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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 538

arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2002

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun
arvopaperimarkkinalain (495/1989) 2 luvun 5 §:n 5 momentin, 6 §:n 2 momentin, 6 a §:n 1
momentin ja 11 §:n 1 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä ovat 2 luvun 5 §:n 5 momentti,
6 §:n 2 momentti ja 6 a §:n 1 momentti laissa 105/1999 sekä 11 §:n 1 momentti laissa
1517/2001:

1 luku

Yleisiä määräyksiä

1 §

Soveltamisala

Tämä asetus koskee arvopaperimarkkina-
lain 2 luvun 5, 6 ja 6 a §:ssä tarkoitetun
osavuosikatsauksen, tilinpäätöksen ja tilin-
päätöstiedotteen sisältöä ja sitä, miten niissä
annettavat tiedot on esitettävä, sekä osa-
vuosikatsauksen ja tilinpäätöksen sisällöstä ja
julkistamisesta arvopaperimarkkinalain 2 lu-
vun 11 §:n 4 ja 5 momentin mukaan myön-
nettävien poikkeusten perusteita. Mitä tässä
asetuksessa säädetään osavuosikatsauksesta,
koskee vastaavasti arvopaperimarkkinalain
2 luvun 5 a §:ssä tarkoitettua vuosikatsausta.
Luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
(1607/1993) tarkoitetun luotto- ja rahoitus-
laitoksen sekä vakuutusyhtiölaissa (1062/

1979) tarkoitetun vakuutusyhtiön osa-
vuosikatsaukseen, tilinpäätökseen ja tilinpää-
töstiedotteeseen sovelletaan tätä asetusta so-
veltuvin osin ottaen huomioon mainittuja
liikkeeseenlaskijoita koskevat säännökset ja
määräykset.

2 §

Julkistamisessa käytettävä kieli

Tilinpäätös, tilinpäätöstiedote ja osa-
vuosikatsaus on julkistettava suomen tai
ruotsin kielellä. Liikkeeseenlaskija voi rahoi-
tustarkastuksen luvalla kuitenkin käyttää jul-
kistamisessa muuta kieltä kuin suomea tai
ruotsia.

3 §

Ohjeet ja lausunnot

Kirjanpitolautakunta voi antaa ohjeita ja
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lausuntoja tilinpäätöksen, tilinpäätöstiedot-
teen ja osavuosikatsauksen laadinnasta tässä
asetuksessa tarkoitettujen tietojen osalta.
Vakuutusvalvontavirasto voi vakuutusyh-
tiölain 10 luvun 14 §:n mukaisesti antaa
vakuutustoiminnan erityisluonteesta johtuvia
määräyksiä, ohjeita ja lausuntoja vakuutus-
yhtiön tilinpäätöksestä, tilinpäätöstiedotteesta
ja osavuosikatsauksesta tässä asetuksessa tar-
koitettujen tietojen osalta.
Rahoitustarkastus voi luottolaitostoimin-
nasta annetun lain 31 §:n 2 momentin mu-
kaisesti antaa tarkempia määräyksiä luotto-
laitoksen tilinpäätöksen ja konsernitilinpää-
töksen laatimisesta sekä rahoitustarkastuslais-
sa (503/1993) tarkoitetulla tavalla antaa
ohjeita tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikat-
sauksen laatimisesta tässä asetuksessa tarkoi-
tettujen tietojen osalta tuossa laissa tarkoite-
tuille rahoitustarkastuksen valvottaville.

4 §

Poikkeusten myöntäminen

Kirjanpitolautakunta, rahoitustarkastus tai
vakuutusvalvontavirasto voi siten, kuin arvo-
paperimarkkinalain 2 luvun 11 §:n 4 momen-
tissa säädetään, myöntää poikkeuksen osa-
vuosikatsauksen ja tilinpäätöksen sisällöstä
edellyttäen, ettei poikkeuksen myöntäminen
vaaranna sijoittajan asemaa. Osavuosikatsa-
uksessa ja tilinpäätöksessä on ilmoitettava
luvasta ja siihen perustuvasta menettelystä.
Poikkeus voidaan myöntää yksittäistapa-
uksessa tai toimialoittain tietojen antamiseksi
osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä
muulla kuin tässä asetuksessa ja arvopaperi-
markkinalain 2 luvun 5 tai 6 §:ssä tarkoite-
tulla tavoin, jos nämä tiedot eivät sovellu
liikkeeseenlaskijan toiminnan kuvaamiseen.
Poikkeus voidaan myöntää yksittäistapauk-
sessa tiedon esittämisestä osavuosikatsauk-
sessa ja tilinpäätöksessä, jos tiedon esittämi-
nen olisi vastoin yleistä etua tai vakavasti
haittaisi liikkeeseenlaskijan toimintaa.
Liikkeeseenlaskijalle, jonka osakkeita tai
osuuksia ei ole otettu julkista kaupankäyntiä
vastaavan kaupankäynnin kohteeksi muussa
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valti-
ossa kuin Suomessa, voidaan erityisestä syys-
tä myöntää poikkeus tässä asetuksessa tar-

koitettujen tietojen esittämiseen osavuosikat-
sauksessaan arvioperusteisesti.
Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettuja

poikkeuksia on haettava kirjanpitolautakun-
nalta, rahoitustarkastukselta tai vakuutusval-
vontavirastolta vähintään 60 päivää ennen
suunniteltua osavuosikatsauksen tai tilinpää-
töksen julkistamista.
Rahoitustarkastus voi myöntää liikkeeseen-

laskijalle, jonka kotipaikka on muussa valti-
ossa kuin Suomessa, luvan julkistaa Suomes-
sa arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 §:n
mukaisen osavuosikatsauksen sekä 6 §:n
mukaisen tilinpäätöksen asemesta muussa
valtiossa julkistettavan osavuosikatsauksen ja
tilinpäätöksen.
Rahoitustarkastus tai vakuutusvalvontavi-

rasto voi siten kuin arvopaperimarkkinalain
2 luvun 11 §:n 5 momentissa säädetään
myöntää poikkeuksen osavuosikatsauksen ja
tilinpäätöksen julkistamisesta tai julkista-
misajasta edellyttäen, ettei poikkeuksen
myöntäminen vaaranna sijoittajan asemaa.
Tieto tällaisesta luvasta on julkistettava vii-
pymättä.

2 luku

Osakkeen tai siihen osakeyhtiölain mukaan
oikeuttavan arvopaperin taikka osuuden tai
siihen osuuskuntalain mukaan oikeuttavan

arvopaperin liikkeeseenlaskija

5 §

Tilinpäätös

Osakeyhtiön, jonka osake tai siihen osa-
keyhtiölain (734/1978) mukaan oikeuttava
arvopaperi on julkisen kaupankäynnin koh-
teena, tai osuuskunnan, jonka osuus tai siihen
osuuskuntalain (1488/2001) mukaan oikeut-
tava arvopaperi on julkisen kaupankäynnin
kohteena, on sen lisäksi, mitä kirjanpitolaissa
(1336/1997), kirjanpitoasetuksessa (1339/
1997) ja osakeyhtiölaissa tai osuuskuntalaissa
säädetään, esitettävä tilinpäätöksessään aina-
kin tiedot:
1) tase-eräkohtaisesti taseen pysyvien vas-

taavien sijoituksiin merkittyjen julkisen kau-
pankäynnin tai sitä muualla vastaavan kau-
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pankäynnin kohteena olevien arvopaperien
markkina-arvoista, jos ne olennaisesti poik-
keavat kirjanpitoarvoista;
2) liikevoiton tai -tappion taikka ylijäämän
tai tappion jakautumisesta päätoimialoittain,
jos nämä toimialat eroavat olennaisesti toi-
sistaan, ja maantieteellisten alueiden mukaan,
jos tieto on olennainen kyseiseen alueeseen
liittyvän erityisen riskin tai muun syyn takia;
3) liikkeeseenlaskijan ja sen omaan kon-
serniin kuuluvien yritysten hallintoneuvos-
toon, hallitukseen ja vastaaviin toimielimiin
kuuluville jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja
toimitusjohtajan sijaiselle viimeksi päätty-
neen tilikauden aikana maksamat palkat ja
palkkio sekä myöntämät luontoisedut yhteen-
laskettuna kunkin toimielimen osalta; toimi-
tusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen katso-
taan tässä kohdassa kuuluvan hallitukseen;
4) tilauskannasta ja siihen liittyvistä olen-
naisista riskeistä tilikauden lopussa siltä osin
kuin niitä ei ole otettu kirjanpitolain mukaan
huomioon pakollisissa varauksissa, jos tieto
tilauskannasta on olennainen;
5) johdannaissopimuksista johtuvasta vas-
tuusta ja johdannaissopimusten pääasiallises-
ta käyttötarkoituksesta;
6) huomattavista ja poikkeuksellisista lii-
ketoimista liikkeeseenlaskijan ja sen osake-
yhtiölain 1 luvun 4 §:ssä tai osuuskuntalain
6 luvun 4 §:ssä tarkoitettujen lähipiiriin kuu-
luvien tai kirjanpitolaissa tarkoitettujen omis-
tusyhteysyritysten välillä ja liikkeeseenlaski-
jan ja sen välillä, jonka arvopaperimarkkina-
lain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla
määräysvaltaan se kuuluu;
7) liikkeeseenlaskijan osakkeiden tai
osuuksien omistuksen jakautumisesta tilasto-
keskuksen vahvistaman sektorikohtaisen luo-
kituksen perusteella sekä osakkeen- tai osuu-
denomistuksen jakautumisesta suuruusluokit-
tain siten, että selvityksestä saa helposti
selkeän kuvan omistuksen jakautumisesta;
8) liikkeeseenlaskijan tiedossa olevista
osakkeen- tai osuudenomistajista, jotka suo-
raan tai välillisesti omistavat vähintään yhden
kahdeskymmenesosan sen osakkeiden tai
osuuksien äänimäärästä tai osake- tai osuus-,
lisäosuus- ja sijoitusosuuspääomasta, sekä
kymmenestä sen osakkeiden tai osuuksien
äänimäärästä ja kymmenestä sen osake- tai
osuus-, lisäosuus- ja sijoitusosuuspääomasta

eniten omistavasta osakkeen- tai osuuden-
omistajasta sekä kunkin tällaisen osakkeen-
tai osuudenomistajan äänimäärästä ja osuu-
desta osake- tai osuus-, lisäosuus ja sijoitus-
osuuspääomaan sekä tilikauden aikana teh-
dyistä liikkeeseenlaskijaa koskevista arvopa-
perimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisista
ilmoituksista;
9) liikkeeseenlaskijan tiedossa olevista

luonnollisista henkilöistä ja oikeushenkilöis-
tä, joilla on arvopaperimarkkinalain 1 luvun
5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta siinä sekä
tiedot näiden henkilöiden osuudesta liikkee-
seenlaskijan osakkeiden tai osuuksien ääni-
määrästä ja osake- tai osuus-, lisäosuus- ja
sijoitusosuuspääomasta, ellei näitä tietoja ole
ilmoitettu 8 kohdassa tarkoitettujen tietojen
yhteydessä;
10) liikkeeseenlaskijan tiedossa olevista

sen osakkeen- tai osuudenomistajien omis-
tukseen ja äänivallan käyttöön liittyvistä
sopimuksista ja järjestelyistä, jotka ovat
omiaan olennaisesti vaikuttamaan arvopape-
rin arvoon;
11) hallintoneuvoston, hallituksen ja vas-

taavien toimielinten jäsenten sekä toimitus-
johtajan ja toimitusjohtajan sijaisen sekä
heidän arvopaperimarkkinalain 1 luvun
5 §:ssä tarkoitetulla tavalla määräysvallassaan
olevien yhteisöjen ja säätiöiden yhteenlaske-
tusta omistusosuudesta liikkeeseenlaskijan
liikkeeseen laskemista osakkeista tai osuuk-
sista, lisäosuuksista ja sijoitusosuuksista,
vaihtovelkakirjoista, optiolainoista ja optio-
oikeuksista sekä heidän yhteenlasketusta
osuudesta liikkeeseenlaskijan osakkeiden tai
osuuksien äänimäärästä sekä osuus äänimää-
rästä ja osake- tai osuus-, lisäosuus- ja
sijoitusosuuspääomasta, jonka he voivat saa-
da näiden vaihtovelkakirjojen, optiolainojen
ja optio-oikeuksien nojalla;
12) tilikauden aikana päätetyistä anneista ja

vaihtovelkakirja- ja optio-oikeuksien liikkee-
seenlaskuista sekä hallituksen tilikauden päät-
tyessä voimassa olevista antivaltuuksista ja
vaihtovelkakirja- ja optio-oikeuksien liikkee-
seenlaskuvaltuuksista sekä valtuutuksen si-
sällöstä ja voimassaoloajasta; jos liikkeeseen-
laskuja ei ole tapahtunut tai valtuutusta ei ole,
on tästä mainittava erikseen;
13) osakkeista tai osuuksista ja ääniosuu-

desta, jonka liikkeeseen laskettujen vaihto-
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velkakirjojen, optiolainojen ja optio-oikeuk-
sien nojalla voidaan saada; sekä
14) liikkeeseenlaskijan hallituksella ole-
vasta valtuutuksesta omien osakkeiden hank-
kimiseen tai luovuttamiseen tai ilmoitus, että
valtuutusta ei ole.
Edellä 1 momentissa tarkoitettujen tietojen
lisäksi tilinpäätöksessä on esitettävä:
1) liikkeeseenlaskijan, tai jos liikkeeseen-
laskija on konsernin emoyhtiö tai -osuuskun-
ta, konsernin seuraavat taloudellista kehitystä
kuvaavat tunnusluvut viideltä viimeiseltä ti-
likaudelta taikka jos liikkeeseenlaskija ei ole
toiminut viittä täyttä tilikautta, sen toiminta-
ajalta:
a) liikevaihto;
b) liikevoitto tai -tappio taikka ylijäämä tai
tappio ja sen osuus prosentteina liikevaihdos-
ta;
c) voitto, ylijäämä tai tappio ennen satun-
naisia eriä ja sen osuus prosentteina liike-
vaihdosta;
d) voitto, ylijäämä tai tappio ennen tilin-
päätössiirtoja ja veroja sekä sen osuus pro-
sentteina liikevaihdosta tai jos liikkeeseen-
laskija on konsernin emoyhtiö tai -osuuskun-
ta, konsernin tulos ennen veroja ja sen osuus
prosentteina liikevaihdosta;
e) oman pääoman tuotto prosentteina;
f) sijoitetun pääoman tuotto prosentteina;
g) omavaraisuusaste prosentteina;
h) bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vas-
taaviin euromääräisesti ja prosentteina liike-
vaihdosta;
i) tutkimus- ja kehitysmenot euromääräi-
sesti ja prosentteina liikevaihdosta;
j) tilauskanta, jos sitä on pidettävä liikkee-
seenlaskijan toiminnan laatuun katsoen olen-
naisena tietona; sekä
k) henkilöstön keskimääräinen lukumäärä
tilikauden aikana;
2) seuraavat liikkeeseenlaskijan, tai jos
liikkeeseenlaskija on konsernin emoyhtiö tai
-osuuskunta, konsernin osake- tai osuuskoh-
taiset tunnusluvut kustakin osake- tai osuus-
lajista erikseen viideltä viimeksi päättyneeltä
tilikaudelta taikka, jos liikkeeseenlaskija ei
ole toiminut viittä täyttä tilikautta, sen toi-
minta-ajalta:
a) osake- tai osuuskohtainen tulos;
b) osake- tai osuuskohtainen oma pääoma;

c) osakekohtainen osinko tai osuuskohtai-
nen korko tai muu tuotto;
d) osinko, korko tai muu tuotto tuloksesta

prosentteina;
e) efektiivinen osinko-, korko tai muu

tuotto prosentteina;
f) hinta/voitto-suhde;
g) osakkeen tai osuuden kurssikehitys;
h) osakekannan tai osuuksien markkina-

arvo;
i) osakkeiden tai osuuksien vaihdon kehitys

lukumääränä ja prosentteina;
j) osakkeiden tai osuuksien antioikaistun

lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden
aikana; sekä
k) osakkeiden tai osuuksien antioikaistu

lukumäärä tilikauden lopussa; sekä
3) tunnuslukujen laskentakaavat ja lasken-

taperusteet tarvittaessa.
Jos liikkeeseenlaskijan osakkeiden tai

osuuksien lukumäärä on viiden viimeksi
päättyneen tilikauden aikana muuttunut osa-
ke- tai osuus-, lisäosuus- tai sijoitusosuus-
pääoman korottamisen tai alentamisen taikka
osakkeiden tai osuuksien nimellisarvon ko-
rottamisen, jakamisen tai muun syyn johdos-
ta, 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetut osake-
tai osuuskohtaiset tunnusluvut on oikaistava
vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi sekä il-
moitettava oikaisemisessa käytetty peruste.
Jos liikkeeseenlaskijan tilikausi poikkeaa

12 kuukaudesta, osake- tai osuuskohtaisiin
tunnuslukuihin sisältyvä tilikauden tulos on
oikaistava 12 kuukautta vastaavaksi. Poik-
keavasta tilikauden pituudesta on ilmoitettava
tunnuslukujen yhteydessä erikseen.

6 §

Tilinpäätöstiedote

Edellä 5 §:n 1 momentissa tarkoitetun
liikkeeseenlaskijan tilinpäätöstiedotteessa tu-
lee olla selostusosa ja taulukko-osa. Selos-
tusosassa esitetään sanallisesti liikkeeseenlas-
kijan toimintaa, tuloskehitystä ja investointeja
sekä rahoitustilanteen ja toimintaympäristön
muutoksia tilikaudella sekä tilikaudella toi-
mintaan ja tulokseen vaikuttaneita poikkeuk-
sellisia seikkoja.
Tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa on

esitettävä tilikaudelta ja edelliseltä tilikaudel-
ta ainakin seuraavat tiedot:
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1) tilikauden voitto, ylijäämä tai tappio
sekä liikkeeseenlaskijan hallituksen esitys
voittoa, ylijäämää tai tappiota koskeviksi
toimenpiteiksi;
2) liikevaihto, liikevoitto tai -tappio taikka
ylijäämä tai tappio, voitto, ylijäämä tai tappio
ennen satunnaisia eriä, satunnaiset tuotot ja
satunnaiset kulut omina erinään sekä voitto,
ylijäämä tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja
veroja tai jos liikkeeseenlaskija on konsernin
emoyhtiö tai -osuuskunta, konsernin tulos
ennen veroja;
3) taseen pysyvät vastaavat;
4) taseen vaihtuvat vastaavat;
5) osake- tai osuus-, lisäosuus- ja sijoitus-
osuuspääoma ja muu oma pääoma, vähem-
mistöosuus, poistoero ja vapaaehtoiset vara-
ukset, pakolliset varaukset, vieras pääoma ja
erikseen pitkäaikaisten velkojen määrä;
6) bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vas-
taaviin yhteensä;
7) henkilöstön keskimääräinen lukumäärä
tilikauden aikana;
8) tilauskanta ja siihen liittyvät olennaiset
riskit tilikauden lopussa siltä osin kuin niitä
ei ole otettu kirjanpitolain mukaan huomioon
pakollisissa varauksissa, jos tietoa tilauskan-
nasta on pidettävä olennaisena;
9) johdannaissopimuksista johtuva vastuu
ja johdannaissopimusten pääasiallinen käyt-
tötarkoitus; sekä
10) osakeyhtiölain 11 luvun 9 a §:ssä
tarkoitetut tiedot.
Jos liikkeeseenlaskijalle on myönnetty
4 §:n 2 momentissa tarkoitettu poikkeus
5 §:ssä tarkoitetun tiedon esittämisestä tilin-
päätöksessä, ei tällaista tietoa tarvitse esittää
myöskään tilinpäätöstiedotteessa.
Jos liikkeeseenlaskijalle on myönnetty
4 §:n 5 momentissa tarkoitettu lupa julkistaa
Suomessa arvopaperimarkkinalain 2 luvun
6 §:n mukaisen tilinpäätöksen asemesta
muussa valtiossa julkistettava tilinpäätös, saa-
daan tiedot tilinpäätöstiedotteessa esittää 1 ja
2 momentista poiketen tuon valtion lainsää-
dännön vaatimusten mukaisesti.

