat jaotellaan eri 

markkina-arvosegmenteissä teollisuustoimialaluokituksen (Industry Classification Benchmark, ICB) mukaan. Samaan 

teollisuustoimialaan kuuluvat liikkeeseenlaskijat sijoitetaan samaan teollisuustoimialasegmenttiin aakkosjärjestyksessä. 

Arvopaperimarkkinoiden sääntely 

Suomen arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen on Finanssivalvonta. Keskeinen arvopaperimarkkinoita sääntelevä 

laki on Arvopaperimarkkinalaki, joka sisältää määräyksiä muun muassa yhtiöiden ja osakkeenomistajien 

tiedonantovelvollisuudesta, kuten liputusvelvollisuudesta, esitteistä sekä julkisista ostotarjouksista. Lisäksi Markkinoiden 

väärinkäyttöasetus (Euroopan parlamentin ja neuvoston antama asetus markkinoiden väärinkäytöstä (EU) N:o 596/2014, 

muutoksineen, ”Markkinoiden väärinkäyttöasetus”) sääntelee sisäpiirikauppoja, sisäpiiritiedon laitonta ilmaisemista, 

markkinoiden manipulointia ja sisäpiiritiedon julkistamista. Markkinoiden väärinkäyttöasetus vahvistaa yhtenäisen 

markkinoiden väärinkäyttöä koskevan sääntelykehyksen EU-alueella. Finanssivalvonnan tehtävänä on valvoa näiden 

määräysten noudattamista. Finanssivalvonta voi antaa määräyksiä ja ohjeita Arvopaperimarkkinalain nojalla. 

Arvopaperimarkkinalaki määrittää tiedonantovelvollisuuden vähimmäisvaatimukset suomalaisille yhtiöille, jotka hakevat 

listautumista Nasdaq Helsinkiin tai jotka tarjoavat arvopapereita yleisölle Suomessa. Julkisen kaupankäynnin kohteena 

olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijalla on velvollisuus säännöllisesti julkistaa taloudellista tietoa yhtiöstä sekä 

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan velvollisuus julkistaa mahdollisimman pian sisäpiiritieto, joka koskee 

suoraan kyseistä liikkeeseenlaskijaa. Liikkeeseenlaskija voi lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, jos kaikki Markkinoiden 

väärinkäyttöasetuksen asettamat edellytykset täyttyvät. Julkistettavien tietojen on annettava sijoittajalle riittävät tiedot 

perustellun arvion tekemiseksi arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta.  

Rikoslaki (39/1889, muutoksineen) sisältää säännöksiä sisäpiiritiedon väärinkäytöstä, sisäpiiritiedon laittomasta 

ilmaisemisesta, markkinoiden manipuloinnista ja tiedonantovelvollisuuksien rikkomisesta. Näiden säännösten 

rikkominen on kriminalisoitu. Markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa, Arvopaperimarkkinalaissa ja Finanssivalvonnasta 

annetussa laissa (878/2008, muutoksineen) on annettu Finanssivalvonnalle oikeus määrätä hallinnollisia sanktioita siltä 
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osin kuin kyseessä oleva teko ei kuulu rikoslain soveltamisalaan. Finanssivalvonta voi esimerkiksi antaa julkisen 

varoituksen taikka määrätä rikemaksun tai seuraamusmaksun julkistamisvaatimuksia, julkista ostotarjousta, 

sisäpiirirekisteriä tai markkinoiden väärinkäyttöä koskevien säännösten rikkomisesta. Nasdaq Helsingin 

kurinpitolautakunta voi antaa yhtiölle varoituksen tai muistutuksen taikka määrätä kurinpitomaksun tai määrätä yhtiön 

pörssilistalta poistettavaksi.  

Osakkeenomistajan on annettava ilman aiheetonta viivytystä ilmoitus suomalaiselle pörssiyhtiölle ja Finanssivalvonnalle, 

kun hänen äänimääränsä tai omistusosuutensa kyseisen listatun suomalaisen yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä 

saavuttaa, ylittää tai vähenee alle 5 prosentin, 10 prosentin, 15 prosentin, 20 prosentin, 25 prosentin, 30 prosentin, 50 

prosentin, 66,67 prosentin (2/3) tai 90 prosentin Arvopaperimarkkinalain mukaisesti laskettuna tai milloin 

osakkeenomistajalla on oikeus saada rahoitusvälineen perusteella osakkeita määrä, joka saavuttaa tai ylittää taikka 

vähenee alle kyseisten rajojen. Suomalaisen listayhtiön saatua tiedon siitä, että osakkeenomistajan omistus- tai ääniosuus 

on saavuttanut, ylittänyt tai laskenut alle jonkun edellä mainitun rajan, yhtiön tulee ilman aiheetonta viivytystä julkistaa 

tieto sekä ilmoittaa siitä Nasdaq Helsingille ja toimittaa tieto keskeisille tiedotusvälineille. Jos osakkeenomistaja on 

rikkonut velvollisuuksiaan ääni- tai omistusosuuden ilmoittamisesta, Finanssivalvonta voi painavasta syystä kieltää 

osakkeenomistajaa käyttämästä äänioikeutta ja olemasta edustettuna yhtiökokouksessa niillä osakkeilla, joita rikkomus 

koskee. 

Arvopaperimarkkinalain mukaan osakkeenomistajan, jonka ääniosuus nousee Arvopaperimarkkinalain määrittämällä 

tavalla yli kolmeen kymmenesosaan (3/10) tai yli puoleen (1/2) yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä sen jälkeen, 

kun yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on Arvopaperimarkkinalain mukaan tehtävä 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 liikkeeseen laskemista osakkeista ja kohdeyhtiön liikkeeseen 

laskemista sen osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista, ei velvollisuutta tehdä ostotarjous kuitenkaan synny. Jos yhtiössä 

on kaksi tai useampia osakkeenomistajia, joiden ääniosuudet ylittävät edellä kuvatun rajan, velvollisuus tehdä ostotarjous 

syntyy vain osakkeenomistajalle, jolla on korkein ääniosuus. Jos osakkeenomistajan edellä kuvatun ääniosuuden 

ylittyminen johtuu yksinomaan kohdeyhtiön tai toisen osakkeenomistajan toimenpiteistä, ei osakkeenomistajalle synny 

tarjousvelvollisuutta ennen kuin tämä hankkii tai merkitsee lisää kohdeyhtiön osakkeita tai muutoin kasvattaa 

ääniosuuttaan kohdeyhtiössä. Jos edellä kuvatun ääniosuuden ylittyminen johtuu siitä, että osakkeenomistajat toimivat 

yksissä tuumin tehdessään vapaaehtoisen ostotarjouksen, ei velvollisuutta tehdä ostotarjousta synny, jos yksissä tuumin 

toimiminen rajoittuu yksinomaan julkisen ostotarjouksen tekemiseen. Velvollisuutta tehdä ostotarjous ei ole, jos 

osakkeenomistaja tai muu osakkeenomistajan kanssa yksissä tuumin toimiva henkilö luopuu edellä kuvatun rajan 

ylittävästä ääniosuudestaan kuukauden kuluessa rajan ylittymisestä edellyttäen, että osakkeenomistaja julkistaa tiedon 

luopumisaikeestaan eikä käytä äänivaltaansa tänä aikana. 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla, joka omistaa yli yhdeksän kymmenesosaa (9/10) kaikista yhtiön osakkeista 

ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, on oikeus lunastaa yhtiön muiden osakkeenomistajien osakkeet käyvästä 

hinnasta. Lisäksi vähemmistöosakkeenomistaja, jonka osakkeet enemmistöosakas voi edellä mainitulla tavalla lunastaa 

Osakeyhtiölain nojalla, on oikeutettu vaatimaan lunastamiseen oikeutetulta osakkeenomistajalta osakkeidensa 

lunastamista. Enemmistöosakkaan osake- ja äänimäärien laskemisesta on annettu yksityiskohtaisia säännöksiä 

Osakeyhtiölaissa. 