7 §

Osavuosikatsaus

Edellä 5 §:n 1 momentissa tarkoitetun

liikkeeseenlaskijan osavuosikatsauksessa tu-
lee olla selostusosa ja taulukko-osa. Selos-
tusosassa esitetään sanallisesti arvopaperi-
markkinalain 2 luvun 5 §:n 5 momentissa
tarkoitetut tiedot. Taulukko-osassa esitetään
lukuina 6 §:n 2 momentin 2—9 kohdassa
tarkoitetut tiedot katsauskaudelta ja edellisen
tilikauden vastaavalta kaudelta sekä edelli-
seltä tilikaudelta. Johdannaissopimusten pää-
asiallinen käyttötarkoitus on ilmoitettava kui-
tenkin vain, jos se on muu kuin aikaisemmin
ilmoitettu.
Edellä 1 momentissa edellytetyn lisäksi

osavuosikatsauksessa on ilmoitettava osake-
tai osuuslajeittain liikkeeseenlaskijan ja sen
tytäryhteisöjen hallussa olevien sen osakkei-
den tai osuuksien kokonaismäärät, yhteenlas-
ketut nimellisarvot tai kirjanpidolliset vasta-
arvot sekä suhteelliset osuudet osake- tai
osuus-, lisäosuus- tai sijoitusosuuspääomasta
ja kaikkien osakkeiden tai osuuksien yhteen-
lasketuista äänimääristä.
Jos liikkeeseenlaskijalle on katsauskauden

aikana tullut tai se on katsauskauden aikana
luovuttanut osakkeitaan, siitä on mainittava
osavuosikatsauksessa. Osakkeista on ilmoi-
tettava lajeittain seuraavat tiedot:
1) päivä tai julkisessa kaupankäynnissä

toteutettujen kauppojen osalta ajanjakso, jona
osakkeet ovat tulleet tai ne on luovutettu;
2) syyt, joiden vuoksi osakkeet ovat tulleet

tai niitä on luovutettu;
3) miten osakkeet ovat tulleet tai ne on

luovutettu;
4) lukumäärä;
5) yhteenlaskettu nimellisarvo tai kirjanpi-

dollinen vasta-arvo;
6) suhteellinen osuus osakepääomasta ja

kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta ääni-
määrästä;
7) osakkeista suoritettu vastike; sekä
8) vaikutus omistuksen ja äänivallan ja-

kautumiseen liikkeeseenlaskijassa.
Jos osakkeita on tullut liikkeeseenlaskijan

lähipiiriin kuuluvalta tai niitä on luovutettu
tälle, lähipiiriin kuuluva on mainittava nimel-
tä. Myös perusteet, joiden mukaan vastike on
määritetty, on ilmoitettava, jos osakkeita on
hankittu tai luovutettu yhtiökokouksen val-
tuutuksen nojalla.
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8 §

Kiinteistösijoitusyhtiön ja kiinteistörahaston
tilinpäätös, tilinpäätöstiedote ja osavuosi-

katsaus

Kiinteistösijoitusyhtiön ja kiinteistörahas-
tolaissa (1173/1997) tarkoitetun kiinteistöra-
haston on tilinpäätöksessä, tilinpäätöstiedot-
teessa ja osavuosikatsauksessa ilmoitettava
5, 6 ja 7 §:ssä tarkoitetut tiedot soveltuvin
osin ottaen huomioon yhtiön ja kiinteistöra-
haston kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevat
säännökset ja määräykset.

3 luku

Joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskija

9 §

Tilinpäätös

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 §:n
1 momentissa tarkoitetun joukkovelkakirjan
liikkeeseenlaskijan on sen lisäksi, mitä kir-
janpitolaissa, kirjanpitoasetuksessa ja asian-
omaisessa yhteisölainsäädännössä säädetään,
esitettävä tilinpäätöksessään ainakin tiedot:
1) edellä 5 §:n 1 momentin 2, 4, 5 ja
9 kohdassa tarkoitetut tiedot; sekä
2) edellä 5 §:n 2 momentin 1 ja 3 kohdassa
sekä 4 momentissa tarkoitetut tiedot.

10 §

Osavuosikatsaus

Edellä 9 §:ssä tarkoitetun liikkeeseenlas-
kijan osavuosikatsauksessa tulee olla selos-
tusosa ja taulukko-osa. Selostusosassa esite-
tään sanallisesti arvopaperimarkkinalain 2 lu-
vun 5 §:n 5 momentissa tarkoitetut tiedot.
Taulukko-osassa esitetään lukuina 6 §:n
2 momentin 2—9 kohdassa tarkoitetut tiedot
katsauskaudelta ja edellisen tilikauden vas-
taavalta kaudelta sekä edelliseltä tilikaudelta.

4 luku

Muun arvopaperin liikkeeseenlaskija

11 §

Muiden oman pääoman ehtoisten arvopape-
rien ja niihin liittyvien oikeuksien sekä oman
ja vieraan pääoman ehtoisten arvopaperien
yhdistelmien liikkeeseenlaskijan tilinpäätös,
tilinpäätöstiedote ja osavuosikatsaus

Arvopaperimarkkinalain 1 luvun 2 §:n
1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun muun
arvopaperin kuin osakkeen tai siihen osake-
yhtiölain mukaan oikeuttavan arvopaperin
taikka osuuden tai siihen osuuskuntalain
mukaan oikeuttavan arvopaperin liikkeeseen-
laskijan on sen lisäksi, mitä kirjanpitolaissa,
kirjanpitoasetuksessa ja asianomaisessa yh-
teisölainsäädännössä säädetään, esitettävä ti-
linpäätöksessään ainakin tiedot:
1) Edellä 5 §:n 1 momentin 1—7, 9 ja

10 kohdassa tarkoitetut tiedot soveltuvin osin;
sekä
2) Edellä 5 §:n 2—4 momentissa tarkoitetut

tiedot soveltuvin osin.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun liikkee-

seenlaskijan tilinpäätöstiedotteessa on esitet-
tävä tilikaudelta ja edelliseltä tilikaudelta
ainakin 6 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut
tiedot soveltuvin osin. Mitä 6 §:n 3 ja
4 momentissa säädetään poikkeuksesta ja lu-
vasta, koskee myös muun oman pääoman
ehtoisen tai siihen arvopaperimarkkinalain
1 luvun 2 §:n 1 kohdan mukaisesti liittyvän
arvopaperin liikkeeseenlaskijaa.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun liikkee-

seenlaskijan osavuosikatsauksessa tulee olla
selostusosa ja taulukko-osa. Selostusosassa
esitetään sanallisesti arvopaperimarkkinalain
2 luvun 5 §:n 5 momentissa tarkoitetut tiedot.
Taulukko-osassa esitetään lukuina 6 §:n
2 momentin 2—9 kohdassa tarkoitetut tiedot
soveltuvin osin katsauskaudelta ja edellisen
tilikauden vastaavalta kaudelta sekä edelli-
seltä tilikaudelta.
Mitä 5—7 §:ssä säädetään osakkeen tai

siihen osakeyhtiölain mukaan oikeuttavan
arvopaperin taikka osuuden tai siihen osuus-
kuntalain mukaan oikeuttavan arvopaperin
liikkeeseenlaskijan tilinpäätöksestä, tilinpää-
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töstiedotteesta ja osavuosikatsauksesta, kos-
kee soveltuvin osin myös muun arvopaperi-
markkinalain 1 luvun 2 §:n 1 momentin
3 kohdassa tarkoitetun arvopaperin liikkee-
seenlaskijan tilinpäätöstä, tilinpäätöstiedotetta
ja osavuosikatsausta.

12 §

Muiden vieraan pääoman ehtoisten arvopa-
perien ja eräiden muiden arvopaperien liik-
keeseenlaskijan tilinpäätös ja osavuosi-

katsaus

Mitä 9 ja 10 §:ssä säädetään joukkovelka-
kirjan liikkeeseenlaskijan tilinpäätöksestä ja
osavuosikatsauksesta, koskee soveltuvin osin
myös muun arvopaperimarkkinalain 1 luvun
2 §:n 1 momentin 2, 4 ja 6 momentissa
tarkoitetun arvopaperin liikkeeseenlaskijan
tilinpäätöstä ja osavuosikatsausta.

5 luku

Erinäisiä määräyksiä

13 §

IAS/IFRS -standardien soveltaminen

Liikkeeseenlaskija, joka soveltaa IAS/IFRS

-standardeja tilinpäätöksessään tai osa-
vuosikatsauksessaan, voi antaa näiden mu-
kaisesti laaditun tilinpäätöksen ja tilinpäätös-
tiedotteen tai osavuosikatsauksen. Liikkee-
seenlaskija, joka ei ole soveltanut IAS/IFRS
-standardeja edellä tässä asetuksessa tarkoi-
tettua aikaa, on annettava tilinpäätöksessään,
tilinpäätöstiedotteessaan ja osavuosikatsauk-
sessaan standardien mukaiset tiedot siltä
ajalta, jona on niitä soveltanut, kuitenkin
vähintään kahdelta tilikaudelta.

6 luku

Voimaantulo

14 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
heinäkuuta 2002.
Tällä asetuksella kumotaan valtiovarainmi-

nisteriön arvopaperin liikkeeseenlaskijan
säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta
25 päivänä maaliskuuta 1999 annettu päätös
siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2002

Ministeri Suvi-Anne Siimes

Vanhempi hallitussihteeri Jarkko Karjalainen
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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 539

listalleottoesitteestä

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2002

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun
arvopaperimarkkinalain (495/1989) 2 luvun 3 §:n 5 momentin ja 11 §:n 1 momentin nojalla,
sellaisina kuin ne ovat laissa 1517/2001:

1 luku

Yleisiä määräyksiä

1 §

Soveltamisala

Tämä asetus koskee arvopaperimarkkina-
lain 2 luvun 3 §:ssä tarkoitetun listalleot-
toesitteen vähimmäissisältöä ja esitteessä an-
nettavien tietojen esittämistapaa sekä esitteen
sisällöstä ja julkistamisesta 2 luvun 11 §:n
1 momentin mukaisesti myönnettävien poik-
keusten perusteita.

2 §

Listalleottoesitteessä annettavien tietojen
esittämistapa

Listalleottoesitteessä annettavat tiedot on
esitettävä tämän asetuksen mukaisina pykä-
läkohtaisina asiakokonaisuuksina tai niiden
yhdistelminä, jollei rahoitustarkastus esitteen
hyväksymisen yhteydessä anna suostumusta
tietojen esittämiseen muunlaisina asiakoko-
naisuuksina. Listalleottoesitteen on oltava
yksi yhtenäinen asiakirja, jollei rahoitustar-
kastus esitteen hyväksymisen yhteydessä eri-
tyisestä syystä anna suostumusta esitteen

jakamisesta useammaksi asiakirjaksi. Annet-
tavat tiedot on esitettävä mahdollisimman
helposti analysoitavassa ja ymmärrettävässä
muodossa. Kuvien ja muun graafisen esityk-
sen käyttö on rajoitettava tarjottavien arvo-
paperien kannalta olennaisten seikkojen esit-
telyyn.
Jos listalleottoesitteessä esitettäväksi vaa-

ditut tiedot sisältyvät tilinpäätöstietoihin tai
osavuosikatsaukseen, niitä ei tarvitse toistaa.
Tällöin on kuitenkin listalleottoesitteen asian-
omaisessa kohdassa viitattava siihen tilinpää-
töksen tai osavuosikatsauksen kohtaan, josta
tieto on saatavissa.
Listalleottoesite on laadittava suomen tai

ruotsin kielellä, jollei rahoitustarkastus esit-
teen hyväksymisen yhteydessä anna suostu-
musta muun kielen käyttämiseen.

3 §

Listalleottoesitteen julkistaminen

Listalleottoesite on julkistettava 2 §:ssä
tarkoitettuna asiakirjana ja se on annettava
maksutta yleisön saataville sen julkisen kau-
pankäynnin järjestäjän toimipaikoissa, jonka
järjestämän kaupankäynnin kohteeksi otta-
mista haetaan, liikkeeseenlaskijan toimipai-
kassa, niiden luottolaitosten toimipaikoissa,
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jotka liikkeeseenlaskijan edustajana välittävät
tämän maksuja liikkeeseenlaskuun liittyvässä
rahaliikenteessä sekä muissa mahdollisissa
merkintä- ja myyntipaikoissa.
Listalleottoesite on julkistettava viimeis-
tään kaksi pankkipäivää ennen arvopaperien
tarjoamisen aloittamista yleisölle. Listalleot-
toesitteen on tällöin oltava saatavissa 1
momentissa tarkoitetuissa paikoissa koko tar-
joamisajan.
Jos arvopapereita ei tarjota yleisölle niiden
julkisen kaupankäynnin kohteeksi ottamisen
yhteydessä, listalleottoesite on julkistettava
viimeistään kaksi pankkipäivää ennen listal-
leottoesitteen tarkoittamilla arvopapereilla ta-
pahtuvan julkisen kaupankäynnin aloittamis-
ta.
Listalleottoesite voidaan rahoitustarkastuk-
sen esitteen hyväksymisen yhteydessä anta-
malla suostumuksella julkistaa 2 ja 3 mo-
mentissa tarkoitetun määräajan jälkeen.
Jos joukkovelkakirjat tai vaihtovelkakirjat
otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi
niiden merkintä- tai tarjousajan päättymisen
jälkeen ja jos tietyt liikkeeseenlaskun ehdot
päätetään vasta viime hetkellä, rahoitustar-
kastus voi esitteen hyväksymisen yhteydessä
antaa suostumuksen julkistaa sen sisältöinen
listalleottoesite, jossa ei ole näitä ehtoja
koskevia tietoja, mutta josta käy ilmi, miten
ne annetaan. Nämä tiedot on julkistettava ja
liitettävä listalleottoesitteen yhteyteen ennen
arvopapereilla tapahtuvan julkisen kaupan-
käynnin aloittamista, jollei kyse ole joukko-
velkakirjoista, joita lasketaan jatkuvasti liik-
keeseen vaihtelevin hinnoin.
Jos arvopapereita tarjotaan ehdollisena si-
ten, että liikkeeseenlaskija ei ole tehnyt
lopullista päätöstä tarjoamisesta eikä ole
määrittänyt arvopaperien merkintähintaa etu-
käteen (tarjousanti), voidaan listalleottoesite
julkistaa ilman tällaisia tietoja. Tällöin arvo-
paperien tarjoajan on kuitenkin julkistettava
edellä tarkoitetut tiedot listalleottoesitteen
täydennyksenä ilman aiheetonta viivytystä
arvopaperien tarjoamista koskevan päätöksen
tekemisen jälkeen. Listalleottoesitteen täy-
dennys on lisäksi toimitettava rahoitustarkas-
tukselle ja julkisen kaupankäynnin järjestä-
jille, joiden järjestämän kaupankäynnin koh-
teeksi ottamista haetaan sekä pidettävä se
yleisön saatavilla toimipaikassaan.

4 §

Esitteestä ja tilintarkastuksesta vastuulliset
henkilöt

Listalleottoesitteessä on kerrottava:
1) niiden arvopaperien liikkeeseenlaskijan

tai muun arvopapereita tarjoavan yhteisön
hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsenten
nimet ja tehtävät sekä niiden oikeushenkilöi-
den nimet ja kotipaikat, jotka ovat vastuussa
listalleottoesitteestä tai mahdollisesti sen
osasta; jälkimmäisessä tapauksessa on ilmoi-
tettava, mistä osasta asianomainen on vas-
tuussa;
2) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen luon-

nollisten henkilöiden antama vakuutus siitä,
että heidän parhaan ymmärryksensä mukaan
ne tiedot, jotka annetaan listalleottoesitteessä
tai siinä listalleottoesitteen osassa, josta he
ovat vastuussa, vastaavat tosiseikkoja, ja että
tiedoista ei ole jätetty pois mitään asiaan
todennäköisesti vaikuttavaa;
3) liikkeeseenlaskun järjestäjien sekä lis-

talleottoesitteen teossa käytettyjen ammatti-
maisten neuvonantajien nimet ja osoitteet;
sekä
4) yhtiön tilinpäätökset viimeksi päätty-

neiltä kolmelta tilikaudelta tarkastaneiden,
yhtiökokouksen tai vastaavan toimielimen
valitsemien tilintarkastajien nimet, koti- tai
työosoitteet ja pätevyyttä koskevat tiedot sekä
KHT- tai HTM-yhteisöjen osalta vastaavat
tiedot tilintarkastajasta, jonka tilintarkas-
tusyhteisö on nimennyt päävastuulliseksi ti-
lintarkastajaksi.

5 §

Tilintarkastajien lausunto ja tilintarkastus-
kertomukset

Listalleottoesitteessä on oltava:
1) tilintarkastajien lausunto siitä, että tilin-

tarkastajat ovat tarkastaneet viimeksi päätty-
neiltä kolmelta tilikaudelta tilinpäätökset ja
antaneet niistä tilintarkastuskertomukset.
Lausunnossa on oltava selvitys siitä, jos
tilintarkastajat ovat esitettyjen tilikausien
osalta tehneet muistutuksia, täydentäneet ti-
linpäätöstietoja, antaneet lisätietoja taikka
kieltäytyneet puoltamasta tilinpäätöksen vah-
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vistamista tai vastuuvapauden myöntämistä
toimitusjohtajalle tai hallituksen taikka hal-
lintoneuvoston jäsenille, sekä selvitys muis-
tutusten, täydennysten, lisätietojen tai kiel-
täytymisten syistä; tai
2) tilintarkastuskertomukset 1 kohdassa
tarkoitetuilta tilikausilta; sekä
3) maininta siitä, mitä muita listalleottoesit-
teen tietoja kuin vahvistetut tilinpäätökset
tilintarkastajat ovat tarkastaneet.