Arvopaperimarkkinalain mukaan suomalaisen pörssiyhtiön on suoraan tai epäsuorasti kuuluttava riippumattomaan, 

elinkeinoelämää laajasti edustavaan Suomessa perustettuun toimielimeen, joka on antanut hyvän 

arvopaperimarkkinatavan noudattamisen edistämiseksi suosituksen kohdeyhtiön johdon toiminnasta julkisessa 

ostotarjouksessa (”Ostotarjouskoodi”). Arvopaperimarkkinalain mukaan pörssiyhtiön on annettava perustelut sille, 

miksi se ei ole sitoutunut noudattamaan Ostotarjouskoodia. 

Lyhyet nettopositiot Nasdaq Helsingissä kaupankäynnin kohteena olevissa osakkeissa on ilmoitettava 

Finanssivalvonnalle lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä 14.3.2012 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 236/2012 mukaisesti. Lyhyiden nettopositioiden 

ilmoitusvelvollisuus 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 ylittymisen jälkeen 0,1 

prosenttiyksikön välein. Finanssivalvonta julkaisee ilmoitetut lyhyet nettopositiot verkkosivustollaan, jos lyhyt 

nettopositio saavuttaa, ylittää tai alittaa 0,5 prosenttia kohdeyhtiön liikkeeseen lasketusta osakepääomasta.  

Arvo-osuusjärjestelmä 

Yleistä 

Euroopan unioniin sijoittautuneiden liikkeeseenlaskijoiden, jotka laskevat liikkeeseen tai ovat laskeneet liikkeeseen 

siirtokelpoisia arvopapereita, jotka otetaan kaupankäynnin kohteeksi tai joilla käydään kauppaa kauppapaikoilla, on 
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huolehdittava siitä, että tällaiset arvopaperit muutetaan arvo-osuusmuotoon. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus valita 

arvopaperikeskus, jossa arvopaperit lasketaan liikkeeseen. Arvopaperikeskus ylläpitää arvo-osuusjärjestelmää. Suomessa 

arvopaperikeskuksena toimii Euroclear Finland, joka tarjoaa arvopapereiden selvitys- ja rekisteröintipalveluja 

kansallisella tasolla. Euroclear Finland pitää keskitettyä arvo-osuusrekisteriä sekä oman pääoman että vieraan pääoman 

ehtoisista arvopapereista. Euroclear Finlandin osoite on Urho Kekkosen katu 5 C, 00100 Helsinki.  

Euroclear Finland pitää liikkeeseenlaskijoiden puolesta liikkeeseenlaskijakohtaisia osakasluetteloita arvo-

osuusjärjestelmään kuuluvista yhtiöistä. Lisäksi Euroclear Finland tarjoaa tilinhoitopalveluita osakkeenomistajille, jotka 

ovat avanneet tilinsä ennen arvo-osuusjärjestelmää ja selvitystoimintaa koskevan lain (348/2017, muutoksineen) 

voimaantuloa 21.6.2017. Euroclear Finlandille keskitetyn arvo-osuusjärjestelmän ylläpitämisestä aiheutuvista 

kustannuksista kyseisen lain siirtymäkauden aikana vastaavat pääasiassa arvo-osuusjärjestelmään liittyneet 

liikkeeseenlaskijat ja tilinhoitajat. Tilinhoitajina toimivat muun muassa luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset sekä muut 

yhteisöt, joille arvopaperikeskus on antanut valtuudet toimia selvitysosapuolena, hallinnoivat arvo-osuustilejä ja niillä on 

oikeus tehdä kirjauksia arvo-osuustileille. 

Kirjaamismenettely 

Kaikkien arvo-osuusjärjestelmään liittyneiden yhtiöiden osakkeenomistajien tai näiden omaisuudenhoitajien on avattava 

jonkin tilinhoitajan hallinnoima arvo-osuustili taikka hallintarekisteröitävä osakkeet tilikirjausten toteuttamiseksi. 

Suomalaiset osakkeenomistajat eivät saa hallintarekisteröidä omistamiaan osakkeita Suomessa. Muun kuin suomalaisen 

osakkeenomistajan arvo-osuudet voidaan kirjata omaisuudenhoitotilille, jolloin arvo-osuudet rekisteröidään 

hallintarekisteröinnin hoitajan nimiin yhtiön osakasluetteloon. Omaisuudenhoitotilin tulee sisältää tiedot 

hallintarekisteröinnin hoitajasta osakkeen oikean omistajan sijaan sekä maininta siitä, että tili on omaisuudenhoitotili. 

Yhden tai useamman omistajan arvo-osuudet voidaan hallintarekisteröidä omaisuudenhoitotilille. Lisäksi ulkomaalaisen 

yksityishenkilön, yhteisön tai omaisuudenhoitajan omistamat osakkeet voidaan merkitä tämän nimiin avatulle arvo-

osuustilille, mutta omistus voidaan hallintarekisteröidä yhtiön osakasluettelossa. Osakkeenomistajille, jotka eivät ole 

vaihtaneet osakkeitaan arvo-osuuksiksi, avataan arvopaperikeskuksen arvo-osuusrekisteriin yhteistili, jonka tilinhaltijaksi 

merkitään liikkeeseenlaskija. Kaikki arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen arvopapereiden siirrot toteutetaan arvo-

osuustilisiirtoina tietojärjestelmässä. Tilinhoitaja vahvistaa kirjauksen toimittamalla kyseisen arvo-osuustilin haltijalle 

ilmoituksen arvo-osuustileille tehdystä kirjauksesta. Arvo-osuustilin haltijat saavat myös vuosi-ilmoituksen 

omistuksistaan jokaisen kalenterivuoden päättyessä. 

Jokaiselle arvo-osuustilille on merkittävä määriteltyjä tietoja tilinhaltijasta ja muista tilille kirjattuihin arvo-osuuksiin 

kohdistuvien oikeuksien haltijoista sekä tilinhoitajasta, jonka hoidossa arvo-osuustili on. Lisäksi arvo-osuustilin tulee 

sisältää tiedot tilille kirjattujen arvo-osuuksien lajista ja määrästä sekä tiliin ja sille kirjattuihin arvo-osuuksiin 

kohdistuvista oikeuksista ja rajoituksista. Mahdollisesta hallintarekisteröinnistä tehdään kirjattaessa merkintä. Euroclear 

Finland ja kaikki tilinhoitajat ovat velvollisia pitämään saamansa tiedot ehdottoman luottamuksellisina, vaikka eräät 

rekisteriin liittyvät tiedot (esimerkiksi kunkin tilinomistajan nimi ja osoite) ovat julkisia, hallintarekisteröintitilanteita 

lukuun ottamatta. Finanssivalvonnalla on oikeus pyynnöstä saada määrättyjä tietoja hallintarekisteröinneistä. Yhtiön on 

kuitenkin pidettävä osakasluettelo jokaisen saatavilla yhtiön pääkonttorissa tai, mikäli yhtiö kuuluu arvo-

osuusjärjestelmään, arvopaperikeskuksen toimipaikassa Suomessa, hallintarekisteröintitilanteita lukuun ottamatta.  

Kukin tilinhoitaja on ankarassa vastuussa hallinnoimissaan rekistereissä esiintyvistä virheistä ja laiminlyönneistä sekä 

salassapitovelvollisuuden rikkomisesta. Mikäli tilinomistajalle on aiheutunut vahinkoa väärän kirjauksen tai kirjattuihin 

arvopapereihin liittyvien oikeuksien muutoksen tai niiden poiston vuoksi, ja mikäli asianomainen tilinhoitaja ei pysty 

korvaamaan tällaista vahinkoa sellaisesta maksukyvyttömyydestä johtuen, joka ei ole väliaikaista, on tilinomistaja 

oikeutettu saamaan korvauksen Euroclear Finlandin lakisääteisestä kirjausrahastosta. Kirjausrahaston pääoman on oltava 

vähintään 0,0048 prosenttia arvo-osuusjärjestelmässä viiden viimeksi kuluneen kalenterivuoden aikana säilytettävinä 

olleiden arvo-osuuksien yhteenlasketun markkina-arvon keskiarvosta, kuitenkin vähintään 20 miljoonaa euroa. 