2 luku

Poikkeukset

6 §

Poikkeukset listalleottoesitteen
julkistamisesta

Rahoitustarkastus voi hakemuksesta myön-
tää osittain tai kokonaan poikkeuksen velvol-
lisuudesta julkistaa listalleottoesite, sen mu-
kaan kuin 2—5 momentissa säädetään, jos
arvopaperit, joiden ottamista julkisen kaupan-
käynnin kohteeksi haetaan, ovat:
1) arvopapereita, joita on tarjottu yleisölle;
2) arvopapereita, joita on tarjottu vastik-
keena arvopaperimarkkinalain 6 luvun 1 §:ssä
tarkoitetussa julkisessa ostotarjouksessa tai 6
luvun 6 §:ssä tarkoitetussa lunastustarjouk-
sessa;
3) arvopapereita, jotka lasketaan liikkee-
seen sulautumisen, jakautumisen, yrityksen
kaikkien tai joidenkin varojen tai vastuiden
siirron yhteydessä, taikka korvauksena mui-
den varojen kuin käteisvarojen siirrosta;
4) joukkovelkakirjoja, jotka lasketaan liik-
keeseen osana joukkovelkakirjaohjelmaa;
5) osakkeita tai osuuksia, jotka luovutetaan
liikkeeseenlaskijan saman julkisen kaupan-
käynnin järjestäjän ylläpitämän julkisen kau-
pankäynnin kohteena olevien osakkeiden tai
osuuksien omistajille vastikkeetta osakeyh-
tiölaissa (734/1978) tarkoitetussa rahastoan-
nissa tai osuuskuntalaissa (1488/2001) tar-
koitetussa rahastokorotuksessa;
6) osakkeita tai osuuksia, jotka saadaan
vaihdettaessa vaihtovelkakirjoja, ja jos sen
yhtiön osakkeet tai osuudet, jonka osakkeita
tai osuuksia tarjotaan vaihdossa, on jo otettu
saman julkisen kaupankäynnin järjestäjän

ylläpitämän julkisen kaupankäynnin kohteek-
si;
7) osakkeita tai osuuksia, jotka saadaan

optio-oikeuksiin tai optiotodistuksiin liitty-
vien oikeuksien nojalla, ja jos sen yhtiön
osakkeet tai osuudet, jonka osakkeita tai
osuuksia tarjotaan optio-oikeuksien tai optio-
todistusten haltijoille, on jo otettu saman
julkisen kaupankäynnin järjestäjän ylläpitä-
män julkisen kaupankäynnin kohteeksi;
8) osakkeita tai osuuksia, jotka saadaan

vastikkeena jo saman julkisen kaupankäynnin
järjestäjän ylläpitämän julkisen kaupankäyn-
nin kohteeksi otettujen osakkeiden tai osuuk-
sien tilalle, ja jos tällaisten uusien osakkeiden
tai osuuksien liikkeeseenlasku ei merkitse
yhtiön osakepääoman taikka osuus-, lisä-
osuus- tai sijoitusosuuspääoman korottamista;
9) osakkeita tai osuuksia, joiden lukumäärä

taikka arvioitu markkina-arvo taikka nimel-
lisarvo tai kirjanpidollinen vasta-arvo on
vähemmän kuin yksi kymmenesosa saman-
lajisten ja saman julkisen kaupankäynnin
järjestäjän ylläpitämän julkisen kaupankäyn-
nin kohteeksi otettujen osakkeiden tai osuuk-
sien lukumäärästä tai arvioidusta markkina-
arvosta taikka nimellisarvosta tai kirjanpidol-
lisesta vasta-arvosta, ja jos osakkeiden tai
osuuksien liikkeeseenlaskija on täyttänyt ar-
vopaperimarkkinalain 2 luvun 5—7 §:ssä ase-
tetut edellytykset;
10) osakkeita tai niihin osakeyhtiölain

mukaan oikeuttavia arvopapereita taikka
osuuksia tai niihin osuuskuntalain mukaan
oikeuttavia arvopapereita, joita tarjotaan
työntekijöille tai 12 §:n 1 kohdassa tarkoite-
tuille henkilöille, ja jos samanlajisia osakkeita
tai osuuksia on jo otettu saman julkisen
kaupankäynnin järjestäjän ylläpitämän julki-
sen kaupankäynnin kohteeksi;
11) osakkeita tai osuuksia, jotka on jo

otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi, ja
jos osakkeista tai osuuksista on tällöin jul-
kistettu tämän asetuksen vaatimusten mukai-
sesti laadittu esite;
12) täydentäviä osakkeisiin tai osuuksiin

oikeuttavia todistuksia, jotka lasketaan liik-
keeseen alkuperäisten arvopaperien vaihtami-
seksi, ja jos tällaisten uusien todistusten
liikkeeseenlasku ei merkitse yhtiön osakepää-
oman taikka osuus-, lisäosuus- tai sijoitus-
osuuspääoman korottamista, ja jos samanla-
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jisia osakkeita tai osuuksia on jo otettu saman
julkisen kaupankäynnin järjestäjän ylläpitä-
män julkisen kaupankäynnin kohteeksi;
13) joukkovelkakirjoja, joita laskevat liik-
keeseen yhteisöt tai säätiöt, jotka harjoittavat
liiketoimintaansa valtion monopolin nojalla ja
jotka ovat erityislailla tai sellaisen nojalla
perustettuja tai säänneltyjä taikka joiden
ottamista lainoista valtio on antanut omavel-
kaisen takauksen;
14) joukkovelkakirjoja, joita laskevat liik-
keeseen muut oikeushenkilöt kuin osakeyh-
tiöt, jotka on perustettu erityislailla ja joiden
toiminta on tämän erityislain alaista ja muo-
dostuu ainoastaan valtion valvonnan alaisesta
varojen keräämisestä joukkovelkakirjoja liik-
keeseen laskemalla sekä sellaisesta tuotanto-
toiminnan rahoittamisesta, jossa käytetään
niiden itse hankkimia ja valtiolta saamia
varoja, ja joiden joukkovelkakirjat rinnaste-
taan valtion liikkeeseen laskemiin tai takaa-
miin joukkovelkakirjoihin;
15) joukkovelkakirjoja, joita laskee liik-
keeseen Euroopan talousalueeseen kuuluva
valtio;
16) joukkovelkakirjoja, joita laskee liik-
keeseen 15 kohdassa tarkoitetun valtion alu-
eellinen tai paikallinen julkisyhteisö; tai
17) arvopapereita, jotka on otettu toisessa
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valti-
ossa julkista kaupankäyntiä vastaavan kau-
pankäynnin kohteeksi.
Edellä 1 momentin 1—4 kohdassa tarkoi-
tettu poikkeuslupa voidaan myöntää kuiten-
kin vain, jos arvopapereista on tarjouksen tai
joukkovelkakirjaohjelmaan kuuluvien jouk-
kovelkakirjojen ensimmäisen liikkeeseenlas-
kun yhteydessä julkistettu asiakirja tai esite,
jonka rahoitustarkastus katsoo vastaavan tä-
män asetuksen mukaista listalleottoesitettä ja
arvopaperit otetaan julkisen kaupankäynnin
kohteeksi enintään 12 kuukauden kuluessa
esitteen julkistamisesta. Lisäksi arvopaperien
liikkeeseenlaskijan on julkistettava sellaiset
asiakirjan tai esitteen laatimisen jälkeiset
päätöksensä sekä liikkeeseenlaskijaa ja sen
toimintaa koskevat seikat, jotka ovat omiaan
olennaisesti vaikuttamaan kyseisten arvopa-
perien arvoon. Asiakirja tai esite sekä edellä
tarkoitetut lisätiedot on julkistettava ja an-
nettava yleisön saataville 3 §:n 1—3 momen-
tissa säädetyllä tavalla.

Edellä 1 momentin 5—8 kohdassa tarkoi-
tettu poikkeuslupa voidaan myöntää kuiten-
kin vain, jos liikkeeseenlaskija julkistaa osak-
keiden tai osuuksien julkisen kaupankäynnin
kohteeksi ottamisen yhteydessä soveltuvin
osin 9 ja 10 §:ssä tarkoitetut tiedot arvopa-
perimarkkinalain 2 luvun 7 §:ssä tarkoitetulla
tavalla.
Edellä 1 momentin 9—16 kohdassa tar-

koitettu poikkeuslupa voidaan myöntää vain,
jos julkisen kaupankäynnin kohteeksi otetta-
vien arvopaperien lukumäärää ja lajia sekä
niitä olosuhteita, joissa nämä arvopaperit on
laskettu liikkeeseen, koskevat tiedot on jul-
kistettu arvopaperimarkkinalain 2 luvun
7 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Edellä 1 momentin 17 kohdassa tarkoitettu

poikkeuslupa voidaan myöntää vain, jos
arvopapereista ja niiden liikkeeseenlaskijasta
on julkaistu direktiivin 2001/34/EY 23 artik-
lan neljännen kappaleen edellyttämät tiedot.

7 §

Poikkeukset listalleottoesitteen sisällöstä

Rahoitustarkastus voi erityisestä syystä
päättää, ettei jotakin tässä asetuksessa tarkoi-
tettua tietoa ole otettava listalleottoesittee-
seen. Tällainen erityinen syy on ainakin se,
että tieto on merkitykseltään vähäinen eikä se
ole omiaan olennaisesti vaikuttamaan liikkee-
seenlaskijan varojen, vastuiden, taloudellisen
aseman, tuloksen tai tulevaisuudennäkymien
arviointiin. Erityinen syy on myös se, että
tiedon ilmaiseminen olisi vastoin yleistä etua
tai aiheuttaisi vakavaa haittaa liikkeeseenlas-
kijalle. Viimeksi mainitussa tapauksessa jul-
kistamatta jättämisen edellytyksenä on kui-
tenkin, että se ei ole omiaan johtamaan
yleisöä harhaan arvopaperien arvoon ratkai-
sevasti vaikuttavista tosiseikoista ja olosuh-
teista.
Rahoitustarkastus voi päättää, että joiden-

kin tässä asetuksessa tarkoitettujen tietojen
sijaan voidaan listalleottoesitteessä esittää
niitä vastaavat tiedot, jos tässä asetuksessa
tarkoitetut tiedot osoittautuvat epätarkoituk-
senmukaisiksi ottaen huomioon liikkeeseen-
laskijan toimiala, sen oikeudellinen muoto tai
sen arvopaperit.
Jos hakemus julkisen kaupankäynnin koh-
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teeksi ottamisesta koskee joukkovelkakirjoja,
joita luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
(1607/1993) tarkoitetut luottolaitokset tai ul-
komaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toimin-
nasta Suomessa annetun lain (1608/1993)
3 §:ssä tarkoitetut ulkomaiset luottolaitokset
laskevat liikkeeseen jatkuvasti tai toistuvasti,
voi rahoitustarkastus hakemuksesta myöntää
poikkeuksen muiden kuin 4 §:n 1 ja 2
kohdassa, 22 ja 23 §:ssä sekä 30 §:n 1
momentin 8 kohdassa tarkoitettujen tietojen
julkistamisesta. Tällöin liikkeeseenlaskijan on
pidettävä tilinpäätöksensä sekä viimeisin osa-
vuosikatsaus, jos sellainen on julkistettu
viimeksi päättyneen tilikauden jälkeen, ylei-
sön saatavilla toimipaikoissaan sekä niiden
luottolaitosten toimipaikoissa, jotka liikkee-
seenlaskijan edustajana välittävät tämän mak-
suja liikkeeseenlaskuun liittyvässä rahaliiken-
teessä sekä muissa mahdollisissa merkintä-
paikoissa.
Jos hakemus julkisen kaupankäynnin koh-
teeksi ottamisesta koskee joukkovelkakirjoja,
joita hankkii ja joilla käy kauppaa yleensä
vain rajattu, sijoitusasioihin erityisesti pereh-
tyneiden sijoittajien joukko, voi rahoitustar-
kastus hakemuksesta myöntää poikkeuksen
joidenkin tässä asetuksessa tarkoitettujen tie-
tojen julkistamisesta kokonaan tai siten, että
nämä tiedot otetaan esitteeseen tiivistelmän
muodossa, jos niiden merkitys näille sijoit-
tajille perustellun arvion tekemiseksi on vä-
häinen.
Jos arvopaperien ottamista julkisen kau-
pankäynnin kohteeksi hakeva ei ole kaupan-
käynnin kohteeksi haettavien arvopaperien
liikkeeseenlaskija, rahoitustarkastus voi ha-
kemuksesta myöntää poikkeuksen sellaisten
tietojen julkistamisesta, joita ei yleensä ole
hakijalla tai kohtuullisin kustannuksin tämän
saatavilla.

8 §

Suostumuksen tai poikkeuksen hakeminen

Tässä asetuksessa tarkoitettua rahoitustar-
kastuksen suostumusta tai rahoitustarkastuk-
sen myönnettäväksi tarkoitettua poikkeusta
on haettava viimeistään siinä yhteydessä, kun
listalleottoesite jätetään rahoitustarkastuksen
hyväksyttäväksi.

3 luku

Osakkeita ja osuuksia koskeva
listalleottoesite

9 §

Tiedot osakkeista tai osuuksista

Listalleottoesitteessä on kerrottava tiedot
julkisen kaupankäynnin kohteeksi haettavista
tai otettavista osakkeista tai osuuksista, kuten:
1) haetaanko julkisen kaupankäynnin koh-

teeksi otettavaksi osakkeita tai osuuksia, jotka
on jo laskettu liikkeeseen, vai onko osakkei-
den tai osuuksien liikkeeseenlasku tarkoitus
toteuttaa osakkeiden tai osuuksien julkisen
kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhtey-
dessä;
2) osakkeiden tai osuuksien lukumäärä tai

laskemisperuste ja nimellisarvo tai kirjanpi-
dollinen vasta-arvo, niiden tarkka nimike tai
laji sekä niihin mahdollisesti liittyvät liput;
3) jos osakkeet tai osuudet lasketaan

liikkeeseen sulautumisen, jakautumisen, yh-
tiön kaikkien tai joidenkin varojen tai vas-
tuiden siirron tai arvopaperimarkkinalain 6
luvun 1 §:ssä tarkoitetun julkisen ostotarjo-
uksen tai 6 luvun 6 §:ssä tarkoitetun lunas-
tustarjouksen yhteydessä, taikka korvauksena
muiden varojen kuin käteisvarojen siirrosta,
selvitys siitä, missä tällaisten toimien ehdot
sisältävät asiakirjat ovat yleisön nähtävänä,
jollei niitä ole sisällytetty esitteeseen;
4) tiivistelmä osakkeisiin tai osuuksiin

liittyvistä oikeuksista, erityisesti äänioikeu-
den laajuudesta, oikeudesta osallistua voiton-
jakoon, osuudesta jako-osuuteen yhtiön pur-
kautuessa, mahdollisista etuoikeuksista taikka
lisämaksu- ja muista velvollisuuksista sekä
uusia osakkeita tai osuuksia koskeva selvitys
hetkestä, jolloin osakkeet tai osuudet tuottavat
edellä tarkoitetut osakasoikeudet ja -velvol-
lisuudet liikkeeseenlaskijaan nähden;
5) osinko-, korko- tai muun tuotto-oikeu-

den alkamispäivä ja vanhentumisaika sekä
selvitys siitä, kenelle osinko, korko tai muu
tuotto kuuluu vanhentumisen jälkeen;
6) osakkeiden tai osuuksien tuotosta mah-

dollisesti perittävä lähdevero maassa, jossa
liikkeeseenlasku tapahtuu tai jossa osakkeet
tai osuudet otetaan julkisen kaupankäynnin tai
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sitä ulkomailla vastaavan kaupankäynnin
kohteeksi taikka, jos näitä maita on useita,
niissä kaikissa ja selvitys siitä, huolehtiiko
liikkeeseenlaskija lähdeveron perimisestä;
7) selvitys mahdollisista osakkeiden tai
osuuksien vapaata luovutettavuutta koskevis-
ta rajoituksista ja yhtiöjärjestyksestä tai sään-
nöistä johtuvasta osakkeiden tai osuuksien
omistukseen liittyvästä lunastusvelvollisuu-
desta;
8) luottolaitokset, jotka osakkeita tai
osuuksia julkisen kaupankäynnin kohteeksi
otettaessa toimivat liikkeeseenlaskijan mak-
sujenvälittäjinä osakkeisiin tai osuuksiin liit-
tyvässä rahaliikenteessä niissä valtioissa, jois-
sa osakkeet tai osuudet otetaan julkisen
kaupankäynnin tai sitä ulkomailla vastaavan
kaupankäynnin kohteeksi;
9) jos osakkeet tai osuudet on liitetty tai
aiotaan liittää arvo-osuusjärjestelmään, selvi-
tys siitä; sekä
10) selvitys mahdollisista edellisen ja ku-
luvan tilikauden aikaisista kolmansien osa-
puolien tekemistä liikkeeseenlaskijan osak-
keita tai osuuksia koskevista arvopaperimark-
kinalain 6 luvun 1 §:ssä tarkoitetuista julki-
sista ostotarjouksista tai 6 luvun 6 §:ssä
tarkoitetuista lunastustarjouksista ja liikkee-
seenlaskijan tekemistä toisen yrityksen osak-
keita tai osuuksia koskevista julkisista osto-
tarjouksista tai lunastustarjouksista sekä täl-
laisessa tarjouksessa tarjottu hinta, tarjouksen
ehdot ja tarjouksen lopputulos.
Listalleottoesitteessä on kerrottava tiedot
osakkeiden tai osuuksien ottamisesta julkisen
kaupankäynnin kohteeksi, kuten:
1) julkinen kaupankäynti ja sitä vastaava
ulkomainen kaupankäynti, jonka kohteeksi
osakkeiden tai osuuksien ottamista haetaan tai
on tarkoitus hakea myöhemmin;
2) päivä, jona osakkeet tai osuudet otetaan
julkisen kaupankäynnin ja sitä vastaavan
ulkomaisen kaupankäynnin kohteeksi, jos se
on tiedossa, tai arvio siitä; sekä
3) julkisen kaupankäynti ja sitä vastaava
ulkomainen kaupankäynti, jossa osakkeet tai
osuudet ovat jo kaupankäynnin kohteena.

10 §

Tiedot osakkeiden tai osuuksien tarjoamisesta

Jos julkisen kaupankäynnin kohteeksi ha-

ettavia osakkeita tai osuuksia tarjotaan sa-
massa yhteydessä kuin niitä haetaan kaupan-
käynnin kohteeksi, listalleottoesitteessä on
kerrottava tarjouksen ehdot ja muut tiedot
tarjouksesta, kuten:
1) selvitys päätöksistä ja valtuutuksista,

joiden nojalla osakkeita tai osuuksia tarjotaan;
2) tarjouksen toteutustapa ja tarjottavien

osakkeiden tai osuuksien enimmäis- ja vä-
himmäisosuus liikkeeseenlaskijan osakkeiden
tai osuuksien äänimäärästä ja osake- taikka
osuus-, lisäosuus-, sijoitusosuus- tai muusta
omasta pääomasta tai laskemisperuste;
3) tarjottujen osakkeiden tai osuuksien

yhteenlaskettu nimellisarvo tai kirjanpidolli-
nen vasta-arvo sekä niiden lukumäärä, enim-
mäis- tai vähimmäismäärä taikka laskemis-
peruste osake- tai osuuslajeittain eriteltynä;
4) selvitys osakkeen- tai osuudenomistajien

merkintäetuoikeudesta tai siitä poikkeamises-
ta;
5) osakkeen- tai osuudenomistajan merkin-

täetuoikeudesta poikettaessa selvitys siitä,
kenelle oikeus merkintään annetaan, selvitys
merkintähinnan tai osuudesta maksettavan
määrän määrittelyperusteista ja selvitys syis-
tä, joiden vuoksi merkintäetuoikeudesta poi-
ketaan;
6) merkintöjen pienentämistä koskevat pe-

riaatteet ylimerkintätilanteessa, jos sellaisista
on päätetty, ja valtuutukset sekä toimenpiteet
yli- ja alimerkintätilanteessa;
7) jos osakkeita tai osuuksia tarjotaan

samanaikaisesti kahdella tai useammalla
maantieteellisellä markkina-alueella taikka si-
joittajaryhmäkohtaisesti siten, että joillekin
alueista tai sijoittajaryhmistä varataan omat
kiintiönsä, maininta näistä kiintiöistä;
8) merkintä- tai myyntihinta tai osuudesta

maksettava määrä taikka mahdollinen alin
hyväksyttävä tarjous ja nimellisarvo tai kir-
janpidollinen vasta-arvo ja ylikurssi sekä
maksut, jotka veloitetaan erikseen merkitsi-
jältä tai ostajalta;
9) maksuehdot sekä selvitys siitä, miten

hinnan loppuosa maksetaan, jos osakkeita tai
osuuksia ei makseta kokonaan merkinnän tai
oston yhteydessä;
10) merkintäoikeuksien käyttämistä koske-

va menettely ja merkintäoikeuksien luovutet-
tavuus sekä käyttämättömien merkintäoike-
uksien kohtelu;
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11) merkintäoikeuksilla tapahtuvan kau-
pankäynnin ajankohta tai arvio siitä ja kaup-
papaikka;
12) osakkeiden tai osuuksien merkintä- tai
myyntiaika ja paikat, joissa yleisö voi merkitä
tai ostaa osakkeita tai osuuksia;
13) uusmerkinnässä tai maksullisessa ko-
rotuksessa selvitys siitä, kuinka suureen osaan
osinkoa, korkoa tai muuta tuottoa osakkeet tai
osuudet oikeuttavat merkintätilikaudelta;
14) liikkeeseenlaskettavien osakkeiden tai
osuuksien toimitustapa ja -aikataulu sekä
tiedot mahdollisista väliaikaistodistuksista ja
niillä käytävästä kaupasta;
15) myytävien osakkeiden tai osuuksien
luovuttamista koskeva menettely ja osakkeis-
ta tai osuuksista mahdollisesti menevä va-
rainsiirtovero;
16) selvitys liikkeeseenlaskusta merkin-
täsitoumuksen tai merkintätakauksen anta-
neista tahoista sekä sitoumusta tai takausta
rajoittavista ehdoista;
17) selvitys siitä, onko liikkeeseenlaskun
järjestäjä tai tämän toimeksiannosta muu taho
sitoutunut ostamaan osakkeita tai osuuksia
osakkeiden tai osuuksien julkisen kaupan-
käynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä tai
välittömästi sen jälkeen;
18) selvitys tai arvio liikkeeseenlaskuun
liittyvistä palkkioista yhteensä tai osaketta tai
osuutta kohden tai molemmista ilmoittamalla
järjestäjinä toimivien arvopaperinvälittäjien
yhteenlasketut palkkiot;
19) selvitys tai arvio liikkeeseenlaskijalle
liikkeeseenlaskusta kertyvän pääoman mää-
rästä liikkeeseenlaskuun liittyvien ulkoisten
palkkioiden ja kulujen vähentämisen jälkeen
sekä sen suunniteltu käyttötarkoitus;
20) selvitys osakkeiden tai osuuksien tar-
joajan tai muun tahon mahdollisesti antamasta
sitoumuksesta tarjota lisää osakkeita tai
osuuksia ja sitoumuksen tarkoittaman tarjo-
uksen pääasialliset ehdot; sekä
21) selvitys osakkeiden tai osuuksien tar-
joajan mahdollisesti antamasta sitoumuksesta
olla tarjoamatta lisää osakkeita tai osuuksia
tietyn ajan kuluessa.
Jos julkisen kaupankäynnin kohteeksi ha-
ettavia osakkeita tai osuuksia on muutoin
tarjottu niiden kaupankäynnin kohteeksi ot-
tamista edeltäneiden 12 kuukauden aikana,
listalleottoesitteessä on kerrottava 1 momen-

tissa tarkoitetut tiedot tuosta tarjouksesta siltä
osin kuin ne ovat omiaan olennaisesti vai-
kuttamaan osakkeiden tai osuuksien arvoon.
Jos niiden osakkeiden tai osuuksien kanssa

samanlajisia osakkeita tai osuuksia, joita
haetaan otettavaksi julkisen kaupankäynnin
kohteeksi, tarjotaan ennalta määritellylle sup-
pealle henkilöpiirille tai jos muita kuin
samanlajisia osakkeita tai osuuksia tarjotaan
yleisölle tai ennalta määritellylle suppealle
henkilöpiirille samanaikaisesti tai melkein
samanaikaisesti kuin niitä haetaan julkisen
kaupankäynnin kohteeksi, on listalleottoesit-
teessä kerrottava yksityiskohtaiset tiedot näi-
den tarjousten toteuttamistavasta, ehdoista ja
tarjottujen osakkeiden tai osuuksien määrästä
sekä ominaisuuksista.

11 §

Yleisiä tietoja liikkeeseenlaskijasta

Listalleottoesitteessä on kerrottava yleiset
tiedot liikkeeseenlaskijasta ja siihen sovellet-
tavasta lainsäädännöstä, kuten:
1) nimi, kotipaikka ja hallinnollinen pää-

toimipaikka, jos se on muu kuin kotipaikka;
2) rekisteröimispäivä ja toimintakausi, jos

se on määrätty;
3) oikeudellinen muoto ja sovellettava laki;
4) yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukainen

toimiala tai tarkoitus sekä viittaus yhtiöjär-
jestyksen tai sääntöjen kohtaan, jossa siitä on
määrätty;
5) rekisteri, johon liikkeeseenlaskija on

merkitty ja yritys- ja yhteisötunnus tai sitä
vastaava ulkomainen tunnus; sekä
6) paikat, joissa voi tutustua esitteessä

mainittuihin asiakirjoihin.

12 §

Tiedot liikkeeseenlaskijan hallinnosta

Listalleottoesitteessä on kerrottava tiedot
liikkeeseenlaskijan hallinto-, johto- ja valvon-
taelimistä, kuten:
1) hallintoneuvostoon, hallitukseen ja vas-

taaviin toimielimiin kuuluvien jäsenten sekä
toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen
nimet, koti- tai työosoitteet ja tehtävät sekä
selvitys heidän päätehtävistään liikkeeseen-
laskijan ulkopuolella;
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2) edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot
perustajista, jos yhtiön perustamisesta on
kulunut vähemmän kuin viisi vuotta;
3) liikkeeseenlaskijan ja sen omaan kon-
serniin kuuluvien yritysten 1 kohdassa tar-
koitetuille henkilöille viimeksi päättyneen
tilikauden aikana maksamat palkat ja palkkiot
sekä myöntämät luontoisedut yhteenlaskettu-
na kunkin toimielimen osalta; toimitusjohta-
jan ja toimitusjohtajan sijaisen katsotaan tässä
kohdassa kuuluvan hallitukseen;
4) edellä 1 kohdassa mainittujen henkilöi-
den sekä heidän arvopaperimarkkinalain 1 lu-
vun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla määräysval-
lassaan olevien yhteisöjen ja säätiöiden yh-
teenlasketut omistusosuudet liikkeeseenlaski-
jan liikkeeseen laskemista osakkeista tai
osuuksista, vaihtovelkakirjalainoista, optio-
lainoista ja optio-oikeuksista sekä heidän
osuutensa liikkeeseenlaskijan osakkeiden tai
osuuksien äänimäärästä sekä osuus äänimää-
rästä ja osakepääomasta tai osuus-, lisäosuus-
ja sijoitusosuuspääomasta, jonka he voivat
saada näiden vaihtovelkakirjojen, optiotodis-
tusten ja optio-oikeuksien nojalla;
5) tiedot, jotka koskevat edellä 1 kohdassa
mainittujen henkilöiden tai muiden osakeyh-
tiölain 1 luvun 4 §:ssä tai osuuskuntalain
6 luvun 4 §:ssä tarkoitettujen liikkeeseenlas-
kijan lähipiiriin kuuluvien tai kirjanpitolaissa
tarkoitettujen omistusyhteysyritysten taikka
sen, jonka määräysvaltaan liikkeeseenlaskija
arvopaperimarkkinalain 1 luvun 5 §:ssä tar-
koitetulla tavalla kuuluu, etuuksien laatua ja
laajuutta sellaisissa liikkeeseenlaskijan vii-
meksi päättyneen ja kuluvan tilikauden aikana
suorittamissa liiketoimissa, jotka ovat luon-
teeltaan tai ehdoiltaan epätavallisia, kuten
muut kuin tavanomaiseen toimintaan kuulu-
vat kaupat sekä liikkeeseenlaskijan pysyviin
vastaaviin liittyvät hankinnat ja luovutukset;
jos tällaisia epätavallisia liiketoimia on tehty
aikaisempien tilikausien kuluessa eikä niitä
ole vielä saatettu loppuun, myös näistä
liiketoimista on annettava tiedot;
6) liikkeeseenlaskijan 5 kohdassa tarkoite-
tuille henkilöille, yhteisöille ja säätiöille
myöntämien lainojen sekä heidän hyväkseen
antamien takausten euromääräinen yhteis-
määrä; sekä
7) kuvaus kannustinohjelmista tai muista
vastaavista järjestelyistä, jotka koskevat hen-

kilökunnalle, hallintoneuvoston, hallituksen
ja vastaavien toimielinten jäsenille sekä toi-
mitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle
suunnattuja tai suunnattavia liikkeeseenlasku-
ja.

13 §

Tiedot liikkeeseenlaskijan pääomasta

Listalleottoesitteessä on kerrottava liikkee-
seenlaskijan omasta pääomasta ainakin seu-
raavat tiedot:
1) osake- tai osuus-, lisäosuus- ja sijoitus-

osuuspääoman sekä mahdollisen vähimmäis-
ja enimmäispääoman määrä sekä osakkeiden
tai osuuksien lukumäärä, lajit ja tärkeimmät
osakkeiden tai osuuksien tuottamat oikeudet;
2) maksamatta oleva osa osake- tai osuus-,

lisäosuus- ja sijoitusosuuspääomasta sekä
niiden osakkeiden tai osuuksien, joita ei ole
kokonaan maksettu, lukumäärä ja lajit, jos
mahdollista eriteltynä sen mukaan, kuinka
suuri osuus niistä on maksettu;
3) jos liikkeeseenlaskijan hallituksella on

voimassa oleva käyttämätön valtuutus osake-
tai osuus-, lisäosuus- tai sijoitusosuuspää-
oman korottamiseen uusmerkinnällä, maksul-
lisella korotuksella tai ottamalla vaihtovelka-
kirjalaina taikka antamalla optio-oikeuksia,
selvitys valtuutuksen sisällöstä ja voimassa-
oloajasta;
4) liikkeeseen laskettujen vaihtovelkakir-

jalainojen, optiolainojen ja optio-oikeuksien
yhteismäärä sekä pääpiirteittäinen selvitys
kutakin järjestelyä koskevan vaihdon tai
merkinnän ehdoista ja menettelytavoista;
5) selvitys osakkeista, osuuksista ja ääni-

osuudesta, jonka liikkeeseen laskettujen vaih-
tovelkakirjojen, optiolainojen ja optio-oikeuk-
sien nojalla voi saada;
6) yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen määräyk-

set osake- tai osuus-, lisäosuus- ja sijoitus-
osuuspääoman ja eri osake- tai osuuslajien
oikeuksien muuttamisesta, siltä osin kuin ne
ovat ankarampia kuin osakeyhtiölaissa tai
osuuskuntalaissa;
7) pääpiirteittäinen selvitys yhtiöjärjestyk-

sen tai sääntöjen mukaisista äänestyssäännök-
sistä, jos ne poikkeavat osakeyhtiölain tai
osuuskuntalain säännöksistä sekä kuvaus
mahdollisista äänestysrajoituksista;
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8) pääpiirteittäinen selvitys kolmen vii-
meksi päättyneen tilikauden ja kuluvan tili-
kauden aikana suoritetuista toimenpiteistä,
joilla on muutettu osake- tai osuus-, lisä-
osuus- tai sijoitusosuuspääoman määrää tai
niiden osakkeiden tai osuuksien lukumäärää
ja lajia, joihin se jakautuu;
9) pääpiirteittäinen selvitys liikkeeseenlas-
kijan ottamista pääomalainoista;
10) selvitys liikkeeseenlaskijan tiedossa
olevista luonnollisista henkilöistä tai oikeus-
henkilöistä, joilla on arvopaperimarkkinalain
1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta liik-
keeseenlaskijassa sekä tiedot näiden henki-
löiden osuudesta liikkeeseenlaskijan osakkei-
den tai osuuksien äänimäärästä ja osake- tai
osuus-, lisäosuus- ja sijoitusosuuspääomasta;
11) selvitys liikkeeseenlaskijan tiedossa
olevista osakkeen- tai osuudenomistajista,
jotka suoraan tai välillisesti omistavat vähin-
tään yhden kahdeskymmenesosan liikkee-
seenlaskijan osakkeiden tai osuuksien ääni-
määrästä tai osake- tai osuus-, lisäosuus- ja
sijoitusosuuspääomasta, sekä kymmenestä
liikkeeseenlaskijan osakkeiden tai osuuksien
äänimäärästä ja kymmenestä liikkeeseenlas-
kijan osake- tai osuus-, lisäosuus- ja sijoitus-
osuuspääomasta eniten omistavasta osak-
keen- tai osuudenomistajasta sekä kunkin
tällaisen osakkeen- tai osuudenomistajan
äänimäärästä ja omistusosuudesta;
12) selvitys liikkeeseenlaskijan tiedossa
olevista sen osakkeiden tai osuuksien omis-
tukseen ja äänivallan käyttöön liittyvistä
osakkeen- tai osuudenomistajien välisistä so-
pimuksista, sekä sen ja osakkeen- tai osuu-
denomistajien välisistä sopimuksista, sekä sen
osakkeen- tai osuudenomistajien omistukseen
ja äänivallan käyttöön liittyvistä muista so-
pimuksista tai järjestelyistä, jotka ovat omi-
aan olennaisesti vaikuttamaan arvopaperin
arvoon;
13) osake- tai osuuslajeittain liikkeeseen-
laskijan kaikkien niiden omien osakkeiden tai
osuuksien lukumäärä, yhteenlaskettu nimel-
lisarvo tai kirjanpidollinen vasta-arvo ja yh-
teenlaskettu hankintameno, jotka liikkeeseen-
laskija taikka sen tytäryritys on hankkinut ja
jotka ovat sen hallinnassa sekä näiden osak-
keiden tai osuuksien osuus osake- tai osuus-,
lisäosuus- ja sijoitusosuuspääomasta ja kaik-
kien osakkeiden tai osuuksien yhteenlaske-

tusta äänimäärästä, jos tällaisia osakkeita tai
osuuksia ei ole ilmoitettu erillisenä kohtana
liikkeeseenlaskijan tilinpäätöksessä tai osa-
vuosikatsauksessa; sekä
14) selvitys liikkeeseenlaskijan hallituksel-

la mahdollisesti olevasta valtuutuksesta omi-
en osakkeiden hankkimiseen tai luovuttami-
seen.

14 §

Tiedot liikkeeseenlaskijan päätoimialoista ja
päätoimipaikoista

Listalleottoesitteessä on kerrottava liikkee-
seenlaskijan päätoimialoja ja -paikkoja kos-
kevat tiedot, kuten:
1) liikkeeseenlaskijan päätoimialat ja ku-

vaus tarjottavien tuotteiden tai palvelujen
pääryhmistä sekä selvitys mahdollisista mer-
kittävistä uusista olemassa olevista tuotteista
tai toiminnoista;
2) kolmen edellisen tilikauden liikevaih-

don ja liikevoiton tai -tappion taikka ylijää-
män tai tappion jakautuminen toimialoittain ja
liikevaihdon ja liikevoiton tai -tappion taikka
ylijäämän tai tappion jakautuminen maantie-
teellisten markkina-alueiden mukaan, jos nä-
mä toimialat ja markkina-alueet eroavat olen-
naisesti toisistaan;
3) liikkeeseenlaskijan päätoimipaikkojen

sijainti ja koko sekä yhteenveto liikkeeseen-
laskijan kiinteistöomaisuudesta kokonaisuu-
dessaan; tällöin on jokaista toimipaikkaa,
jonka osuus liikevaihdosta tai tuotannosta on
yli yksi kymmenesosa, pidettävä päätoimi-
paikkana;
4) merkittävän kaivostoiminnan, öljy- ja

luonnonkaasuesiintymien hyväksikäytön, ki-
vihiilen louhinnan tai muun vastaavan luon-
nonvarojen hyväksikäytön kuvaus ja selvitys
esiintymistä sekä taloudellisesti hyödynnettä-
vistä varannoista sekä niiden odotettavissa
olevasta hyväksikäyttöajasta; tiedot toimilu-
pien voimassaoloajasta, pääehdoista ja talou-
dellisista edellytyksistä niiden hyväksikäyt-
töön sekä selvitys työn todellisesta edistymi-
sestä; sekä
5) selvitys tämän pykälän perusteella an-

nettuihin tietoihin mahdollisesti vaikuttavista
poikkeuksellisista seikoista.
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15 §

Tiedot liikkeeseenlaskijan taloudellisesta
asemasta

Listalleottoesitteessä on kerrottava liikkee-
seenlaskijan taloudelliseen asemaan vaikutta-
vat yleiset tiedot, kuten:
1) yhteenveto siitä, miten liikkeeseenlas-
kijan toiminta tai tulos mahdollisesti riippuu
toimiluvista, aineettomista oikeuksista, kuten
patenteista ja lisensseistä, tai tuotanto-, toi-
mitus-, rahoitus- päämies- tai muista vastaa-
vista sopimuksista taikka uusista tuotantome-
netelmistä, jos nämä vaikuttavat olennaisesti
liikkeeseenlaskijan liiketoimintaan tai kannat-
tavuuteen;
2) selvitys tilauskannasta kolmen viimeksi
päättyneen sekä kuluvan tilikauden ajalta, jos
sitä koskeva tieto on tärkeä liikkeeseenlaski-
jan toiminnan kannalta;
3) tiedot uusia tuotteita ja tuotantomene-
telmiä koskevasta tutkimus- ja kehitystoimin-
nasta kolmen viimeisen tilikauden ajalta, jos
ne ovat merkittäviä;
4) tiedot kaikista oikeudenkäynneistä tai
välimiesmenettelyistä, joilla voi olla merkit-
täviä vaikutuksia tai on viime aikoina ollut
merkittäviä vaikutuksia liikkeeseenlaskijan
taloudelliseen asemaan;
5) tiedot kaikista liiketoiminnan tai tuo-
tannon keskeytymisistä, joilla voi olla mer-
kittäviä vaikutuksia tai on viime aikoina ollut
merkittäviä vaikutuksia liikkeeseenlaskijan
taloudelliseen asemaan; sekä
6) liikkeeseenlaskijan palveluksessa olevi-
en henkilöiden keskimääräinen lukumäärä ja
sen muutokset kolmen viimeksi päättyneen
tilikauden aikana, jos tällaiset muutokset ovat
olennaisia, sekä mahdollisuuksien mukaan
liikkeeseenlaskijan palveluksessa olevien
henkilöiden jakautuminen eri toimialojen kes-
ken.

16 §

Tiedot liikkeeseenlaskijan konsernista

Jos liikkeeseenlaskija kuuluu konserniin,
listalleottoesitteessä on esitettävä pääpiirteit-
täinen kuvaus konsernista ja liikkeeseenlas-
kijan asemasta siinä.

Jos liikkeeseenlaskija on konsernin emo-
yhtiö tai -osuuskunta, listalleottoesitteessä on
kerrottava yksityiskohtaiset tiedot 14 ja
15 §:n, 18 §:n 1 momentin sekä 19—21 §:n
mukaisesti sekä liikkeeseenlaskijasta että
konsernista. Nämä tiedot voidaan rahoitus-
tarkastuksen esitteen hyväksymisen yhteydes-
sä antamalla suostumuksella antaa joko pel-
kästään liikkeeseenlaskijasta tai konsernista,
jos pois jätettävien tietojen merkitys sijoitta-
jalle perustellun arvion tekemiseksi on vä-
häinen.