Vahingonkärsijälle maksetaan kirjausrahaston varoista korvauksena vahingonkärsijän samalta tilinhoitajalta olevan 

korvaussaatavan määrä, kuitenkin enintään 25 000 euroa. Kirjausrahaston korvausvelvollisuus on rajoitettu samaan 

vahinkotapaukseen liittyvissä vahingoissa 10 miljoonaan euroon. 

Osakkeiden säilyttäminen ja hallintarekisteröinti 

Muu kuin suomalainen osakkeenomistaja voi valtuuttaa tilinhoitajan (tai määrätyn muun arvopaperikeskuksen 

hyväksymän suomalaisen tai ulkomaisen yhteisön) toimimaan osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröintitilin 

hoitajana. Hallintarekisteröinnin hoitajalla on oikeus vastaanottaa osinkoja osakkeenomistajan puolesta. 

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua ja äänestää yhtiökokouksissa, on ilmoitettava 

tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon viimeistään yhtiökokouskutsussa mainittuna päivänä, jonka tulee olla 

kyseisen yhtiökokouksen Täsmäytyspäivän jälkeen. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka on ilmoitettu 

tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon, katsotaan ilmoittautuneen kokoukseen eikä muuta ilmoittautumista tarvita 

edellyttäen, että tällaisella hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osakkeiden perusteella tulla 

rekisteröidyksi yhtiön Euroclear Finlandin ylläpitämään osakasluetteloon Täsmäytyspäivänä. Hallintarekisteröityjen 
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osakkeiden hoitajaksi valtuutettu omaisuudenhoitaja on pyydettäessä velvollinen ilmoittamaan Finanssivalvonnalle sekä 

asianomaiselle yhtiölle nimiinsä rekisteröityjen hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan todellisen henkilöllisyyden, 

mikäli se on tiedossa, sekä tämän omistamien hallintarekisteröityjen osakkeiden määrän. Mikäli hallintarekisteröityjen 

osakkeiden omistajan henkilöllisyys ei ole tiedossa, hallintarekisteröityjen osakkeiden hoitajaksi valtuutetun 

omaisuudenhoitajan on ilmoitettava vastaavat tiedot hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan edustajana toimivasta 

tahosta ja toimitettava kirjallinen vakuutus siitä, ettei hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja ole suomalainen 

luonnollinen henkilö tai suomalainen oikeushenkilö. 

Euroclear Finlandin välittäjänä toimivan Euroclear Bank, S.A./N.V.:n ja Clearstreamin lukuun toimivilla suomalaisilla 

omaisuudenhoitajilla on säilytystili arvo-osuusjärjestelmässä, ja ulkomaalaiset osakkeenomistajat voivat siten säilyttää 

Nasdaq Helsingissä noteerattuja osakkeitaan Euroclear Bank, S.A./N.V.:ssa tai Clearstreamissä olevien tiliensä kautta. 

Osakkeenomistajien, jotka haluavat pitää osakkeitaan arvo-osuusjärjestelmässä omissa nimissään, mutta joilla ei ole arvo-

osuustiliä Suomessa, tulee avata arvo-osuustili jonkin tilinhoitajan kautta Suomessa sekä euromääräinen pankkitili 

pankissa. 

Sijoittajien korvausrahasto ja vakuusrahastot 

Sijoituspalvelulaissa (747/2012, muutoksineen) säädetään sijoittajien korvausrahastosta. Lain mukaan sijoittajat jaetaan 

ammattimaisiin ja ei-ammattimaisiin sijoittajiin. Rahasto ei korvaa ammattimaisten sijoittajien tappioita. Ammattimaisen 

sijoittajan määritelmään kuuluvat yritykset ja julkiset yhteisöt, joita voidaan pitää arvopaperimarkkinat ja niiden riskit 

tuntevina tahoina. Sijoittaja voi myös toimittaa kirjallisen ilmoituksen, että hän ammattitaitonsa ja sijoituskokemuksensa 

perusteella on ammattimainen sijoittaja; kuitenkin luonnollisten henkilöiden oletetaan olevan ei-ammattimaisia sijoittajia. 

Sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten tulee kuulua korvausrahastoon. Korvausrahasto turvaa selvien ja riidattomien 

saatavien maksun tapauksessa, jossa sijoituspalveluyritys tai luottolaitos on asetettu konkurssiin, 

yrityssaneerausmenettelyyn tai on muusta syystä kuin väliaikaisesta maksukyvyttömyydestä johtuen kykenemätön 

maksamaan saatavia määrätyn ajanjakson aikana. Pätevien saatavien perusteella korvausrahaston maksama korvauksen 

määrä on 90 prosenttia sijoittajan kultakin sijoituspalveluyritykseltä tai luottolaitokselta olevan saatavan määrästä, 

enintään 20 000 euroa. Korvausrahasto ei maksa korvausta tappioista, jotka johtuvat osakkeen arvon alentumisesta tai 

huonoista sijoituspäätöksistä. Sijoittajat ovat siten edelleen vastuussa omien sijoituspäätöstensä seurauksista. 

Rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain (1195/2014, muutoksineen) mukaan talletuspankkien on kuuluttava 

talletussuojajärjestelmään, jonka tarkoituksena on turvata talletuspankissa tilillä olevien tai tilille vielä kirjaamattomien 

maksunvälityksessä olevien saatavien maksu, jos talletuspankki on muutoin kuin tilapäisesti maksukyvytön. 

Talletuspankin asiakkaat voivat saada korvausta talletussuojarahastosta enintään 100 000 euroa. Sijoittajan varat voidaan 

turvata joko talletussuojarahastolla tai korvausrahastolla. Sijoittajan varoja ei kuitenkaan voida turvata molemmilla 

rahastoilla yhtä aikaa. 
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VEROTUS 

Alla esitetty yhteenveto perustuu tämän Listalleottoesitteen päivämääränä Suomessa voimassa olevaan 

verolainsäädäntöön ja vallitsevaan oikeus- ja verotuskäytäntöön. Muutokset verolainsäädännössä ja sen tulkinnassa 

saattavat vaikuttaa verotukseen myös takautuvasti. Alla oleva yhteenveto ei ole tyhjentävä eikä siinä ole otettu huomioon 

tai selvitetty minkään muun maan kuin Suomen verolainsäädäntöä tai oikeus- ja verotuskäytäntöä. Sijoitusta harkitsevien 

tulisi kääntyä veroasiantuntijan puoleen saadakseen tietoja Osakkeiden ostamiseen, omistamiseen ja luovuttamiseen 

liittyvistä veroseuraamuksista Suomessa tai muualla. Sijoittajan jäsenvaltion ja Remedyn perustamismaan 

verolainsäädäntö voi vaikuttaa Osakkeista saatavaan tuloon. Sijoittajien, joiden verotukseen jonkin muun maan 

lainsäädäntö saattaa vaikuttaa, tulee kääntyä veroasiantuntijan puoleen heidän yksilöllisiin olosuhteisiinsa liittyvien 

veroseuraamusten selvittämiseksi. 

Suomen verotus 

Tausta 

Seuraavassa käsitellään olennaisia Suomen tulo- ja varainsiirtoveroseuraamuksia, joilla saattaa olla merkitystä 

Listautumisen kannalta. Alla oleva kuvaus soveltuu Suomessa yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisiin luonnollisiin 

henkilöihin sekä osakeyhtiöihin, ja siinä käsitellään osingonjakoon sekä Osakkeiden myynnistä saatavaan 

luovutusvoittoon soveltuvaa Suomen verolainsäädäntöä.  

Seuraavassa ei käsitellä itse Remedyn verotusta eikä veroseuraamuksia, jotka kohdistuvat osakkeenomistajiin, joiden 

verotukseen sovelletaan erityissäännöksiä. Tällaisia osakkeenomistajia ovat muun muassa tuloverosta verovapaat 

yhteisöt, liiketoimintaa harjoittamattomat yhteisöt, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan verotettavat 

luonnolliset henkilöt sekä avoimet ja kommandiittiyhtiöt. Seuraavassa ei myöskään käsitellä ulkomaisten väliyhteisöjen 

Suomessa yleisesti verovelvollisten osakkaiden veroseuraamuksia, yritysjärjestelyitä koskevia erityissäännöksiä eikä 

Suomen perintö- tai lahjaveroseuraamuksia.  