17 §

Liikkeeseenlaskijan tilinpäätöstiedot ja
osavuosikatsaus

Listalleottoesitteessä on oltava liikkeeseen-
laskijan tilinpäätöstiedot, kuten:
1) kolmen viimeksi päättyneen tilikauden

taseet, tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat
vertailevan taulukon muodossa sekä viimeksi
päättyneen tilikauden tilinpäätöksen liitetie-
dot ja toimintakertomus;
2) jos liikkeeseenlaskija laatii sekä oman

tilinpäätöksen että konsernitilinpäätöksen,
molemmat on sisällytettävä 1 kohdassa tar-
koitetulla tavalla listalleottoesitteeseen; jollei
jompikumpi tilinpäätös sisällä merkittäviä
lisätietoja, se voidaan rahoitustarkastuksen
esitteen hyväksymisen yhteydessä antamalla
suostumuksella jättää esittämättä;
3) seuraavat valtiovarainministeriön ase-

tuksessa arvopaperin liikkeeseenlaskijan
säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta
(538/2002) tarkoitettujen kirjanpitolautakun-
nan ohjeiden mukaisesti lasketut liikkeeseen-
laskijan, tai jos liikkeeseenlaskija on konser-
nin emoyhtiö tai -osuuskunta, konsernin
taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
viideltä viimeksi päättyneeltä tilikaudelta:
a) liikevaihto;
b) liikevoitto tai -tappio taikka ylijäämä tai

tappio ja sen osuus prosentteina liikevaihdos-
ta;
c) voitto, ylijäämä tai tappio ennen satun-

naisia eriä ja sen osuus prosentteina liike-
vaihdosta;
d) voitto, ylijäämä tai tappio ennen tilin-

päätössiirtoja ja veroja sekä sen osuus pro-
sentteina liikevaihdosta tai konsernin tulos
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ennen veroja ja sen osuus prosentteina liike-
vaihdosta;
e) oman pääoman tuotto prosentteina;
f) sijoitetun pääoman tuotto prosentteina;
g) omavaraisuusaste prosentteina;
h) bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vas-
taaviin euromääräisesti ja prosentteina liike-
vaihdosta;
i) tutkimus- ja kehitysmenot euromääräi-
sesti ja prosentteina liikevaihdosta; sekä
j) tilauskanta, jos sitä on pidettävä yhtiön
toiminnan laatuun katsoen olennaisena tieto-
na;
4) seuraavat 3 kohdassa mainitussa valtio-
varainministeriön asetuksessa tarkoitettujen
kirjanpitolautakunnan ohjeiden mukaisesti
lasketut liikkeeseenlaskijan, tai jos liikkee-
seenlaskija on konsernin emoyhtiö tai -osuus-
kunta, konsernin osake- tai osuuskohtaiset
tunnusluvut kustakin osake- tai osuuslajista
erikseen viideltä viimeksi päättyneeltä tili-
kaudelta:
a) osake- tai osuuskohtainen tulos; jos
liikkeeseenlaskija laatii sekä oman tilinpää-
töksen että konsernitilinpäätöksen, on tämä
tunnusluku annettava molemmista;
b) osake- tai osuuskohtainen oma pääoma;
c) osakekohtainen osinko tai osuuskohtai-
nen korko tai muu tuotto;
d) osinko, korko tai muu tuotto tuloksesta
prosentteina;
e) efektiivinen osinko-, korko- tai muu
tuotto prosentteina;
f) hinta/voitto-suhde;
g) osakkeen tai osuuden kurssikehitys;
h) osake- tai osuuskannan markkina-arvo;
i) osakkeiden tai osuuksien vaihdon kehitys
lukumääränä ja prosentteina;
j) osakkeiden tai osuuksien antioikaistun
lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden
aikana; sekä
k) osakkeiden tai osuuksien antioikaistu
lukumäärä tilikauden lopussa;
5) tunnuslukujen laskentakaavat ja rahoi-
tustarkastuksen vaatiessa myös laskentape-
rusteet;
6) jos liikkeeseenlaskijan osakkeiden tai
osuuksien lukumäärä on viiden viimeksi
päättyneen tilikauden aikana muuttunut esi-
merkiksi osake- tai osuus-, lisäosuus- tai
sijoitusosuuspääoman korottamisen tai alen-
tamisen taikka osakkeiden tai osuuksien

nimellisarvon korottamisen tai jakamisen joh-
dosta, on osake- tai osuuskohtaiset tunnuslu-
vut oikaistava 3 kohdassa mainitussa valtio-
varainministeriön asetuksessa tarkoitettujen
kirjanpitolautakunnan ohjeiden mukaisesti
vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi sekä il-
moitettava oikaisemisessa käytetty peruste;
7) jos liikkeeseenlaskijan tilikausi ei ole

12 kuukautta, on osake- tai osuuskohtaisiin
tunnuslukuihin sisältyvä tilikauden tulos oi-
kaistava 12 kuukautta vastaavaksi; poikkea-
vasta tilikauden pituudesta on ilmoitettava
tunnuslukujen yhteydessä erikseen;
8) jos kirjanpitolautakunta on tilinpäätöstä

varten antanut toimialakohtaisia poikkeuslu-
pia tunnusluvuista, asianomainen tunnusluku
voidaan jättää esittämättä; jos tunnusluvun
esittäminen ei ole tarkoituksenmukaista, tun-
nusluku voidaan rahoitustarkastuksen esitteen
hyväksymisen yhteydessä antamalla suostu-
muksella jättää esittämättä;
9) viimeksi laadittu osavuosikatsaus, jos

sellainen on julkistettu viimeksi päättyneen
tilikauden jälkeen; jollei tilintarkastaja ole
tilintarkastanut osavuosikatsausta, siitä on
mainittava; jos liikkeeseenlaskija laatii kon-
sernitilinpäätöksen, osavuosikatsaus on an-
nettava konsernin osalta; jos on kulunut yli
yhdeksän kuukautta sen tilikauden päättymi-
sestä, jonka tilinpäätös tai konsernitilinpäätös
on viimeksi julkistettu, listalleottoesitteeseen
on joka tapauksessa sisällytettävä osa-
vuosikatsaus, joka kattaa ainakin kuluvan
tilikauden ensimmäiset kuusi kuukautta; sekä
10) merkittävät tiedot liikkeeseenlaskijan

liiketoiminnan kehityksestä viimeksi päätty-
neen tilikauden tai osavuosikatsauksen val-
mistumisen jälkeiseltä ajalta, kuten tiedot
liikkeeseenlaskijan tuotannon, myynnin, va-
rastojen ja tilauskannan kehityksen merkittä-
vimmistä viimeaikaisista suuntauksista sekä
kustannusten ja myyntihintojen kehityksen
viimeaikaisista suuntauksista.
Listalleottoesitteessä on kerrottava konser-

nitilinpäätöksen laadinnassa noudatetut pää-
periaatteet.
Jollei tilinpäätös tai konsernitilinpäätös

anna oikeita ja riittäviä tietoja liikkeeseen-
laskijan varoista ja vastuista sekä taloudelli-
sesta asemasta ja tuloksesta esitteen julkista-
mishetkeen nähden, on listalleottoesitteessä
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annettava asiasta yksityiskohtaisempia tietoja
tai lisätietoja sekä selvitys asiantilan aiheut-
taneista seikoista.
Liikkeeseenlaskija, jonka kotipaikka on
muussa valtiossa kuin Suomessa, voi rahoi-
tustarkastuksen esitteen hyväksymisen yhtey-
dessä antamalla suostumuksella antaa esit-
teessä kotivaltiossaan julkistamansa osa-
vuosikatsauksen ja tilinpäätöksen. Tällöin
liikkeeseenlaskijan on kuitenkin annettava
selvitys siitä, miten osavuosikatsaus ja tilin-
päätös poikkeavat Suomessa edellytetyistä
tiedoista.
Liikkeeseenlaskija, joka soveltaa IAS/IFRS
-standardeja osavuosikatsauksessaan tai tilin-
päätöksessään, voi antaa esitteessä näiden
mukaisesti laaditun osavuosikatsauksen tai
tilinpäätöksen. Liikkeeseenlaskija, joka ei ole
soveltanut IAS/IFRS-standardeja edellä tässä
pykälässä tarkoitettua aikaa, on esitettävä
standardien mukaiset tiedot siltä ajalta, jona
on niitä soveltanut, kuitenkin vähintään kah-
delta tilikaudelta. Liikkeeseenlaskija voi ra-
hoitustarkastuksen poikkeusluvalla antaa esit-
teessä pro forma -muotoista tietoa tilinpää-
töksen ja osavuosikatsauksen lisäksi.
Listalleottoesitteessä annettava viimeksi
vahvistettu tilinpäätös ei saa olla yli 18
kuukautta aikaisemmin päättyneeltä tilikau-
delta, ellei rahoitustarkastus esitteen hyväk-
symisen yhteydessä anna siihen erityisestä
syystä suostumusta.

18 §

Tiedot liikkeeseenlaskijan sijoituksista

Listalleottoesitteessä on kerrottava tiedot
tärkeimmistä sijoituksista toisiin yrityksiin,
kuten osakkeet, osuudet ja joukkovelkakirjat,
sekä muut vastaavat sijoitukset kolmen vii-
meksi päättyneen tilikauden ja kuluvan tili-
kauden ajalta.
Listalleottoesitteessä on kerrottava seuraa-
vat yksityiskohtaiset tiedot yrityksistä, joiden
osake- tai osuus-, lisäosuus- tai sijoitusosuus-
pääomasta liikkeeseenlaskija omistaa osuu-
den, jolla on todennäköisesti merkittävä vai-
kutus sen omien varojen ja vastuiden sekä
taloudellisen aseman tai tuloksen arviointiin.
Nämä tiedot on kerrottava ainakin, jos liik-
keeseenlaskijalla on yrityksestä suoraan tai

välillisesti sellainen omistusosuus, että omis-
tettujen osakkeiden tai osuuksien arvo on
vähintään yksi kymmenesosa liikkeeseenlas-
kijan omasta pääomasta tai jonka osuus
liikkeeseenlaskijan tilikauden tuloksesta on
vähintään yksi kymmenesosa taikka, jos kyse
on konsernista, jonka kirjanpitoarvo on vä-
hintään yksi kymmenesosa konsernin omasta
pääomasta tai jonka osuus konsernin tilikau-
den tuloksesta on vähintään yksi kymmenes-
osa:
1) yrityksen nimi, kotipaikka ja toimiala;
2) liikkeeseenlaskijan suhteellinen osuus

osake- tai osuus-, lisäosuus- tai sijoitusosuus-
pääomasta;
3) osake- tai osuus-, lisäosuus- ja sijoitus-

osuuspääoma;
4) muu oma pääoma; tämä tieto voidaan

jättää ilmoittamatta, jos yritys, jossa liikkee-
seenlaskijalla on omistusosuus, ei ole velvol-
linen toimittamaan tilinpäätöstään rekisterivi-
ranomaiselle tai sitä vastaavalle ulkomaiselle
viranomaiselle;
5) viimeksi päättyneen tilikauden tulos

ennen satunnaiseriä; tämä tieto voidaan jättää
ilmoittamatta, jos yritys, jossa liikkeeseenlas-
kijalla on omistusosuus, ei ole velvollinen
toimittamaan tilinpäätöstään rekisteriviran-
omaiselle tai sitä vastaavalle ulkomaiselle
viranomaiselle;
6) osakkeiden tai osuuksien arvo liikkee-

seenlaskijan kirjanpidossa viimeksi päätty-
neeltä tilikaudelta; tieto voidaan jättää ilmoit-
tamatta, jollei tiedon ilmoittamatta jättäminen
ole omiaan johtamaan sijoittajia harhaan;
7) liikkeeseenlaskijalla olevista osakkeista

tai osuuksista vielä maksamatta oleva määrä;
8) liikkeeseenlaskijalla olevista osakkeista

tai osuuksista viimeisen tilikauden aikana
saadut osingot ja muut vastaavat tuotot; sekä
9) liikkeeseenlaskijan saatavat yritykseltä

ja velat yritykselle; tieto voidaan jättää
ilmoittamatta, jollei tiedon ilmoittamatta jät-
täminen ole omiaan johtamaan sijoittajia
harhaan.
Tietoja ei kuitenkaan tarvitse antaa, jos

liikkeeseenlaskija osoittaa rahoitustarkastuk-
selle, että tällainen omistusosuus on luonteel-
taan vain väliaikainen tai tietojen merkitys
sijoittajalle perustellun arvion tekemiseksi on
vähäinen. Edellä 2 momentin 3—9 kohdassa
tarkoitettuja tietoja ei tarvitse antaa tytär- ja
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osakkuusyrityksestä, jollei tiedon ilmoitta-
matta jättäminen ole omiaan johtamaan si-
joittajia harhaan.
Listalleottoesitteessä on kerrottava muista
kuin 2 momentissa tarkoitetuista yrityksistä,
joiden osake- tai osuus-, lisäosuus- tai sijoi-
tusosuuspääomasta liikkeeseenlaskija omistaa
vähintään yhden kymmenesosan, yrityksen
nimi ja kotipaikka sekä liikkeeseenlaskijan
suhteellinen osuus osake- tai osuus-, lisä-
osuus- tai sijoitusosuuspääomasta. Tiedot voi-
daan jättää ilmoittamatta, jos niiden merkitys
sijoittajalle perustellun arvion tekemiseksi on
vähäinen.
Listalleottoesitteessä on kerrottava liikkee-
seenlaskijan tytäryritysten ja yhteisyritysten
nimet ja kotipaikat siltä osin kuin nämä tiedot
ovat tarpeen liikkeeseenlaskijan varojen ja
vastuiden sekä taloudellisen aseman ja tulok-
sen arvioimiseksi. Nämä yritykset voidaan
yksilöidä myös tekemällä niistä erityinen
merkintä 2 momentissa tarkoitettuun luette-
loon.
Listalleottoesitteessä on ilmoitettava 5 mo-
mentissa tarkoitetuista täydellisesti yhdistel-
lyistä yrityksistä vähemmistön suhteellinen
osuus ja suhteellisesti yhdistellyistä yrityk-
sistä yhdistelyssä käytetty suhteellinen osuus
siltä osin kuin nämä tiedot ovat tarpeen
liikkeeseenlaskijan varojen ja vastuiden sekä
taloudellisen aseman ja tuloksen arvioimisek-
si.

19 §

Tiedot liikkeeseenlaskijan investointi-
toiminnasta

Listalleottoesitteessä on kerrottava tiedot
liikkeeseenlaskijan investointitoiminnasta,
kuten:
1) tiedot tärkeimmistä käynnissä olevista,
muista kuin edellä 18 §:ssä tarkoitetuista
investoinneista sekä näiden investointien
maantieteellinen jakauma liikkeeseenlaskijan
kotivaltiossa ja muussa valtiossa sekä tieto
siitä, onko rahoitustapa ulkoinen vai sisäinen;
sekä
2) tiedot liikkeeseenlaskijan tärkeimmistä
tulevista, muista kuin edellä 18 §:ssä tarkoi-
tetuista investoinneista, joista sen hallinto- tai

johtoelimet ovat jo tehneet lopullisen päätök-
sen.

20 §

Riskit

Listalleottoesitteessä on kerrottava tiedot
liikkeeseenlaskijaan, sen liiketoimintaan ja
toimialaan liittyvistä sekä muista liikkeeseen-
laskuun tai liikkeeseen laskettaviin arvopa-
pereihin liittyvistä riskeistä, jotka voivat
toteutuessaan olennaisesti vaikuttaa liikkee-
seenlaskijan toimintaan, taloudelliseen ase-
maan tai arvopaperien arvoon.

21 §

Tulevaisuudennäkymiä koskevat tiedot

Listalleottoesitteessä on kerrottava tiedot
liikkeeseenlaskijan tulevaisuudennäkymistä
ja niiden perusteista ainakin kuluvalta tili-
kaudelta. Tulevaisuudennäkymät voidaan ra-
hoitustarkastuksen esitteen hyväksymisen yh-
teydessä antamalla suostumuksella jättää esit-
tämättä.
Jos tulevaisuudennäkymiin liittyy olennai-

sia epävarmuustekijöitä, on näistä ilmoitetta-
va erikseen.

4 luku

Joukkovelkakirjoja koskeva listalleottoesite

22 §

Tiedot joukkovelkakirjalainasta

Listalleottoesitteessä on kerrottava tiedot
lainasta ja velkakirjoista, kuten:
1) lainan nimellismäärä, ja jollei sitä ole

määrätty, maininta tästä;
2) lainan valuutta ja mahdollisuus vaihtaa

lainan valuutta toiseksi;
3) velkakirjojen lukumäärä ja mahdollinen

litterointi;
4) velkakirjojen nimellisarvo sekä takaisin-

maksuhinta, jos se poikkeaa nimellisarvosta;
5) selvitys siitä, onko velkakirjat asetettu

nimetylle henkilölle vai haltijalle;
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6) selvitys mahdollisista velkakirjojen va-
paata luovutettavuutta koskevista rajoituksis-
ta;
7) lainan päiväys, laina-aika, lyhennyspäi-
vät ja pääoman takaisinmaksua koskevien
vaatimusten vanhentumisajat;
8) lainan lyhentämistä koskevat järjestelyt
ja takaisinmaksumenettely;
9) nimelliskorko, koronlaskusääntö sekä
tarvittaessa koron määräytymisperusteet;
10) päivä, josta korko lasketaan, koron
erääntymispäivät ja korkoa koskevien vaati-
musten vanhentumisajat;
11) muiden mahdollisten hyvitysten myön-
tämistä koskeva menettely sekä hyvitysten
laskentaperusteet;
12) koron tai muun hyvityksen maksuun
sekä lainan lyhentämiseen mahdollisesti liit-
tyvät rajoitukset;
13) lainan duraatio sekä sen laskentakaava
ja rahoitustarkastuksen vaatiessa myös las-
kentaperusteet;
14) selvitys lainan etuoikeusasemasta sekä
mahdollisista lausekkeista, joiden nojalla lai-
nalla on huonompi etuoikeus kuin liikkee-
seenlaskijan muilla, jo sovituilla tai myöhem-
min sovittavilla veloilla;
15) lainan pääoman ja koron takaisinmak-
susta annettujen takauksien, vakuuksien ja
sitoumusten laatu ja laajuus sekä selvitys
paikoista, joissa niitä koskevat sopimusasia-
kirjat ovat yleisön nähtävillä;
16) tiedot tilanteista, joissa ehtoja voidaan
muuttaa, ja ehtojen muuttamismenettely;
17) lainan tuotosta mahdollisesti perittävä
lähdevero maassa, jossa liikkeeseenlasku ta-
pahtuu tai jossa velkakirjat otetaan julkista
kaupankäyntiä ulkomailla vastaavan kaupan-
käynnin kohteeksi taikka, jos näitä maita on
useita, niissä kaikissa ja selvitys siitä, huo-
lehtiiko liikkeeseenlaskija lähdeveron perimi-
sestä;
18) selvitys velkakirjoihin sovellettavasta
laista sekä tuomioistuimista, joilla on toimi-
valta käsitellä mahdollisia riitoja;
19) luottolaitokset, jotka otettaessa velka-
kirjoja julkisen kaupankäynnin tai sitä ulko-
mailla vastaavan kaupankäynnin kohteeksi
toimivat liikkeeseenlaskijan maksujenvälittä-
jinä velkakirjoihin liittyvässä rahaliikenteessä
niissä valtioissa, joissa velkakirjat otetaan
kaupankäynnin kohteeksi; sekä

20) jos velkakirjat on liitetty tai aiotaan
liittää arvo-osuusjärjestelmään, selvitys siitä.
Listalleottoesitteessä on kerrottava tiedot

velkakirjojen ottamisesta julkisen kaupan-
käynnin kohteeksi, kuten:
1) julkinen kaupankäynti ja sitä vastaava

ulkomainen kaupankäynti, jonka kohteeksi
velkakirjojen ottamista haetaan tai on tarkoi-
tus hakea myöhemmin;
2) päivä, jona velkakirjat otetaan julkisen

kaupankäynnin ja sitä vastaavan ulkomaisen
kaupankäynnin kohteeksi, jos se on tiedossa,
tai arvio siitä; sekä
3) julkisen kaupankäynti ja sitä vastaava

ulkomainen kaupankäynti, jossa samanlajiset
velkakirjat ovat jo kaupankäynnin kohteena.