Tämä kuvaus perustuu seuraaviin lakeihin: 

• tuloverolakiin (1535/1992, muutoksineen); 

• elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin (360/1968, muutoksineen); 

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

• varainsiirtoverolakiin (931/1996, muutoksineen); ja 

• verotusmenettelystä annettuun lakiin (1558/1995, muutoksineen) 

 

Lisäksi seuraavassa on otettu huomioon oikeuskäytäntö sekä veroviranomaisten päätökset ja lausunnot, jotka ovat 

voimassa ja saatavilla tämän Listalleottoesitteen päivämääränä. Verolainsäädäntöä, oikeuskäytäntöä sekä 

veroviranomaisten kannanottoja voidaan tulevaisuudessa muuttaa, ja näillä muutoksilla voi olla myös takautuva vaikutus. 

Yleistä 

Verovelvollisen verovelvollisuusasema määrittää Suomen verotusoikeuden laajuuden. Yleisesti verovelvolliset ovat 

Suomessa verovelvollisia maailmanlaajuisista tuloistaan. Rajoitetusti verovelvollisia verotetaan vain Suomesta saadusta 

tulosta. Lisäksi rajoitetusti verovelvollisen Suomessa sijaitsevaan kiinteään toimipaikkaan liittyviä tuloja verotetaan 

Suomessa. Suomea sitovat verosopimukset voivat rajoittaa Suomen sisäisen verolainsäädännön soveltamista ja estää 

rajoitetusti verovelvollisen Suomesta saaman tulon verottamisen Suomessa.  

Yleensä luonnollisen henkilön katsotaan olevan Suomessa yleisesti verovelvollinen silloin, kun hän jatkuvasti oleskelee 

Suomessa yli kuuden kuukauden ajan tai hänellä on Suomessa varsinainen asunto ja koti. Ulkomaille muuttanutta Suomen 

kansalaista pidetään Suomessa yleisesti verovelvollisena muuttovuoden ja kolmen seuraavan vuoden ajan, ellei hän näytä, 

ettei hänellä ole ollut kyseisenä verovuonna olennaisia siteitä Suomeen. Ansiotulo verotetaan progressiivisen 

veroasteikon mukaan. Enintään 30 000 euron kalenterivuoden pääomatulo verotetaan 30 prosentin verokannan mukaan 

ja 30 000 euroa ylittävä osuus kalenterivuoden pääomatulosta verotetaan 34 prosentin verokannan mukaan. Suomen lain 

mukaisesti perustetut yhtiöt ovat Suomessa yleisesti verovelvollisia ja siten Suomessa verovelvollisia maailmanlaajuisista 

tuloistaan. Lisäksi Suomessa rajoitetusti verovelvolliset ovat velvollisia maksamaan yhteisöveroa Suomessa sijaitsevien 

kiinteiden toimipaikkojensa tulosta. Yhteisöverokanta Suomessa on tällä hetkellä 20 prosenttia.  

Varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta (Osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentti) tuloverolain 33 a §:n 2 

momentissa tarkoitetusta julkisesti noteeratusta yhtiöstä (”Noteerattu Yhtiö”) verotetaan osingonjakona. Näin ollen alla 

osingonjaon osalta kuvattu soveltuu myös varojen jakoon vapaan oman pääoman rahastosta. 

Seuraavassa on yhteenveto tietyistä Osakkeiden ostamiseen, omistamiseen ja luovuttamiseen liittyvistä 

veroseuraamuksista Suomessa yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisille osakkeenomistajille. 
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Suomalaisten osakeyhtiöiden verotus 

Seuraavassa esitetty koskee vain sellaisia suomalaisia osakeyhtiöitä, joita verotetaan elinkeinotulon verottamisesta 

annetun lain mukaan. Verovuodesta 2020 lähtien lähtökohtaisesti elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia sovelletaan 

verotettavan tulon laskentaan suurimmalla osalla yrityksiä (tietyin poikkeuksin, kuten esimerkiksi kiinteistöyhtiöiden ja 

maatalouden verotettavan tulon laskenta). 

Osakkeiden ostaminen 

Osakkeiden ostamiseen ja omistamiseen ei liity itsessään tuloveroseuraamuksia. Osakkeiden perusteella saaduista 

osingoista katso alla ”Osakkeiden perusteella saadut osingot” ja Suomen varainsiirtoverosta katso alla 

”Varainsiirtovero”.  

Osakkeiden perusteella saadut osingot  

Noteeratun Yhtiön jakamien osinkojen verotus vaihtelee riippuen siitä, onko osinkoja vastaanottava suomalainen yhtiö 

Noteerattu Yhtiö vai muu yhtiö. 

Noteeratun Yhtiön saamat osingot toisesta Noteeratusta Yhtiöstä ovat yleensä verovapaita. Siinä tapauksessa, että 

Noteeratun Yhtiön saama osinko on saatu osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen kuuluvista suomalaisen yhtiön 

osakkeista, saadusta osingosta 75 prosenttia on kuitenkin veronalaista tuloa ja 25 prosenttia verovapaata tuloa. 

Sijoitusomaisuutta voi olla vain raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksilla. Todellinen veroaste on tällöin 15 prosenttia.  

Jos osingonsaaja on muu yhteisö kuin Noteerattu Yhtiö, sen saamat osingot ovat kokonaisuudessaan yhteisöveron alaista 

tuloa, mikäli osakkeenomistaja ei omista suoraan vähintään 10 prosenttia osinkoa jakavan yhtiön pääomasta. Jos välitön 

omistus on osinkoa jaettaessa vähintään 10 prosenttia, osinkotulo ei ole osakkeita omistavan yhtiön veronalaista tuloa. 

Jos muu kuin Noteerattu Yhtiö saa osinkoa sijoitusomaisuuteensa kuuluvista suomalaisen yhtiön osakkeista, osingoista 

on veronalaista tuloa 75 prosenttia ja 25 prosenttia verovapaata tuloa omistusosuudesta riippumatta. 

Osakkeiden luovuttaminen: luovutusvoitot ja -tappiot 

Osakkeiden myynnistä syntynyt luovutusvoitto luetaan suomalaisella yleisesti verovelvollisella yhtiöllä yleensä 

elinkeinotoiminnan tulolähteen veronalaiseksi tuloksi. Suomalaisen yhtiön verotettava tulo määritetään erikseen 

elinkeinotoiminnan osalta. Elinkeinotoiminnan tulolähteen tuloa verotetaan kiinteän 20 prosentin verokannan mukaan ja 

elinkeinotoiminnan tulolähteen verotukseen soveltuu elinkeinotulon verottamisesta annettu laki. Elinkeinotoiminnan 

tulolähteeseen kuuluvat osakkeet voivat olla suomalaisen osakeyhtiön käyttö-, vaihto-, sijoitus-, rahoitus- tai muuta 

omaisuutta. Muu omaisuus sisältää omaisuuden, jolla ei ole selkeää yhteyttä yrityksen liiketoimintaan ja omaisuuden, jota 

ei voida luokitella käyttö- vaihto-, sijoitus- tai rahoitusomaisuuteen kuuluvaksi. Osakkeiden luovutusten ja 

arvonalentumisten verokohtelu vaihtelee osakkeiden omaisuuslajista riippuen.  

Luovutusvoitto ja -tappio lasketaan vähentämällä luovutushinnasta todellisen hankintahinnan ja myyntikustannusten 

yhteismäärä. Luovutettujen Osakkeiden hankintameno on siten yhtiölle vähennyskelpoista menoa sen tulolähteen tulosta, 

johon myydyt Osakkeet kuuluivat ja jonka tulona luovutushinta on otettu huomioon. 

Elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluvien Osakkeiden mahdollinen luovutustappio voidaan lähtökohtaisesti vähentää 

muista elinkeinotoiminnan tuloista, ellei kysymys ole käyttöomaisuuteen tai muuhun omaisuuteen kuuluvista osakkeista. 

Lähtökohtaisesti elinkeinotoiminnan tulolähteen vahvistetut tappiot voidaan vähentää tappiovuotta seuraavien kymmenen 

vuoden aikana elinkeinotoiminnan tulolähteen verotettavasta tulosta. 

Muuhun omaisuuteen kuuluvien Osakkeiden luovutuksesta syntynyt tappio on vähennyskelpoinen vain muun 

omaisuuden luovutuksista saaduista voitoista verovuonna ja viitenä seuraavana verovuonna. Ennen verovuotta 2020 

osakkeiden myynnistä syntynyt luovutusvoitto voitiin yleensä lukea suomalaisella yleisesti verovelvollisella yhtiöllä joko 

elinkeinotoiminnan tai muun toiminnan tulolähteen veronalaiseksi tuloksi. Verovuodesta 2020 lähtien tuloverolain 

soveltaminen rajoittui kuitenkin huomattavasti ja lähtökohtaisesti elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia sovelletaan 

verotettavan tulon laskentaan suurimmalla osalla yrityksiä (tietyin poikkeuksin, kuten esimerkiksi kiinteistöyhtiöiden ja 

maatalouden verotettavan tulon laskenta). Siirtymäsäännöksen mukaan tuloverolain mukaisesti lasketut luovutustappiot, 

joita ei ole vähennetty ennen verovuotta 2020, voidaan vähentää verovuonna ja viitenä seuraavana verovuonna 

ensisijaisesti muun omaisuuden luovutusvoitoista ja toissijaisesti käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden ja 

kiinteistöjen luovutusvoitoista. 

Osakeyhtiön osakkeiden luovuttamisesta saatava tulo voi olla myös tietyissä tarkasti rajatuissa tilanteissa verovapaa. 

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 b §:n mukaan muun kuin pääomasijoitustoimintaa harjoittavan yhteisön 

saama käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovutushinta ei ole veronalaista tuloa eikä osakkeiden hankintameno 

vähennyskelpoinen meno, jos osakkeet ovat verovapaasti luovutettavia. Osakkeet ovat verovapaasti luovutettavia, jos (i) 

verovelvollinen on omistanut yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan ajanjaksona, joka on päättynyt enintään vuotta ennen 
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luovutusta, vähintään kymmenen prosentin osuuden luovutettavan yhtiön osakepääomasta ja luovutettavat osakkeet 

kuuluvat näin omistettuihin osakkeisiin, (ii) luovutuksen kohteena oleva yhtiö ei ole kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiö 

taikka osakeyhtiö, jonka toiminta tosiasiallisesti käsittää pääasiallisesti kiinteistöjen omistamista tai hallintaa, ja (iii) 

luovutuksen kohteena oleva yhtiö on kotimainen tai toisessa EU-maassa sijaitseva yhtiö tai sellainen yhtiö, jota 

tarkoitetaan Euroopan yhteisöjen neuvoston eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä 

verotusjärjestelmästä antaman direktiivin 2 artiklassa, taikka yhtiön asuinvaltion ja Suomen välillä on verovuonna 

voimassa kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskeva sopimus, jota sovelletaan yhtiön jakamaan osinkoon. Lisäksi 

Suomen oikeuskäytännössä on edellytetty muun muassa, että osakkeita luovuttavan yhtiön ja luovutuksen kohteena 

olevan yhtiön välillä on liiketoiminnallinen yhteys. 

Jos osakkeet ovat verovapaasti luovutettavissa, niiden luovutuksesta aiheutunut luovutustappio on kokonaan 

vähennyskelvoton. Käyttöomaisuuteen kuuluvien muiden kuin verovapaasti luovutettavien osakkeiden luovutuksesta 

syntynyt tappio on vähennyskelpoinen vain käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksista saaduista voitoista verovuonna ja 

viitenä seuraavana verovuonna.  

Yleisesti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden verotus 

Osakkeiden ostaminen 

Osakkeiden ostamiseen tai omistamiseen ei liity itsessään tuloveroseuraamuksia. Osakkeiden perusteella saaduista 

osingoista katso alla ”Osakkeiden perusteella saadut osingot” ja Suomen varainsiirtoverosta katso alla 

”Varainsiirtovero”. 

Osakkeiden perusteella saadut osingot 

Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön Noteeratusta Yhtiöstä saamista osingoista 85 prosenttia on 

veronalaista pääomatuloa, kun taas 15 prosenttia on verovapaata tuloa. Sovellettava verokanta on tällä hetkellä 30 

prosenttia siltä osin kuin pääomatulot kalenterivuonna ovat enintään 30 000 euroa, ja 34 prosenttia 30 000 euroa ylittäviltä 

osin. 

Kun Noteerattu Yhtiö jakaa osinkoa luonnollisille henkilöille, sen on toimitettava jakamastaan osingosta ennakonpidätys. 

Tämän Listalleottoesitteen päivämääränä osingosta toimitettavan ennakonpidätyksen määrä on 25,5 prosenttia. Yhtiön 

pidättämä vero hyvitetään osingonsaajan lopullisessa verotuksessa. Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen 

henkilön on tarkistettava, että esitäytetyssä veroilmoituksessa hänen verovuonna saamansa osinkotulot on raportoitu 

oikein ja tarvittaessa korjattava osinkotulojen ja ennakonpidätysten oikeat määrät veroilmoitukseen. 

Hallintarekisteröidyistä osakkeista saatujen osinkotulojen lainsäädäntöä on muutettu, ja uusi lainsäädäntö on tullut 

voimaan 1.1.2020 koskien Suomessa yleisesti verovelvollisia. Uusien sääntöjen mukaan hallintarekisteröidyille 

osakkeille maksetuista osingoista toimitetaan 50 prosentin suuruinen ennakonpidätys, jos osinkoja maksava yritys tai 

rekisteröity omaisuudenhoitaja ei pysty tunnistamaan osinkojen saajaa. 

Osakesäästötilillä olevien osakkeiden perusteella saatu osinko on osakesäästötilin tuottoa, joka luetaan veronalaiseksi 

pääomatuloksi silloin, kun tuotto nostetaan osakesäästötililtä. Osakesäästötilin tuoton verotuksesta katso alla ”Osakkeiden 

luovuttaminen: luovutusvoitot ja -tappiot”. 

Osakkeiden luovuttaminen: luovutusvoitot ja -tappiot 

Osakkeiden myynnistä saatua luovutusvoittoa verotetaan yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön pääomatulona. 

Tällaisiin luovutusvoittoihin sovellettava verokanta on tällä hetkellä 30 prosenttia siltä osin kuin pääomatulot 

kalenterivuonna ovat enintään 30 000 euroa ja 34 prosenttia 30 000 euroa ylittäviltä osin. Elinkeinotoimintaan 

kuulumattoman omaisuuden luovutuksesta aiheutuneet voitot eivät ole kuitenkaan veronalaisia, mikäli henkilön 

omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat verovuonna enintään 1 000 euroa (lukuun ottamatta myyntituottoja 

sellaisesta omaisuudesta, jonka luovutus on Suomen verolainsäädännön nojalla verovapaa). 

Luonnollisten henkilöiden Osakkeiden myynnistä aiheutuvat luovutustappiot voidaan vähentää ensisijaisesti 

verovelvollisen luonnollisen henkilön luovutusvoitosta ja toissijaisesti muusta pääomatulosta samana ja viitenä luovutusta 

seuraavana verovuotena. Luovutustappiota ei oteta huomioon pääomatulojen alijäämää laskettaessa kyseiselle 

verovuodelle eikä sen perusteella siten myönnetä alijäämähyvitystä. Luovutuksesta aiheutuneet tappiot eivät ole 

kuitenkaan vähennyskelpoisia, mikäli henkilön myymän omaisuuden yhteenlasketut hankintamenot, ja samalla myös 

luovutushinnat, ovat verovuonna enintään 1 000 euroa (lukuun ottamatta luovutushintoja sellaisesta omaisuudesta, jonka 

luovutus on Suomen verolainsäädännön nojalla verovapaa). 

Luovutusvoitto ja -tappio lasketaan vähentämällä luovutushinnasta todellisen hankintahinnan ja myyntikustannusten 

yhteismäärä. Vaihtoehtoisesti henkilöt voivat käyttää Osakkeiden osalta todellisen hankintamenon sijasta hankintameno-

olettamaa. Hankintameno-olettamana luovutushinnasta vähennetään 20 prosenttia, mutta mikäli osakkeenomistaja on 
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omistanut Osakkeet vähintään kymmenen vuoden ajan, hankintameno-olettama on 40 prosenttia luovutushinnasta. Mikäli 

hankintameno-olettamaa sovelletaan todellisen hankintahinnan sijasta, voiton hankkimisesta aiheutuneiden kustannusten 

katsotaan sisältyvän hankintameno-olettamaan, eikä niitä voi enää vähentää erikseen. 

Suomessa yleisesti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden on täydennettävä esitäytettyyn veroilmoitukseensa tiedot 

verovuonna tapahtuneista Osakkeiden luovutuksista. 

Osakesäästötilillä olevien varojen luovutuksesta saatu voitto ei ole veronalaista tuloa. Osakesäästötilin tuotto luetaan 

veronalaiseksi pääomatuloksi silloin, kun tuotto nostetaan osakesäästötililtä. Pääomatulojen verokanta on tällä hetkellä 

30 prosenttia siltä osin kuin pääomatulot kalenterivuonna ovat enintään 30 000 euroa ja 34 prosenttia 30 000 euroa 

ylittäviltä osin. 

Myöskään osakesäästötilillä olevien varojen luovutuksesta syntynyt tappio ei ole vähennyskelpoinen. Osakesäästötilin 

tappio on vähennyskelpoinen veronalaisista pääomatuloista sinä vuonna, jona osakesäästötili lopetetaan. Osakesäästötilin 

tappio vähennetään puhtaasta pääomatulosta luovutustappioiden jälkeen ennen muita pääomatulosta tehtäviä 

vähennyksiä. Siltä osin kuin tappiota ei verovuonna ole vähennetty veronalaisista pääomatuloista, se otetaan huomioon 

vahvistettaessa pääomatulolajin tappiota. Osakesäästötilin tappiota ei oteta huomioon pääomatulolajin alijäämää 

vahvistettaessa eikä alijäämähyvitystä myönnetä. Pääomatulolajin tappio vähennetään seuraavan 10 verovuoden 

pääomatulosta sitä mukaa kuin pääomatuloa syntyy. 

Rajoitetusti verovelvollisten sijoittajien verotus 

Osakkeiden ostaminen 

Osakkeiden ostamiseen tai omistamiseen ei liity itsessään tuloveroseuraamuksia. Osakkeiden perusteella saaduista 

osingoista katso alla ”Osakkeiden perusteella saadut osingot” ja Suomen varainsiirtoverosta katso alla 

”Varainsiirtovero”. 

Osakkeiden perusteella saadut osingot 

Suomalaisen yhtiön rajoitetusti verovelvolliselle sijoittajalle maksamasta osingosta on suomalaisen osingonmaksaja 

pääsääntöisesti velvollinen perimään lähdeveron osingon maksamisen yhteydessä, eikä osingosta tarvitse maksaa muita 

veroja Suomessa. 

Suomessa rajoitetusti verovelvolliselle yhteisölle maksettujen osinkojen lähdeveroprosentti on tällä hetkellä 20 prosenttia. 

Suomessa rajoitetusti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle ja muille kuin yhteisömuotoisille tulonsaajille 

maksettujen osinkojen lähdeveroprosentti on tällä hetkellä 30 prosenttia. Lähdevero voi alentua tai poistua osinkoon 

sovellettavan verosopimuksen nojalla. 

Suomi on solminut useiden valtioiden kanssa verosopimuksia, joiden nojalla lähdeveroa maksetuista osingoista 

pienennetään henkilöillä, jotka ovat sopimusten mukaan tähän oikeutettuja. Esimerkiksi verosopimuksissa seuraavien 

valtioiden kanssa portfolio-osakkeiden perusteella saaduista osingoista maksettavaa lähdeveroa pienennetään seuraaviin 

prosentteihin: Itävalta: 10 prosenttia; Belgia: 15 prosenttia; Kanada: 15 prosenttia; Tanska: 15 prosenttia; Ranska: 0 

prosenttia; Saksa: 15 prosenttia; Irlanti: 0 prosenttia; Italia: 15 prosenttia; Japani: 15 prosenttia; Alankomaat: 15 

prosenttia; Norja: 15 prosenttia; Espanja: 15 prosenttia; Ruotsi: 15 prosenttia; Sveitsi: 10 prosenttia; Yhdistynyt 

kuningaskunta: 0 prosenttia; ja Yhdysvallat: 15 prosenttia (0 prosenttia tietyistä eläkerahastoista). Tämä lista ei ole 

tyhjentävä. Lisäksi alennettu verokanta on sovellettavissa useimmissa verosopimuksissa yhtiölle, joiden 

omistusosuusedellytys täyttyy osinkoa maksavasta yhtiöstä (yleensä vähintään 10 tai 25 prosentin suora omistusosuus 

osinkoa jakavan yhtiön osakepääomasta tai vastaavan suuruinen ääniosuus). Verosopimuksen mukainen alempi 

lähdeverokanta on sovellettavissa, jos osinkoa tosiasiallisesti saava henkilö toimittaa lähdeverokortin tai tarvittavat tiedot 

kansallisuudesta ja henkilöllisyydestä osinkoa maksavalle yhtiölle. 

Lähdeveroa ei kuitenkaan peritä osingoista, joiden saaja on niin sanotun emo-tytäryhtiödirektiivin (2011/96/EU, 

muutoksineen) 2 artiklassa tarkoitettu Euroopan unionin jäsenvaltiossa asuva yhteisö, joka välittömästi omistaa vähintään 

10 prosenttia osinkoa jakavan suomalaisen yhtiön pääomasta. 

Tietyille Euroopan talousalueella asuville ulkomaisille yhteisöille maksetut osingot ovat joko täysin verovapaita tai niihin 

sovelletaan alennettua lähdeveroprosenttia riippuen siitä, miten osinkoa verotettaisiin, jos se maksettaisiin vastaavalle 

suomalaiselle yhteisölle. Lähdeveroa ei peritä Suomessa osingoista, jotka suomalainen yhtiö on maksanut Suomessa 

rajoitetusti verovelvolliselle yhteisölle edellyttäen, että (i) osingonsaajan kotipaikka on Euroopan talousalueella; (ii) 

osingonsaajan kotivaltioon sovelletaan Neuvoston virka-apudirektiiviä (2011/16/EU) tai sopimusta koskien virka-apua ja 

tietojenvaihtoa veroasioissa; (iii) osinkoa saava yhtiö on tuloverolain 33 d §:n 4 momentissa tai elinkeinotulon 

verottamisesta annetun lain 6 a §:ssä tarkoitettua suomalaista yhteisöä vastaava yhteisö; (iv) osinko olisi kokonaan 

verovapaa vastaavalle suomalaiselle yhtiölle tai yhteisölle maksettuna; ja (v) osinkoa saava yhtiö näyttää (kotimaansa 
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veroviranomaisten antaman todistuksen muodossa), että maksettua lähdeveroa ei tosiasiassa voida kokonaisuudessaan 

hyvittää osingonsaajan asuinvaltiossa Suomen ja osingonsaajan asuinvaltion välillä tehdyn verosopimuksen perusteella. 