23 §

Tiedot joukkovelkakirjalainan liikkeeseen-
laskusta

Jos joukkovelkakirjoja haetaan otettavaksi
julkisen kaupankäynnin kohteeksi niiden tar-
joamisen yhteydessä tai kolmen kuukauden
kuluessa niiden liikkeeseenlaskusta, on listal-
leottoesitteessä kerrottava tiedot velkakirjojen
liikkeeseenlaskuun liittyvistä seikoista, kuten:
1) selvitys päätöksistä ja valtuutuksista,

joiden nojalla velkakirjoja lasketaan liikkee-
seen;
2) liikkeeseenlaskun luonne ja mahdollinen

liikkeeseenlaskuerän koko sekä nyt tai tule-
vaisuudessa liikkeeseen laskettavien velkakir-
jojen lukumäärä, jos se on ennalta määrätty;
3) selvitys merkintäoikeuden käyttämistä

koskevasta menettelystä, merkintäoikeuksien
luovutettavuudesta sekä käyttämättömien
merkintäoikeuksien kohtelusta;
4) merkintä- tai kauppahinnan maksutapa

sekä merkintäpaikat;
5) muissa kuin jatkuvissa liikkeeseenlas-

kuissa velkakirjojen merkintä- tai myyntiaika
sekä mahdollisuus sen keskeyttämiseen tai
jatkamiseen;
6) jos velkakirjoja tarjotaan samanaikai-

sesti kahdella tai useammalla maantieteelli-
sellä markkina-alueella taikka sijoittajaryh-
mäkohtaisesti siten, että joillekin alueista tai
sijoittajaryhmistä varataan omat kiintiönsä,
maininta näistä kiintiöistä;
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7) tarvittaessa viittaus siihen, että merkin-
töjä voidaan pienentää;
8) mahdolliset valtuutukset sekä toimenpi-
teet yli- ja alimerkintätilanteessa;
9) velkakirjojen toimitustapa ja -aikataulu
sekä tiedot mahdollisista väliaikaistodistuk-
sista ja niillä käytävästä kaupasta;
10) emissiokurssi ja, jos emissiokurssi on
vaihtuva, maininta tästä;
11) selvitys mahdollisesta siirtyvästä ko-
rosta;
12) tiedot mahdollisesta minimimerkinnäs-
tä ja merkintäpalkkiosta;
13) selvitys tuotosta ja tuotonlaskemisme-
netelmän pääpiirteittäinen kuvaus;
14) selvitys liikkeeseenlaskusta merkin-
täsitoumuksen tai merkintätakauksen anta-
neista tahoista sekä sitoumusta tai takausta
rajoittavista ehdoista;
15) selvitys siitä, jos liikkeeseenlaskun
järjestäjä tai tämän toimeksiannosta muu taho
on sitoutunut ostamaan velkakirjoja velkakir-
jojen julkisen kaupankäynnin kohteeksi otta-
misen yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen;
sekä
16) muissa kuin jatkuvissa liikkeeseenlas-
kuissa selvitys tai arvio lainan liikkeeseen-
laskijalle kertyvän pääoman määrästä liikkee-
seenlaskuun liittyvien ulkoisten palkkioiden
ja kulujen vähentämisen jälkeen sekä sen
suunniteltu käyttötarkoitus.

24 §

Yleisiä tietoja liikkeeseenlaskijasta

Listalleottoesitteessä on kerrottava yleiset
tiedot liikkeeseenlaskijasta ja siihen sovellet-
tavasta lainsäädännöstä, kuten:
1) nimi, kotipaikka ja hallinnollinen pää-
toimipaikka, jos se on muu kuin kotipaikka;
2) rekisteröimispäivä ja toimintakausi, jos
se on määrätty;
3) oikeudellinen muoto ja sovellettava laki;
4) yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukainen
toimiala tai tarkoitus sekä viittaus yhtiöjär-
jestyksen tai sääntöjen kohtaan, jossa siitä on
määrätty;
5) rekisteri, johon liikkeeseenlaskija on
merkitty ja yritys- ja yhteisötunnus tai sitä
vastaava ulkomainen tunnus; sekä

6) paikat, joissa voi tutustua esitteessä
mainittuihin asiakirjoihin.

25 §

Tiedot liikkeeseenlaskijan hallinnosta

Listalleottoesitteessä on kerrottava tiedot
liikkeeseenlaskijan hallinto-, johto- ja valvon-
taelimistä, kuten hallintoneuvostoon, hallituk-
seen ja vastaaviin toimielimiin kuuluvien
jäsenten sekä toimitusjohtajan ja toimitusjoh-
tajan sijaisen nimet, koti- tai työosoitteet ja
tehtävät sekä selvitys heidän päätehtävistään
liikkeeseenlaskijan ulkopuolella.

26 §

Tiedot liikkeeseenlaskijan pääomasta

Listalleottoesitteessä on kerrottava liikkee-
seenlaskijan omasta pääomasta ainakin seu-
raavat tiedot:
1) osake- tai osuus-, lisäosuus- ja sijoitus-

osuuspääoman määrä, siihen oikeuttavien
arvopaperien lukumäärä, lajit ja tärkeimmät
arvopaperien tuottamat ominaisuudet;
2) maksamatta oleva osa osake- tai osuus-,

lisäosuus- taikka sijoitusosuuspääomasta sekä
niiden arvopaperien, joita ei ole kokonaan
maksettu, lukumäärä ja lajit, jos mahdollista
eriteltynä sen mukaan, kuinka suuri osuus
niistä on maksettu;
3) liikkeeseen laskettujen vaihtovelkakir-

jalainojen, optiolainojen ja optio-oikeuksien
yhteismäärä sekä pääpiirteittäinen selvitys
kutakin järjestelyä koskevan vaihdon tai
merkinnän ehdoista ja menettelytavoista;
4) pääpiirteittäinen selvitys liikkeeseenlas-

kijan ottamista pääomalainoista; sekä
5) arvopaperilajeittain liikkeeseenlaskijan

kaikkien niiden omien osakkeiden tai osuuk-
sien lukumäärä, yhteenlaskettu nimellisarvo
tai kirjanpidollinen vasta-arvo ja yhteenlas-
kettu hankintameno, jotka liikkeeseenlaskija
taikka sen tytäryritys on hankkinut ja jotka
ovat sen hallinnassa, jos tällaisia osakkeita tai
osuuksia ei ole ilmoitettu erillisenä kohtana
liikkeeseenlaskijan tilinpäätöksessä tai osa-
vuosikatsauksessa ja jos ne ovat merkittävä
osa osake- tai osuus-, lisäosuus- taikka
sijoitusosuuspääomasta.
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27 §

Tiedot liikkeeseenlaskijan päätoimialoista ja
päätoimipaikoista

Listalleottoesitteessä on kerrottava liikkee-
seenlaskijan päätoimialoja ja -paikkoja kos-
kevat tiedot, kuten:
1) liikkeeseenlaskijan päätoimialat ja ku-
vaus tarjottavien tuotteiden tai palvelujen
pääryhmistä sekä selvitys mahdollisista mer-
kittävistä uusista olemassaolevista tuotteista
tai toiminnoista;
2) liikkeeseenlaskijan päätoimipaikkojen
sijainti ja koko sekä yhteenveto kiinteistö-
omaisuudesta kokonaisuudessaan; tällöin on
jokaista toimipaikkaa, jonka osuus liikevaih-
dosta tai tuotannosta on yli yksi kymmenes-
osa, pidettävä päätoimipaikkana;
3) merkittävän kaivostoiminnan, öljy- ja
luonnonkaasuesiintymien hyväksikäytön, ki-
vihiilen louhinnan tai muun vastaavan luon-
nonvarojen hyväksikäytön kuvaus ja selvitys
merkittävistä esiintymistä sekä taloudellisesti
hyödynnettävistä varannoista sekä niiden
odotettavissa oleva hyväksikäyttöaika; tiedot
toimilupien voimassaoloajoista, pääehdoista
ja taloudellisista edellytyksistä niiden hyväk-
sikäyttöön sekä selvitys työn todellisesta
edistymisestä; sekä
4) selvitys tämän pykälän perusteella an-
nettuihin tietoihin mahdollisesti vaikuttavista
poikkeuksellisista seikoista.

28 §

Tiedot liikkeeseenlaskijan taloudellisesta
asemasta

Listalleottoesitteessä on kerrottava liikkee-
seenlaskijan taloudelliseen asemaan vaikutta-
vat yleiset tiedot, kuten:
1) yhteenveto siitä, miten liikkeeseenlas-
kijan toiminta tai tulos mahdollisesti riippuu
toimiluvista, aineettomista oikeuksista, kuten
patenteista, lisensseistä, tai tuotanto-, toimi-
tus-, rahoitus-, päämies- tai muista vastaavista
sopimuksista taikka uusista tuotantomenetel-
mistä, jos nämä vaikuttavat olennaisesti liik-
keeseenlaskijan liiketoimintaan tai kannatta-
vuuteen; sekä
2) tiedot kaikista oikeudenkäynneistä tai

välimiesmenettelyistä, joilla voi olla merkit-
täviä vaikutuksia tai on viime aikoina ollut
merkittäviä vaikutuksia liikkeeseenlaskijan
taloudelliseen asemaan.

29 §

Tiedot liikkeeseenlaskijan konsernista

Jos liikkeeseenlaskija kuuluu konserniin,
listalleottoesitteessä on esitettävä pääpiirteit-
täinen kuvaus konsernista ja liikkeeseenlas-
kijan asemasta siinä.
Jos liikkeeseenlaskija on konsernin emo-

yhtiö tai -osuuskunta, listalleottoesitteessä on
kerrottava yksityiskohtaiset tiedot 27 ja
28 §:n, 32 §:n 1 momentin sekä 33 ja 34 §:n
mukaisesti sekä liikkeeseenlaskijasta että
konsernista. Nämä tiedot voidaan rahoitus-
tarkastuksen esitteen hyväksymisen yhteydes-
sä antamalla suostumuksella antaa joko pel-
kästään liikkeeseenlaskijasta tai konsernista,
jos pois jätettävien tietojen merkitys sijoitta-
jalle perustellun arvion tekemiseksi on vä-
häinen.

30 §

Liikkeeseenlaskijan tilinpäätöstiedot ja osa-
vuosikatsaus

Listalleottoesitteessä on oltava liikkeeseen-
laskijan tilinpäätöstiedot, kuten:
1) kahden viimeksi päättyneen tilikauden

taseet, tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat
vertailevan taulukon muodossa sekä viimeksi
päättyneen tilikauden tilinpäätöksen liitetie-
dot ja toimintakertomus;
2) jos liikkeeseenlaskija laatii sekä oman

tilinpäätöksen että konsernitilinpäätöksen,
molemmat on sisällytettävä 1 kohdassa tar-
koitetulla tavalla listalleottoesitteeseen; jollei
jompikumpi tilinpäätös sisällä merkittäviä
lisätietoja, se voidaan rahoitustarkastuksen
esitteen hyväksymisen yhteydessä antamalla
suostumuksella jättää esittämättä;
3) seuraavat 17 §:n 1 momentin 3 kohdassa

mainitussa valtiovarainministeriön asetukses-
sa tarkoitettujen kirjanpitolautakunnan ohjei-
den mukaisesti lasketut liikkeeseenlaskijan,
tai jos liikkeeseenlaskija on konsernin emo-
yhtiö tai -osuuskunta, konsernin taloudellista
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kehitystä kuvaavat tunnusluvut viideltä vii-
meiseltä tilikaudelta:
a) liikevaihto;
b) liikevoitto tai -tappio taikka ylijäämä tai
tappio ja sen osuus prosentteina liikevaihdos-
ta:
c) voitto, ylijäämä tai tappio ennen satun-
naisia eriä ja sen osuus prosentteina liike-
vaihdosta;
d) voitto, ylijäämä tai tappio ennen tilin-
päätössiirtoja ja veroja sekä sen osuus pro-
sentteina liikevaihdosta tai konsernin tulos
ennen veroja ja sen osuus prosentteina liike-
vaihdosta;
e) oman pääoman tuotto prosentteina;
f) sijoitetun pääoman tuotto prosentteina;
g) omavaraisuusaste prosentteina;
4) tunnuslukujen laskentakaavat ja rahoi-
tustarkastuksen vaatiessa myös laskentape-
rusteet;
5) jos liikkeeseenlaskijan tilikausi ei ole
12 kuukautta, on poikkeavan tilikauden pi-
tuudesta ilmoitettava tunnuslukujen yhteydes-
sä erikseen;
6) jos kirjanpitolautakunta on tilinpäätöstä
varten antanut toimialakohtaisia poikkeuslu-
pia tunnusluvuista, asianomainen tunnusluku
voidaan jättää esittämättä; jos tunnusluvun
esittäminen ei ole tarkoituksenmukaista, tun-
nusluku voidaan rahoitustarkastuksen esitteen
hyväksymisen yhteydessä antamalla suostu-
muksella jättää esittämättä;
7) viimeksi laadittu osavuosikatsaus, jos
sellainen on julkistettu viimeksi päättyneen
tilikauden jälkeen; jollei tilintarkastaja ole
tilintarkastanut osavuosikatsausta, siitä on
mainittava; jos liikkeeseenlaskija laatii kon-
sernitilinpäätöksen, osavuosikatsaus on an-
nettava konsernin osalta; jos on kulunut yli
yhdeksän kuukautta sen tilikauden päättymi-
sestä, jonka tilinpäätös tai konsernitilinpäätös
on viimeksi julkistettu, listalleottoesitteeseen
on joka tapauksessa sisällytettävä osa-
vuosikatsaus, joka kattaa ainakin kuluvan
tilikauden ensimmäiset kuusi kuukautta; sekä
8) merkittävät tiedot liikkeeseenlaskijan
liiketoiminnan kehityksestä viimeisen tilikau-
den päättymisen tai osavuosikatsauksen val-
mistumisen jälkeiseltä ajalta, kuten; tiedot
liikkeeseenlaskijan tuotannon, myynnin, va-
rastojen ja tilauskannan kehityksen merkittä-
vimmistä viimeaikaisista suuntauksista sekä

kustannusten ja myyntihintojen kehityksen
viimeaikaisista suuntauksista.
Listalleottoesitteessä on kerrottava konser-

nitilinpäätöksen laadinnassa noudatetut pää-
periaatteet.
Jollei tilinpäätös tai konsernitilinpäätös

anna oikeita ja riittäviä tietoja liikkeeseen-
laskijan varoista ja vastuista sekä taloudelli-
sesta asemasta ja tuloksesta listalleottoesit-
teen julkistamishetkeen nähden, on listalle-
ottoesitteessä annettava asiasta yksityiskoh-
taisempia tietoja tai lisätietoja sekä selvitys
asiantilan aiheuttaneista seikoista.
Liikkeeseenlaskija, jonka kotipaikka on

muussa valtiossa kuin Suomessa, voi rahoi-
tustarkastuksen esitteen hyväksymisen yhtey-
dessä antamalla suostumuksella antaa esit-
teessä kotivaltiossaan julkistamansa osa-
vuosikatsauksen ja tilinpäätöksen. Tällöin
liikkeeseenlaskijan on kuitenkin annettava
selvitys siitä, miten osavuosikatsaus ja tilin-
päätös poikkeavat Suomessa edellytetyistä
tiedoista.
Liikkeeseenlaskija, joka soveltaa IAS/IFRS

-standardeja osavuosikatsauksessaan tai tilin-
päätöksessään, voi antaa esitteessä näiden
mukaisesti laaditun osavuosikatsauksen tai
tilinpäätöksen. Liikkeeseenlaskija, joka ei ole
soveltanut IAS/IFRS -standardeja edellä tässä
pykälässä tarkoitettua aikaa, on esitettävä
standardien mukaiset tiedot siltä ajalta, jona
on niitä soveltanut, kuitenkin vähintään kah-
delta tilikaudelta. Liikkeeseenlaskija voi ra-
hoitustarkastuksen poikkeusluvalla antaa esit-
teessä pro forma -muotoista tietoa tilinpää-
töksen ja osavuosikatsauksen lisäksi.
Listalleottoesitteessä annettava viimeksi

vahvistettu tilinpäätös ei saa olla yli 18
kuukautta sitten päättyneeltä tilikaudelta, ellei
rahoitustarkastus esitteen hyväksymisen yh-
teydessä anna siihen erityisestä syystä suos-
tumusta.

31 §

Tiedot liikkeeseenlaskijan muista
sitoumuksista

Listalleottoesitteessä on annettava päivätty
ja mahdollisimman tuore selvitys seuraavista
seikoista, jos ne ovat olennaisia:
1) liikkeeseen laskettujen joukkovelkakir-
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jalainojen kokonaismäärä erittelemällä lainat,
joista on annettu vakuus, vakuudettomat
lainat, pääomalainat ja muut lainat, joiden
etuoikeus on liikkeeseenlaskijan muita si-
toumuksia huonompi;
2) muiden lainojen ja velkojen yhteismäärä
eritellen vakuudelliset ja vakuudettomat lainat
ja velat; sekä
3) taseen ulkopuolisten vastuusitoumusten
kokonaismäärä.
Jos liikkeeseenlaskijalla ei ole 1 momen-
tissa mainittuja lainoja, velkoja tai sitoumuk-
sia, on siitä ilmoitettava. Jos liikkeeseenlas-
kija esittää konsernitilinpäätöksen, samaan
konserniin kuuluvien yritysten välisiä vel-
kasuhteita ei tässä pykälässä oteta huomioon.
Tästä on kuitenkin ilmoitettava listalleot-
toesitteessä.

32 §

Tiedot liikkeeseenlaskijan sijoituksista

Listalleottoesitteessä on kerrottava tiedot
tärkeimmistä sijoituksista toisiin yrityksiin,
kuten osakkeet, osuudet ja joukkovelkakirjat,
sekä muut vastaavat sijoitukset kolmen vii-
meksi päättyneen tilikauden ja kuluvan tili-
kauden ajalta.
Listalleottoesitteessä on kerrottava seuraa-
vat yksityiskohtaiset tiedot yrityksistä, joiden
osake- tai osuus-, lisäosuus- tai sijoitusosuus-
pääomasta liikkeeseenlaskija omistaa osuu-
den, jolla on todennäköisesti merkittävä vai-
kutus sen omien varojen ja vastuiden sekä
taloudellisen aseman tai tuloksen arviointiin.
Nämä tiedot on kerrottava ainakin, jos liik-
keeseenlaskijalla on yrityksestä suoraan tai
välillisesti sellainen omistusosuus, että omis-
tettujen osakkeiden tai osuuksien arvo on
vähintään yksi kymmenesosa liikkeeseenlas-
kijan omasta pääomasta tai jonka osuus
liikkeeseenlaskijan tilikauden tuloksesta on
vähintään yksi kymmenesosa taikka, jos kyse
on konsernista, jonka kirjanpitoarvo on vä-
hintään yksi kymmenesosa konsernin omasta
pääomasta tai jonka osuus konsernin tilikau-
den tuloksesta on vähintään yksi kymmenes-
osa:
1) yrityksen nimi, kotipaikka ja toimiala;
2) liikkeeseenlaskijan suhteellinen osuus
osake- tai osuus-, lisäosuus- tai sijoitusosuus-
pääomasta;

3) osake- tai osuus-, lisäosuus- ja sijoitus-
osuuspääoma;
4) muu oma pääoma; tämä tieto voidaan

jättää ilmoittamatta, jos yritys, jossa liikkee-
seenlaskijalla on omistusosuus, ei ole velvol-
linen toimittamaan tilinpäätöstään rekisterivi-
ranomaiselle tai sitä vastaavalle ulkomaiselle
viranomaiselle;
5) viimeksi päättyneen tilikauden tulos

ennen satunnaiseriä; tämä tieto voidaan jättää
ilmoittamatta, jos yritys, jossa liikkeeseenlas-
kijalla on omistusosuus, ei ole velvollinen
toimittamaan tilinpäätöstään rekisteriviran-
omaiselle tai sitä vastaavalle ulkomaiselle
viranomaiselle;
6) osakkeiden tai osuuksien arvo liikkee-

seenlaskijan kirjanpidossa viimeksi päätty-
neeltä tilikaudelta; tieto voidaan jättää ilmoit-
tamatta, jollei tiedon ilmoittamatta jättäminen
ole omiaan johtamaan sijoittajia harhaan; sekä
7) liikkeeseenlaskijalla olevista osakkeista

tai osuuksista vielä maksamatta oleva määrä.
Tietoja ei kuitenkaan tarvitse antaa, jos

liikkeeseenlaskija osoittaa rahoitustarkastuk-
selle, että tällainen omistusosuus on luonteel-
taan vain väliaikainen tai tietojen merkitys
sijoittajalle perustellun arvion tekemiseksi on
vähäinen. Edellä 2 momentin 3—7 kohdassa
tarkoitettuja tietoja ei tarvitse antaa tytär- ja
osakkuusyrityksistä, ellei tiedon ilmoittamatta
jättäminen ole omiaan johtamaan sijoittajia
harhaan.
Listalleottoesitteessä on kerrottava liikkee-

seenlaskijan tytäryritysten ja yhteisyritysten
nimet ja kotipaikat siltä osin kuin nämä tiedot
ovat tarpeen liikkeeseenlaskijan varojen ja
vastuiden sekä taloudellisen aseman ja tulok-
sen arvioimiseksi. Nämä yritykset voidaan
yksilöidä myös tekemällä niistä erityinen
merkintä 2 momentissa tarkoitettuun luette-
loon.
Listalleottoesitteessä on ilmoitettava 4 mo-

mentissa tarkoitetuista täydellisesti yhdistel-
lyistä yrityksistä vähemmistön suhteellinen
osuus ja suhteellisesti yhdistellyistä yrityk-
sistä yhdistelyssä käytetty suhteellinen osuus
siltä osin kuin nämä tiedot ovat tarpeen
liikkeeseenlaskijan varojen ja vastuiden sekä
taloudellisen aseman ja tuloksen arvioimisek-
si.
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33 §

Tiedot liikkeeseenlaskijan investointi-
toiminnasta

Listalleottoesitteessä on kerrottava tiedot
liikkeeseenlaskijan investointitoiminnasta,
kuten:
1) tiedot tärkeimmistä käynnissä olevista,
muista kuin edellä 32 §:ssä tarkoitetuista
investoinneista sekä näiden investointien
maantieteellinen jakauma liikkeeseenlaskijan
kotivaltiossa ja muussa valtiossa; sekä
2) tiedot liikkeeseenlaskijan tärkeimmistä
tulevista, muista kuin edellä 32 §:ssä tarkoi-
tetuista investoinneista, joista sen johtoelimet
ovat jo tehneet lopullisen päätöksen.

34 §

Tulevaisuudennäkymiä koskevat tiedot

Listalleottoesitteessä on kerrottava tiedot
liikkeeseenlaskijan tulevaisuudennäkymistä
ja niiden perusteista ainakin kuluvalta tili-
kaudelta. Tulevaisuudennäkymät voidaan ra-
hoitustarkastuksen esitteen hyväksymisen yh-
teydessä antamalla suostumuksella jättää esit-
tämättä.
Jos tulevaisuudennäkymiin liittyy olennai-
sia epävarmuustekijöitä, on näistä ilmoitetta-
va erikseen.

5 luku

Vaihtovelkakirjoja ja optio-oikeuksia
koskeva esite

35 §

Tiedot vaihtovelkakirjoista, optio-oikeuksista
ja niiden julkisen kaupankäynnin kohteeksi

ottamisesta

Mitä 22 ja 23 §:ssä säädetään joukkovel-
kakirjoja koskevasta listalleottoesitteestä,
koskee myös vaihtovelkakirjoista laadittavaa
listalleottoesitettä.
Mitä 9 ja 10 §:ssä säädetään osakkeita ja
osuuksia koskevasta listalleottoesitteestä,

koskee soveltuvin osin myös optio-oikeuk-
sista laadittavaa listalleottoesitettä.

36 §

Tiedot liikkeeseenlaskijasta

Mitä 4, 5 ja 11—21 §:ssä säädetään osak-
keita ja osuuksia koskevasta listalleottoesit-
teestä, koskee myös vaihtovelkakirjoista ja
optio-oikeuksista laadittavaa listalleottoesitet-
tä.

37 §

Tiedot vaihdosta tai merkinnästä

Listalleottoesitteessä on kerrottava tiedot
vaihdon tai merkinnän ehdoista ja menette-
lytavasta sekä tilanteista, joissa ehtoja voi-
daan muuttaa.

38 §

Tiedot osakkeista tai osuuksista

Listalleottoesitteessä on kerrottava tiedot,
jotka koskevat vaihdossa tai merkinnässä
tarjottavien osakkeiden tai osuuksien lajia ja
niihin liittyviä oikeuksia sekä kuinka suureen
osake- taikka lisäosuus- tai sijoitusosuuspää-
oman korotukseen vaihtovelkakirjojen vaih-
taminen tai optio-oikeuksilla tapahtuva mer-
kintä voi johtaa.

6 luku

Osakkeisiin tai osuuksiin oikeuttavia
talletustodistuksia koskeva esite

39 §

Tiedot talletustodistuksista

Listalleottoesitteessä on kerrottava tiedot
talletustodistuksista, kuten;
1) selvitys todistusten liikkeeseenlaskua

koskevista säännöistä ja maininta niiden
liikkeeseenlaskupäivästä ja -paikasta;
2) kuinka moneen osakkeeseen tai osuuteen

yksi todistus oikeuttaa;
3) niihin osakkeisiin tai osuuksiin, joihin
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todistukset oikeuttavat, liittyvien oikeuksien
käyttäminen ja laajuus, erityisesti se, miten
todistusten liikkeeseenlaskija voi käyttää nii-
hin perustuvaa äänioikeutta ja miten todis-
tusten haltijat antavat äänioikeuden käyttä-
mistä koskevat ohjeet, voitto-osuus sekä
oikeus mahdolliseen ylijäämään purkautumi-
sen perusteella;
4) todistuksiin liittyvät pankkitakaukset ja
muut vakuudet, jotka on tarkoitettu vakuu-
deksi liikkeeseenlaskijan velvoitteiden täyt-
tämisestä;
5) mahdollisuudesta vaihtaa todistukset
alkuperäisiksi osakkeiksi tai osuuksiksi ja
vaihtomenettely;
6) palkkiot ja kustannukset, jotka peritään
todistusten haltijoilta todistusten liikkeeseen-
laskun, kuponkien lunastuksen, lisätodistus-
ten antamisen ja todistusten alkuperäisiksi
osakkeiksi tai osuuksiksi vaihtamisen yhtey-
dessä;
7) todistusten vapaata luovutettavuutta kos-
kevat rajoitukset;
8) todistusten haltijoita koskevat verotus-
järjestelyt maassa, jossa todistusten liikkee-
seenlasku tapahtuu; sekä
9) selvitys lainsäädännöstä, jonka mukai-
sesti todistukset on annettu, sekä tuomiois-
tuimista, joilla on toimivalta käsitellä mah-
dollisia riitoja.
Listalleottoesitteessä on lisäksi annettava
tiedot todistusten ottamisesta julkisen kau-
pankäynnin kohteeksi, kuten:
1) julkinen kaupankäynti ja sitä vastaava
ulkomainen kaupankäynti, jonka kohteeksi
todistusten ottamista haetaan tai on tarkoitus
hakea myöhemmin;
2) julkisen kaupankäynnin ja sitä vastaavan
ulkomaisen kaupankäynnin kohteeksi haetta-
vien todistusten lukumäärä ja nimellisarvo
sekä alin myyntihinta, jos se on määrätty;
sekä
3) päivä, jona todistukset otetaan julkisen
kaupankäynnin ja sitä vastaavan ulkomaisen
kaupankäynnin kohteeksi, jos se on tiedossa,
tai arvio siitä.

40 §

Tiedot talletustodistusten tarjoamisesta

Jos julkisen kaupankäynnin kohteeksi ha-

ettavia todistuksia tarjotaan samanaikaisesti
kuin niitä haetaan kaupankäynnin kohteeksi,
listalleottoesitteessä on kerrottava soveltuvin
osin 10 §:ssä tarkoitetut tiedot todistusten
tarjoamisesta.

41 §

Yleisiä tietoja liikkeeseenlaskijasta

Listalleottoesitteessä on kerrottava yleiset
tiedot talletustodistusten liikkeeseenlaskijas-
ta, kuten:
1) nimi, kotipaikka ja hallinnollinen pää-

toimipaikka, jos se on muu kuin kotipaikka;
2) rekisteröimispäivä ja toimintakausi, jos

se on määrätty;
3) oikeudellinen muoto ja sovellettava laki;
4) osake- tai osuus-, lisäosuus- ja sijoitus-

osuuspääoma, osakkeiden tai osuuksien lu-
kumäärä, lajit ja tärkeimmät osakkeiden tai
osuuksien tuottamat ominaisuudet;
5) maksamatta oleva osa osake-, osuus-,

lisäosuus- tai sijoitusosuuspääomasta sekä
niiden osakkeiden tai osuuksien, joita ei ole
kokonaan maksettu, lukumäärä ja lajit, jos
mahdollista eriteltynä sen mukaan, kuinka
suuri osuus niistä on maksettu;
6) selvitys liikkeeseenlaskijan tiedossa ole-

vista osakkeen- tai osuudenomistajista, jotka
suoraan tai välillisesti omistavat vähintään
yhden kahdeskymmenesosan liikkeeseenlas-
kijan osakkeiden tai osuuksien äänimäärästä
tai osake- tai osuus-, lisäosuus- ja sijoitus-
osuuspääomasta, sekä kymmenestä liikkee-
seenlaskijan osakkeiden tai osuuksien ääni-
määrästä ja kymmenestä liikkeeseenlaskijan
osake- tai osuus-, lisäosuus- ja sijoitusosuus-
pääomasta eniten omistavasta osakkeen- tai
osuudenomistajasta sekä kunkin tällaisen
osakkeen- tai osuudenomistajien äänimääräs-
tä ja omistusosuudesta;
7) liikkeeseenlaskijan hallintoneuvostoon,

hallitukseen ja vastaaviin toimielimiin kuu-
luvien jäsenten sekä toimitusjohtajan ja toi-
mitusjohtajan sijaisen nimet, koti- tai työ-
osoitteet ja tehtävät sekä selvitys heidän
päätehtävistään liikkeeseenlaskijan ulkopuo-
lella; sekä
8) jos liikkeeseenlaskijan ainoana tarkoi-

tuksena ei ole osakkeisiin tai osuuksiin
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oikeuttavien todistuksien liikkeeseen laske-
minen, on annettava selvitys muun toiminnan
luonteesta.

42 §

Talletustodistusten liikkeeseenlaskijan
taloudelliset tiedot

Listalleottoesitteeseen on sisällytettävä to-
distusten liikkeeseenlaskijan viimeksi päätty-
neen tilikauden tase, tuloslaskelma ja tilin-
päätöksen liitetiedot.
Listalleottoesitteessä on oltava todistusten
liikkeeseenlaskijan viimeksi laadittu osa-
vuosikatsaus, jos sellainen on julkistettu
viimeksi päättyneen tilikauden jälkeen; jollei
tilintarkastaja ole tarkastanut osavuosikatsa-
usta, siitä on mainittava; jos liikkeeseenlas-
kija laatii konsernitilinpäätöksen, osa-
vuosikatsaus on annettava konsernin osalta;
jos on kulunut yli yhdeksän kuukautta sen
tilikauden päättymisestä, jonka tilinpäätös tai
konsernitilinpäätös on viimeksi julkistettu,
listalleottoesitteeseen on joka tapauksessa
sisällytettävä osavuosikatsaus, joka kattaa
ainakin kuluvan tilikauden ensimmäiset kuusi
kuukautta.
Listalleottoesitteessä on kerrottava merkit-
tävät tiedot todistusten liikkeeseenlaskijan
liiketoiminnan kehityksestä viimeksi päätty-
neen tilikauden tai osavuosikatsauksen val-
mistumisen jälkeiseltä ajalta.
Rahoitustarkastus voi esitteen hyväksymi-
sen yhteydessä antaa todistusten liikkeeseen-
laskijalle suostumuksen olla julkistamatta
yksityiskohtia omasta rahoitusasemastaan, jos
liikkeeseenlaskija on:
1) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
tarkoitettu luottolaitos tai ulkomaisen luotto-
ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa
annetun lain 3 §:ssä tarkoitettu ulkomainen
luottolaitos; tai
2) tytäryritys, josta 1 kohdassa tarkoitettu
luottolaitos omistaa vähintään 95 prosenttia ja
jonka sitoumukset todistusten haltijoille tämä
luottolaitos takaa varauksetta ja joka on
oikeudellisesti tai tosiasiallisesti saman viran-
omaisvalvonnan alainen kuin tämä luottolai-
tos.
Jos todistukset on laskenut liikkeeseen
arvopaperien talletuslaitos tai tällaisen laitok-

sen perustama aputoimielin, rahoitustarkastus
voi esitteen hyväksymisen yhteydessä antaa
suostumuksen olla julkistamatta 1—3 mo-
mentissa ja 41 §:ssä mainittuja tietoja.

43 §

Tiedot osakkeista tai osuuksista ja niiden
liikkeeseenlaskijasta

Listalleottoesitteessä on kerrottava 9 §:ssä
tarkoitetut tiedot osakkeista tai osuuksista,
joihin nämä todistukset oikeuttavat.
Listalleottoesitteessä on kerrottava sovel-

tuvin osin 10 §:n 3 momentissa ja 11—
21 §:ssä tarkoitetut tiedot osakkeiden tai
osuuksien liikkeeseenlaskijasta.

7 luku

Muita arvopapereita koskeva esite

44 §

Tiedot muista oman pääoman ehtoisista ar-
vopapereista ja niihin liittyvistä oikeuksista
sekä oman ja vieraan pääoman ehtoisten

arvopaperien yhdistelmistä

Mitä tässä asetuksessa säädetään osakkees-
ta ja osuudesta laadittavasta listalleottoesit-
teestä ja osakkeen tai osuuden liikkeeseen-
laskijasta, koskee soveltuvin osin myös muita
arvopaperimarkkinalain 1 luvun 2 §:n 1 mo-
mentin 1 kohdassa tarkoitettuja osuuksia
yhteisön omaan pääomaan ja niiden liikkee-
seenlaskijaa.
Mitä tässä asetuksessa säädetään optio-

oikeudesta laadittavasta listalleottoesitteestä
ja optio-oikeuden liikkeeseenlaskijasta, kos-
kee soveltuvin osin myös muita arvopaperi-
markkinalain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 1
kohdassa tarkoitettuja yhteisön omaan pää-
omaan liittyviä oikeuksia ja niiden liikkee-
seenlaskijaa.
Mitä tässä asetuksessa säädetään vaihto-

velkakirjasta laadittavasta listalleottoesittees-
tä ja vaihtovelkakirjan liikkeeseenlaskijasta,
koskee soveltuvin osin myös muita arvopa-
perimarkkinalain 1 luvun 2 §:n 1 momentin
3 kohdassa tarkoitettuja arvopapereita ja nii-
den liikkeeseenlaskijaa.
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45 §

Tiedot joukkovelkakirjaan rinnastuvista ve-
lallisen sitoumuksista sekä eräistä muista

arvopapereista

Jos arvopaperi on muu arvopaperimarkki-
nalain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 2, 4 tai
6 kohdassa tarkoitettu arvopaperi kuin jouk-
kovelkakirja, on listalleottoesitteessä kerrot-
tava tiedot arvopaperista, kuten:
1) arvopaperin liikkeeseenlaskijan ja sen
haltijan oikeudet ja velvollisuudet ja tieto
siitä, miten oikeudet ja velvollisuudet toteu-
tetaan, sekä arvopaperin muut ehdot;
2) riittävät ja olennaiset tiedot seikoista,
joiden perusteella arvopaperin arvo määräy-
tyy, kuten tiedot arvopaperin arvoon vaikut-
tavasta muusta arvopaperista ja sen liikkee-
seenlaskijasta, indeksistä tai muusta tunnus-
luvusta;
3) tieto siitä, miten arvopaperin kohteena
olevan muun arvopaperin liikkeeseenlaskijan
julkistamat ja arvopaperin kohteena olevalla
muulla arvopaperilla julkisessa kaupankäyn-
nissä tai sitä ulkomailla vastaavassa kaupan-
käynnissä käytävää kauppaa koskevat tiedot
taikka indeksin tai muun tunnusluvun arvoa
ja niiden laskentatapaa koskevat tiedot ovat
sijoittajien saatavilla;
4) selvitys arvopaperin etuoikeusasemasta
sekä mahdollisista lausekkeista, joiden nojalla
arvopaperilla on huonompi etuoikeus kuin
liikkeeseenlaskijan muilla, jo sovituilla tai
myöhemmin sovittavilla sitoumuksilla;
5) arvopapereihin liittyvät mahdolliset
pankkitakaukset ja muut vakuudet, jotka on
tarkoitettu vakuudeksi arvopaperin liikkee-
seenlaskijan velvoitteiden täyttämisestä taik-
ka tieto siitä, että tällaista vakuutta ei ole
asetettu;
6) tiedot arvopaperin liittämisestä arvo-
osuusjärjestelmään tai niiden muusta säilyt-
tämisestä;
7) palkkiot ja kustannukset, jotka peritään
arvopaperien haltijoilta arvopaperien liikkee-
seenlaskun, voimassaolon ja niihin perustu-
vien oikeuksien tai velvollisuuksien toteutta-
misen yhteydessä;
8) arvopaperien vapaata luovutettavuutta
koskevat rajoitukset;
9) arvopaperien haltijoita koskevat vero-

tusjärjestelyt maassa, jossa arvopaperien liik-
keeseenlasku tapahtuu; sekä
10) selvitys lainsäädännöstä, jonka mukai-

sesti arvopaperit on annettu, sekä tuomiois-
tuimista, joilla on toimivalta käsitellä mah-
dollisia riitoja.
Mitä tässä asetuksessa säädetään joukko-

velkakirjasta laadittavasta listalleottoesittees-
tä sekä joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskijas-
ta ja takaajasta, koskee 22 §:ää lukuunotta-
matta soveltuvin osin myös muita arvopape-
rimarkkinalain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 2,
4 ja 6 kohdassa tarkoitettuja arvopapereita
sekä niiden liikkeeseenlaskijaa ja takaajaa.
Listalleottoesitteessä on lisäksi annettava

tiedot arvopaperien ottamisesta julkisen kau-
pankäynnin kohteeksi, kuten:
1) julkinen kaupankäynti ja sitä vastaava

ulkomainen kaupankäynti, jonka kohteeksi
arvopaperien ottamista haetaan tai on tarkoi-
tus hakea myöhemmin;
2) julkisen kaupankäynnin ja sitä vastaavan

ulkomaisen kaupankäynnin kohteeksi haetta-
vien arvopaperien lukumäärä ja nimellisarvo
sekä alin myyntihinta, jos se on määrätty;
sekä
3) päivä, jona arvopaperit otetaan julkisen

kaupankäynnin ja sitä vastaavan ulkomaisen
kaupankäynnin kohteeksi, jos se on tiedossa,
tai arvio siitä.