Edellä mainitun rajoittamatta osinko on vain osittain verovapaa, jos Osakkeet kuuluvat vastaanottavan yhteisön 

sijoitusomaisuuteen eikä osinkoja vastaanottava yhtiö ole emo-tytäryhtiödirektiivissä tarkoitettu yhteisö ja omista suoraan 

vähintään kymmentä prosenttia jakavan yhtiön pääomasta. Tässä tapauksessa sovellettava lähdeverokanta on tällä 

hetkellä 15 prosenttia. Edellytys tälle verokohtelulle on, että vastaanottavan yhteisön kotipaikka on edellä kohdissa (i) ja 

(ii) esitetyt vaatimukset täyttävässä valtiossa ja yhteisö täyttää kohdassa (iii) esitetyt edellytykset. Sovellettavasta 

kaksinkertaisen verotuksen poistamista koskevasta sopimuksesta riippuen sovellettava lähdevero voi olla myös alempi 

kuin 15 prosenttia. 

Kun suomalaisen yhtiön osakkeita säilytetään hallintarekisteröidyllä arvo-osuustilillä, osinkoja maksava suomalainen 

yhtiö maksaa osingot hallintarekisteröidylle arvo-osuustilille, jonka omaisuudenhoitaja välittää maksetut osingot 

tosiasiallisille edunsaajille. Jos hallintarekisteröidylle osakkeelle maksetun osingon saaja asuu verosopimusvaltiossa, 

osingosta peritään lähdeveroa aina vähintään 15 prosenttia tai kussakin tilanteessa verosopimuksen edellyttämä tätä 

suurempi määrä, mikäli maksajan riittävän huolellisesti varmistaman tiedon mukaan osingon saajaan voidaan soveltaa 

kyseisen verosopimuksen osinkoa koskevia määräyksiä. Osingonsaaja voi ennen suorituksen maksamista esittää 

maksajalle selvityksen kotipaikastaan ja muista verosopimuksen soveltamisen edellytyksistä, jolloin hän voi saada 

hallintarekisteröidylle osakkeelle maksettavan osingon sovellettavan verosopimuksen mukaisella alemmalla 

lähdeveroprosentilla. Tämä merkitsee sitä, että hallintarekisteröidyllä arvo-osuustilillä säilytetyille osakkeille 

maksettavista osingoista peritään soveltuvan verosopimuksen mukainen yli 15 prosentin tai aina vähintään 15 prosentin 

lähdevero ilman perusteellista selvitystä lopullisesta osingonsaajasta. Tällainen menettely edellyttää kuitenkin, että 

ulkomainen omaisuudenhoitaja on merkitty Verohallinnon pitämään rekisteriin ja että hänen kotipaikkansa on Euroopan 

unionissa taikka valtiossa, jonka kanssa Suomella on verosopimus. Lisäksi edellytetään, että ulkomaisella 

omaisuudenhoitajalla on suomalaisen tilinhoitajan kanssa sopimus osakkeiden säilyttämisestä. Tällaisessa sopimuksessa 

ulkomaisen omaisuudenhoitajan on muun muassa sitouduttava ilmoittamaan osingonsaajan asuinvaltio tilinhoitajalle ja 

antamaan tarvittaessa lisätietoja veroviranomaisille. Mikäli mainitut kriteerit eivät täyty, hallintarekisteröidyille 

osakkeille maksettavista osingoista peritään rajoitetusti verovelvolliselta luonnolliselta henkilöltä 30 prosentin lähdevero 

ja rajoitetusti verovelvolliselta yhteisöltä 20 prosentin lähdevero. Hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavaa osinkoa 

ja verosopimusten soveltamisen edellytyksiä koskevaa lainsäädäntöä on muutettu ja uusi lainsäädäntö tulee voimaan 

1.1.2021. Uusien sääntöjen mukaan hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavista osingoista pidätetään 35 prosentin 

lähdevero, jos uusien sääntöjen mukaiset edellytykset verosopimuksen mukaisen alemman lähdeveroprosentin 

soveltamiseksi eivät täyty. 

Viimeisimmillä Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisuilla (Yhdistetyt asiat C-116/16 ja C-117/16 sekä Yhdistetyt 

asiat C-115/16, C-118/16, C-119/16, C-299/16) koskien tosiasiallisen edunsaajan käsitettä Euroopan unionin oikeudessa 

voi olla vaikutusta Suomen tulevaan verolainsäädäntöön, ja tästä voi seurata mm. lisäkriteerejä tavoitellun suuruisen 

lähdeveron saamiseksi. 

Mikäli osingonsaajana on Euroopan talousalueella asuva rajoitetusti verovelvollinen luonnollinen henkilö, hän voi tietyin 

edellytyksin vaatia, että suomalaisen yhteisön maksamien osinkojen verotus toimitetaan lähdeverotuksen sijasta 

verotusmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä. Edellytyksenä on, että Suomen ja saajan asuinvaltion välillä 

on järjestetty veroasioita koskeva tietojenvaihto virka-apudirektiivin (2011/16/EU) tai virka-apua ja tietojenvaihtoa 

koskevan sopimuksen perusteella ja että lähdeveroa ei tosiasiassa voida kokonaisuudessaan hyvittää osingonsaajan 

asuinvaltiossa Suomen ja osingonsaajan asuinvaltion välillä tehdyn verosopimuksen mukaisesti. 

Lähdeveroa ei ole suoritettava osakesäästötilillä olevien osakkeiden perusteella saadusta osingosta. Osakesäästötilillä 

olevien osakkeiden perusteella saatu osinko on osakesäästötilin tuottoa. Osakesäästötilin tuoton verotuksesta katso alla 

”Osakkeiden luovuttaminen: luovutusvoitot ja -tappiot”. 

Osakkeiden luovuttaminen: luovutusvoitot ja -tappiot 

Rajoitetusti verovelvolliset sijoittajat eivät lähtökohtaisesti ole Suomessa verovelvollisia Osakkeiden luovutuksesta 

saadusta luovutusvoitosta, ellei Osakkeiden luovutus liity elinkeinotoiminnan harjoittamiseen Suomessa (kiinteän 

toimipaikan kautta), eikä kyseessä olevan yhtiön kokonaisvaroista enemmän kuin 50 prosenttia muodostu Suomessa 

sijaitsevista kiinteistöistä. 

Mikäli rajoitetusti verovelvollisella henkilöllä on osakesäästötili Suomessa, voidaan osakesäästötililtä nostettua tuottoa 

kuitenkin verottaa Suomessa rajoitetusti verovelvollisen henkilön tulona, mikäli verosopimus ei estä tuoton verottamista. 

Mikäli verosopimus ei estä lähdeveron perimistä, peritään osakesäästötililtä nostetusta tuotosta lähdeveroa 30 prosenttia. 

Rajoitetusti verovelvollisen lähdeveron alaisista tuloista ei voida vähentää osakesäästötilin lopettamisen johdosta 

syntynyttä osakesäästötilin tappiota. Osakesäästötilin tappio voidaan kuitenkin vähentää Suomesta saadusta 

verotusmenettelylain nojalla verotettavasta pääomatulosta, mikäli rajoitetusti verovelvollisella on tällaista tuloa. 
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Kuitenkin mikäli osakesäästötililtä nostetun tuoton verotus estyy Suomessa verosopimuksesta johtuen, ei tappiota voi 

vähentää pääomatuloista eikä sitä huomioida pääomatulolajin tappiota vahvistettaessa.  

Varainsiirtovero 

Suomessa ei peritä varainsiirtoveroa suomalaisen yhtiön osakkeiden kaupoista, joissa osakkeita vaihdetaan kiinteää 

rahavastiketta vastaan säännöllisesti toimivassa, yleisölle avoinna olevassa kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla tai 

monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Verovapauden edellytyksenä on se, että välittäjä tai muu kaupan osapuoli 

on sijoituspalvelulaissa määritelty sijoituspalveluyritys, ulkomainen sijoituspalveluyritys tai muu sanotussa laissa 

tarkoitettu sijoituspalvelun tarjoaja tai se, että luovutuksensaaja on hyväksytty kaupan osapuoleksi markkinoilla, jolla 

luovutus tapahtuu. Jos välittäjä tai muu kaupan osapuoli ei ole varainsiirtoverolaissa määritelty arvopaperikauppias (toisin 

sanoen välittäjä on ulkomainen arvopaperikauppias, jolla ei ole sivuliikettä tai -konttoria Suomessa), verovapauden 

edellytyksenä on, että luovutuksensaaja ilmoittaa luovutuksesta Suomen veroviranomaisille kahden kuukauden kuluessa 

luovutuksesta tai että välittäjä tekee vuosi-ilmoituksen veroviranomaisille verotusmenettelystä annetun lain mukaisesti. 

Verovapauden piirissä eivät ole tietyt erikseen määritellyt luovutukset, kuten pääomansijoituksena tai varojen jakona 

tapahtuva luovutus tai luovutus, jossa vastike muodostuu osittain tai kokonaan työpanoksesta. Verovapaus ei myöskään 

koske luovutusta, joka tapahtuu Osakeyhtiölaissa säädetyn vähemmistöosakkeenomistajien lunastusvelvollisuuden 

täyttämiseksi. 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 merkintätarjoukseen 

perustuvasta yhtiön vanhojen osakkeiden myynnistä, jossa luovutuksen kohde yksilöidään vasta kaupankäynnin 

alkamisen jälkeen ja kauppahinta vastaa uusista osakkeista suoritettavaa hintaa.  

Mikäli osakkeiden luovutus ei täytä edellä esitettyjä varainsiirtoverovapauden edellytyksiä, ostajan on maksettava 

varainsiirtoveroa 1,6 prosenttia luovutushinnasta. Jos ostaja ei ole Suomessa yleisesti verovelvollinen tai ulkomaisen 

luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön tai ETA-vaihtoehtoisrahastojen hoitajan suomalainen sivuliike 

tai -konttori, myyjän on perittävä vero ostajalta. Mikäli välittäjänä on suomalainen sijoituspalveluyritys tai luottolaitos tai 

ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen Suomessa oleva sivuliike tai -konttori, on se velvollinen perimään 

varainsiirtoveron ostajalta ja tilittämään sen valtiolle. Mikäli kumpikaan kaupan osapuolista ei ole Suomessa yleisesti 

verovelvollinen taikka ulkomaisen luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön tai ETA-

vaihtoehtoisrahastojen hoitajan suomalainen sivuliike tai -konttori, osakeluovutuksesta ei peritä varainsiirtoveroa. 

Varainsiirtoveroa ei ole suoritettava, jos veron määrä on vähemmän kuin 10 euroa.  

Uusien osakkeiden liikkeeseenlaskusta ja merkinnästä ei peritä Suomessa varainsiirtoveroa. 
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NÄHTÄVILLÄ OLEVAT ASIAKIRJAT 

Nähtävillä olevat asiakirjat 

Seuraavien asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävillä tämän Listalleottoesitteen voimassaoloaikana arkisin normaalina 

työaikana kello 9–16 Remedyn rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa Luomanportti 3, 02200 Espoo sekä sen 

verkkosivuston sijoittajille suunnatussa osiossa osoitteessa https://investors.remedygames.com/listautuminen-2022: 

1. tämä Listalleottoesite ja englanninkielinen asiakirja; 

2. Finanssivalvonnan päätös koskien tätä Listalleottoesitettä; 

3. Remedyn yhtiöjärjestys; ja 

4. Remedyn tilintarkastettu tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomus 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta. 

https://investors.remedygames.com/listautuminen-2022
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VIITTAAMALLA SISÄLLYTETYT ASIAKIRJAT 

Seuraavat asiakirjat on Esiteasetuksen artiklan 19 mukaan sisällytetty viittaamalla tähän Listalleottoesitteeseen ja ne 

muodostavat osan Remedyn taloudellisista tiedoista. 

Mikäli tähän Listalleottoesitteeseen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat viittaavat tai sisällyttävät viittaamalla lisätietoja, 

tällaisia tietoja ei ole viittaamalla sisällytetty tähän Listalleottoesitteeseen eivätkä ne muodosta osaa tästä 

Listalleottoesitteestä. Viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ovat saatavilla Remedyn verkkosivuilla osoitteessa 

https://investors.remedygames.com/listautuminen-2022 sekä arkisin normaalin työajan puitteissa Remedyn 

rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa Luomanportti 3, 02200 Espoo. 

 

Asiakirja  Kohta  Sivut 

     Remedy 

Entertainmen

t Oyj:n IFRS-

tilinpäätös 

2021 

 Tilinpäätös (IFRS) ja tilintarkastuskertomus 31.12.2021 päättyneeltä 

tilikaudelta 

• Linkki tilinpäätökseen: 

https://investors.remedygames.com/app/uploads/2022/04/rem

edy-ifrs-tilinpaatos-2021-signed.pdf 

• Linkki tilintarkastuskertomkseen: 

https://investors.remedygames.com/app/uploads/2022/04/rem

edy-tilintarkastuskertomus-signed.pdf 

 

 Asiakirja 

kokonaisuudessaan 

     

     

 

 

https://investors.remedygames.com/listautuminen-2022
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https://investors.remedygames.com/app/uploads/2022/04/remedy-ifrs-tilinpaatos-2021-signed.pdf
https://investors.remedygames.com/app/uploads/2022/04/remedy-tilintarkastuskertomus-signed.pdf
https://investors.remedygames.com/app/uploads/2022/04/remedy-tilintarkastuskertomus-signed.pdf
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LIITE A – REMEDYN YHTIÖJÄRJESTYS 

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 

Yhtiön toiminimi on Remedy Entertainment Oyj, rinnakkaistoiminimi ruotsiksi Remedy Entertainment Abp ja 

englanniksi Remedy Entertainment Plc. Yhtiön kotipaikka on Espoo. 

2 § Yhtiön toimiala 

Yhtiön toimialana on tietokoneohjelmistojen ja tietokonepelien suunnittelu-, valmistus-, markkinointi-, myynti-, välitys- 

ja agentuuritoiminta sekä tietojenkäsittely- ja konttoritekniikan laitteiden sekä tietoliikennevälineiden vähittäis- ja 

tukkukauppa, valmistus, agentuuritoiminta, korjaus ja huolto sekä tuonti ja vienti. Yhtiö voi harjoittaa atk-alan koulutus, 

kustannus-, painatus- ja julkaisutoimintaa, sekä sijoitus- ja rahoituspalvelutoimintaa. Yhtiö voi harjoittaa arvopaperi- ja 

kiinteistökauppaa. 

3 § Tilikausi 

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. 

4 § Hallitus 

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään kuusi varsinaista jäsentä. Hallitukseen voidaan lisäksi 

valita yhdestä kuuteen varajäsentä. 

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

5 § Toimitusjohtaja 

Yhtiöllä on oltava toimitusjohtaja, jonka valitsemisesta päättää hallitus. 

6 § Yhtiön edustaminen 

Yhtiön toimitusjohtajalla ja hallituksen puheenjohtajalla on kummallakin oikeus edustaa yhtiötä yksin ja kahdella 

hallituksen varsinaisella jäsenellä kaksi yhdessä. Hallitus voi lisäksi myöntää nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden 

edustaa yhtiötä yksin tai yhdessä toisen yhtiön edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa. 

7 § Tilintarkastajat 

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin 

merkitty tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi 

päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

8 § Arvo-osuusjärjestelmä 

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään hallituksen päättämän ilmoittautumisajan jälkeen. 

9 § Yhtiökokoukset 

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden 

päättymisestä.  

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun tilintarkastaja tai 

osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista, 

kirjallisesti vaativat yhtiökokouksen koolle kutsumista tietyn asian käsittelemistä varten. 

Yhtiön yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä tai Vantaalla. 

10 § 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 yhtiökokoukseen ennakolta 

kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) 

päivää ennen yhtiökokouspäivää.  
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11 § Varsinainen yhtiökokous 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on  

esitettävä 

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, ja 

2. tilintarkastuskertomuksen, sekä 

päätettävä 

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, 

4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta, 

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, 

6. hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä, ja 

7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista, sekä 

valittava 

8. hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet, ja tilintarkastaja. 
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