8 luku

Listalleottoesitteen vähimmäissisältö eräissä
tapauksissa

46 §

Osakkeet tai osuudet sekä osakkeisiin tai
osuuksiin oikeuttavat talletustodistukset

Jos osakkeita tai osuuksia tarjotaan mer-
kintäetuoikeudella osakkeen- tai osuuden-
omistajille ja liikkeeseenlaskijan osakkeet tai
osuudet on jo otettu saman julkisen kaupan-
käynnin järjestäjän ylläpitämän julkisen kau-
pankäynnin kohteeksi, listalleottoesitteessä
on kerrottava ainoastaan 4, 5, 9 ja 10 §:ssä,
11 §:n 1 ja 6 kohdassa, 12 §:n 1—6 kohdassa,
13 §:n 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13 ja 14 kohdassa,
15 §:n 1, 4 ja 5 kohdassa, 16 §:ssä, 17 §:n 1
momentin 3, 4, 9 ja 10 kohdassa ja 3 mo-
mentissa sekä 19—21 §:ssä tarkoitetut tiedot.
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Jos 1 momentissa tarkoitetuista osakkeista
tai osuuksista on annettu niihin oikeuttavat
talletustodistukset, listalleottoesitteessä on
kerrottava, jollei 42 §:n 4 ja 5 momentista
muuta johdu, 1 momentissa tarkoitettujen
tietojen lisäksi 39 §:ssä, 41 §:n 1 momentin 1,
3, 4, 5 ja 7 kohdassa sekä 42 §:n 1—3
momentissa tarkoitetut tiedot.

47 §

Vaihtovelkakirjalainat ja optio-oikeudet

Jos vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia
tarjotaan merkintäetuoikeudella osakkeen tai
osuudenomistajille ja liikkeeseenlaskijan
osakkeet tai osuudet on jo otettu saman
julkisen kaupankäynnin järjestäjän ylläpitä-
män julkisen kaupankäynnin kohteeksi, lis-
talleottoesitteessä on kerrottava ainoastaan:
1) tiedot, jotka koskevat vaihdossa tai
merkinnässä tarjottavien osakkeiden tai
osuuksien lajia ja niihin liittyviä oikeuksia;
2) edellä 4 ja 5 §:ssä, 11 §:n 1 ja 6
kohdassa, 12 §:n 1—6 kohdassa, 13 §:n 1, 2,
3, 9, 10, 11, 12, 13 ja 14 kohdassa, 15 §:n 1,
4 ja 5 kohdassa, 16 §:ssä, 17 §:n 1 momentin
3, 4, 9 ja 10 kohdassa ja 3 momentissa sekä
19—21 §:ssä tarkoitetut tiedot;
3) edellä 22 ja 23 §:ssä tarkoitetut tiedot
vaihtovelkakirjalainoista sekä 9 ja 10 §:ssä
tarkoitetut tiedot soveltuvin osin optio-oike-
uksista; sekä
4) tiedot vaihdon tai merkinnän ehdoista ja
menettelytavasta sekä tilanteista, joissa niitä
voidaan muuttaa.

48 §

Joukkovelkakirjat

Jos hakemus julkisen kaupankäynnin koh-
teeksi ottamisesta koskee joukkovelkakirjoja
ja liikkeeseenlaskijan osakkeet tai osuudet jo
ovat saman julkisen kaupankäynnin järjestä-
jän ylläpitämän julkisen kaupankäynnin koh-
teena, listalleottoesitteessä on oltava ainoas-
taan 4, 5, 22 ja 23 §:ssä, 24 §:n 1 ja 6
kohdassa, 25 §:ssä, 26 §:n 1, 2 ja 4 kohdassa,
27 §:n 1 ja 4 kohdassa, 28 §:n 2 kohdassa,
29 §:ssä, 30 §:n 1 momentin 3, 7 ja 8
kohdassa ja 3 momentissa sekä 31 ja 34 §:ssä
tarkoitetut tiedot.

Jos hakemus julkisen kaupankäynnin koh-
teeksi ottamisesta koskee joukkovelkakirjoja,
jotka jokin oikeushenkilö on taannut, listal-
leottoesitteessä on oltava:
1) liikkeeseenlaskijasta 4, 5 ja 22—34 §:ssä

tarkoitetut tiedot; sekä
2) takaajasta 4 §:n 4 kohdassa, 5 §:ssä ja

24—34 §:ssä tarkoitetut tiedot; jos takaajia on
useita, on niistä kaikista annettava nämä
tiedot, jollei rahoitustarkastus esitteen hyväk-
symisen yhteydessä anna suostumusta tieto-
jen lyhentämiseen.
Jäljennös takaussopimuksesta on pidettävä

jokaisen nähtävänä liikkeeseenlaskijan toimi-
paikoissa sekä niiden luottolaitosten toimi-
paikoissa, jotka liikkeeseenlaskijan edustaja-
na välittävät liikkeeseenlaskuun liittyvässä
rahaliikenteessä tämän maksuja. Takaussopi-
muksesta on pyynnöstä annettava jäljennös
jokaiselle, joka haluaa tutustua siihen.
Jos joukkovelkakirjoille, joiden ottamista

julkisen kaupankäynnin kohteeksi haetaan, on
annettu sekä lainan takaisinmaksua että koron
maksua koskeva valtion omavelkainen ta-
kaus, 24 ja 26 §:ssä sekä 29—33 §:ssä tar-
koitetut tiedot voidaan rahoitustarkastuksen
esitteen hyväksymisen yhteydessä antamalla
suostumuksella antaa lyhennettynä.
Edellä 4 momentissa tarkoitettua mahdol-

lisuutta annettavien tietojen lyhentämiseen
voidaan myös soveltaa erityislailla tai sellai-
sen nojalla perustettuihin tai säänneltyihin
yhteisöihin, joilla on oikeus periä maksuja
asiakkailtaan.

49 §

Tilinpäätöstiedot

Edellä 46 ja 47 §:ssä ja 48 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettuun listalleottoesitteeseen on
sisällytettävä liikkeeseenlaskijan viimeksi
päättyneen tilikauden tase, tuloslaskelma,
rahoituslaskelma, tilinpäätöksen liitetiedot ja
toimintakertomus.
Jos liikkeeseenlaskija laatii sekä oman

tilinpäätöksen että konsernitilinpäätöksen,
molemmat on sisällytettävä 1 momentissa
tarkoitetulla tavalla listalleottoesitteeseen.
Jollei jompikumpi tilinpäätös sisällä merkit-
täviä lisätietoja, se voidaan rahoitustarkastuk-
sen esitteen hyväksymisen yhteydessä anta-
malla suostumuksella jättää esittämättä.
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50 §

Yritysjärjestelyt

Jos hakemus julkisen kaupankäynnin koh-
teeksi ottamisesta koskee arvopapereita, jotka
lasketaan liikkeeseen sulautumisen, jakautu-
misen, yrityksen kaikkien tai joidenkin va-
rojen tai vastuiden siirron tai arvopaperimark-
kinalain 6 luvun 1 §:ssä tarkoitetun julkisen
ostotarjouksen tai 6 luvun 6 §:ssä tarkoitetun
lunastustarjouksen yhteydessä, taikka korva-
uksena muiden varojen kuin käteisvarojen
siirrosta, on tällaisten toimien ehdot sisältävät
asiakirjat sekä, jollei liikkeeseenlaskija ole
vielä laatinut tilinpäätöstään, aloitustase pi-
dettävä jokaisen nähtävillä liikkeeseenlaski-
jan toimipaikassa sekä niiden luottolaitosten
toimipaikoissa, jotka toimivat liikkeeseenlas-
kijan maksujenvälittäjinä yritysjärjestelyyn
liittyvässä rahaliikenteessä, edellä sanotun
kuitenkaan rajoittamatta velvollisuutta julkis-
taa listalleottoesite.
Jos 1 momentissa tarkoitettu toimi on tehty
yli kaksi vuotta aikaisemmin, voi rahoitus-
tarkastus esitteen hyväksymisen yhteydessä
antaa suostumuksen poiketa edellä tarkoite-
tusta velvollisuudesta.

9 luku

Voimaantulo

51 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
heinäkuuta 2002.
Tällä asetuksella kumotaan valtiovarainmi-

nisteriön listalleottoesitteestä 19 päivänä maa-
liskuuta 1998 antama päätös siihen myöhem-
min tehtyine muutoksineen.
Tätä asetusta on sovellettava 1 päivänä

heinäkuuta 2002 tai sen jälkeen julkistettaviin
listalleottoesitteisiin.
Tämän asetuksen mukaisen listalleottoesit-

teen julkistamisesta 6 §:n 1 momentin 11 koh-
dan mukaisesti myönnettävän poikkeuksen
edellytys täyttyy myös silloin, jos osakkeesta
tai osuudesta on julkistettu valtiovarainmi-
nisteriön 19 päivänä maaliskuuta 1998 anta-
man päätöksen listalleottoesitteestä mukainen
listalleottoesite tai päätöksen vaatimukset
täyttänyt arvopaperimarkkinalain 2 luvun
3 §:ssä tarkoitettu tarjousesite.

Helsingissä 19 päiväna kesäkuuta 2002

Ministeri Suvi-Anne Siimes

Vanhempi hallitussihteeri Jarkko Karjalainen
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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 540

tarjousesitteestä

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2002

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun
arvopaperimarkkinalain (495/1989) 2 luvun 3 §:n 4 ja 5 momentin ja 11 §:n 1 momentin nojalla,
sellaisina kuin ne ovat laissa 1517/2001:

1 luku

Yleisiä määräyksiä

1 §

Soveltamisala

Tämä asetus koskee arvopaperimarkkina-
lain 2 luvun 3 §:ssä tarkoitetun tarjousesitteen
vähimmäissisältöä ja annettavien tietojen esit-
tämistapaa, lain 2 luvun 3 §:n 4 momentissa
tarkoitettuja poikkeuksia tarjousesitteen jul-
kistamisesta sekä tarjousesitteen sisällöstä ja
julkistamisesta 2 luvun 11 §:n 1 momentin
mukaisesti myönnettävien poikkeusten perus-
teita.

2 §

Tarjousesitteessä annettavien tietojen
esittämistapa

Tarjousesitteessä annettavat tiedot on esi-
tettävä tämän asetuksen mukaisina pykälä-
kohtaisina asiakokonaisuuksina tai niiden
yhdistelminä, jollei rahoitustarkastus esitteen
hyväksymisen yhteydessä anna suostumusta

tietojen esittämiseen muunlaisina asiakoko-
naisuuksina. Tarjousesitteen on oltava yksi
yhtenäinen asiakirja, jollei rahoitustarkastus
esitteen hyväksymisen yhteydessä erityisestä
syystä anna suostumusta esitteen jakamisesta
useammaksi asiakirjaksi. Annettavat tiedot on
esitettävä mahdollisimman helposti analysoi-
tavassa ja ymmärrettävässä muodossa. Kuvi-
en ja muun graafisen esityksen käyttö on
rajoitettava tarjottavien arvopaperien kannalta
olennaisten seikkojen esittelyyn.
Jos tarjousesitteessä esitettäväksi vaaditut

tiedot sisältyvät tilinpäätöstietoihin tai osa-
vuosikatsaukseen, niitä ei tarvitse toistaa.
Tällöin on kuitenkin tarjousesitteen asian-
omaisessa kohdassa viitattava siihen tilinpää-
töksen tai osavuosikatsauksen kohtaan, josta
tieto on saatavissa.
Tarjousesite on laadittava suomen tai ruot-

sin kielellä, jollei rahoitustarkastus esitteen
hyväksymisen yhteydessä anna suostumusta
muun kielen käyttämiseen.

3 §

Tarjousesitteen julkistaminen

Tarjousesite on julkistettava 2 §:ssä tarkoi-
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tettuna asiakirjana ja se on annettava maksutta
yleisön saataville liikkeeseenlaskijan toimi-
paikassa, niiden luottolaitosten toimipaikois-
sa, jotka liikkeeseenlaskijan edustajana välit-
tävät tämän maksuja liikkeeseenlaskuun liit-
tyvässä rahaliikenteessä sekä muissa mahdol-
lisissa merkintä- ja myyntipaikoissa.
Tarjousesite on julkistettava viimeistään
kaksi pankkipäivää ennen arvopaperien tar-
joamisen aloittamista yleisölle. Tarjousesit-
teen on tällöin oltava saatavissa 1 momentissa
tarkoitetuissa paikoissa koko tarjoamisajan.
Tarjousesite voidaan rahoitustarkastuksen
esitteen hyväksymisen yhteydessä antamalla
suostumuksella julkistaa 2 momentissa tar-
koitetun määräajan jälkeen.
Jos arvopapereita tarjotaan ehdollisena si-
ten, että liikkeeseenlaskija ei ole tehnyt
lopullista päätöstä tarjoamisesta eikä ole
määrittänyt arvopaperien myynti- tai merkin-
tähintaa etukäteen, voidaan tarjousesite jul-
kistaa ilman tällaisia tietoja. Tällöin arvopa-
perien tarjoajan on kuitenkin julkistettava
edellä tarkoitetut tiedot tarjousesitteen täy-
dennyksenä ilman aiheetonta viivytystä arvo-
paperien tarjoamista koskevan päätöksen te-
kemisen jälkeen. Tarjousesitteen täydennys
on lisäksi toimitettava rahoitustarkastukselle
ja pidettävä yleisön saatavilla liikkeeseenlas-
kijan toimipaikassa.

4 §

Esitteestä ja tilintarkastuksesta vastuulliset
henkilöt

Tarjousesitteessä on kerrottava:
1) niiden arvopaperien liikkeeseenlaskijan
tai muun arvopapereita tarjoavan yhteisön
hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsenten
nimet ja tehtävät sekä niiden oikeushenkilöi-
den nimet ja kotipaikat, jotka ovat vastuussa
tarjousesitteestä tai mahdollisesti sen osasta;
jälkimmäisessä tapauksessa on ilmoitettava,
mistä osasta asianomainen on vastuussa;
2) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen luon-
nollisten henkilöiden antama vakuutus siitä,
että heidän parhaan ymmärryksensä mukaan
ne tiedot, jotka annetaan tarjousesitteessä tai
siinä tarjousesitteen osassa, josta he ovat
vastuussa, vastaavat tosiseikkoja, ja että tie-
doista ei ole jätetty pois mitään asiaan
todennäköisesti vaikuttavaa;

3) liikkeeseenlaskun järjestäjien sekä tar-
jousesitteen teossa käytettyjen ammattimais-
ten neuvonantajien nimet ja osoitteet; sekä
4) liikkeeseenlaskijan tilinpäätökset vii-

meksi päättyneiltä kolmelta tilikaudelta tar-
kastaneiden, yhtiökokouksen tai vastaavan
toimielimen valitsemien tilintarkastajien ni-
met, koti- tai työosoitteet ja pätevyyttä kos-
kevat tiedot sekä KHT- tai HTM-yhteisöjen
osalta vastaavat tiedot tilintarkastajasta, jonka
tilintarkastusyhteisö on nimennyt päävastuul-
liseksi tilintarkastajaksi.

5 §

Tilintarkastajien lausunto ja tilintarkastus-
kertomukset

Tarjousesitteessä on oltava:
1) tilintarkastajien lausunto siitä, että tilin-

tarkastajat ovat tarkastaneet viimeksi päätty-
neiltä kolmelta tilikaudelta tilinpäätökset ja
antaneet niistä tilintarkastuskertomukset.
Lausunnossa on oltava selvitys siitä, jos
tilintarkastajat ovat esitteessä esitettyjen tili-
kausien osalta tehneet muistutuksia, täyden-
täneet tilinpäätöstietoja, antaneet lisätietoja
taikka kieltäytyneet puoltamasta tilinpäätök-
sen vahvistamista tai vastuuvapauden myön-
tämistä toimitusjohtajalle tai hallituksen taik-
ka hallintoneuvoston jäsenille, sekä selvitys
muistutusten, täydennysten, lisätietojen tai
kieltäytymisten syistä; tai
2) tilintarkastuskertomukset 1 kohdassa

tarkoitetuilta tilikausilta; sekä
3) maininta siitä, mitä muita tarjousesitteen

tietoja kuin vahvistetut tilinpäätökset tilintar-
kastajat ovat tarkastaneet.

2 luku

Poikkeukset

6 §

Poikkeukset tarjousesitteen julkistamisesta

Tarjousesitteen julkistamisvelvollisuutta ei
ole, jos
1) arvopapereita tarjotaan henkilöille hei-

dän elinkeinoonsa liittyen;
2) arvopapereita tarjotaan ennalta määri-

tellylle suppealle henkilöpiirille;
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3) tarjottavien arvopaperien yhteenlaskettu
merkintä- tai ostohinta on enintään 40 000
euroa;
4) tarjottavia arvopapereita ei voi hankkia
40 000 euroa pienempää vastiketta vastaan tai
nimellis- taikka vasta-arvoltaan tätä pienem-
pinä osuuksina;
5) tarjottavien arvopaperien liikkeeseenlas-
kija on valtio, sen osavaltio, kunta tai
kuntayhtymä tai sellainen kansainvälinen jul-
kisyhteisö, jossa yksi tai useampi Euroopan
talousalueeseen kuuluva valtio on jäsenenä;
6) tarjottavat osakkeet tai osuudet annetaan
liikkeeseenlaskijan osakkeen- tai osuuden-
omistajille vastikkeetta osakeyhtiölaissa
(734/1978) tarkoitetussa rahastoannissa tai
osuuskuntalaissa (1488/2001) tarkoitetussa
rahastokorotuksessa;
7) osakkeiden tai osuuksien tarjoaminen
vaihdettaviksi saman yhteisön osakkeisiin tai
osuuksiin ei merkitse yhteisön osakepääoman
taikka osuus-, lisäosuus- tai sijoitusosuuspää-
oman korottamista;
8) työnantajayritys tai siihen sidoksissa
oleva yritys tarjoaa arvopapereitaan työnan-
tajayrityksen nykyisille tai entisille työnteki-
jöille tai heidän edukseen;
9) tarjottavat arvopaperit saadaan vaihto-
velkakirjojen vaihdossa tai käyttämällä optio-
oikeuksiin liittyviä oikeuksia ja vaihtovelka-
kirjoja tai optio-oikeuksia koskeva tar-
jousesite tai listalleottoesite on julkistettu
Suomessa;
10) tarjotaan arvopapereita, jotka lakisää-
teinen tai muu yleishyödyllinen tai voittoa
tavoittelematon valtion tunnustama yhteisö
laskee liikkeeseen saadakseen varoja tarkoi-
tuksensa toteuttamiseksi;
11) tarjottavat arvopaperit ovat euro-arvo-
papereita, jotka eivät ole aktiivisen markki-
noinnin kohteena. Euro-arvopapereita ovat
arvopaperit, joiden merkintäsitoumuksesta ja
jakelusta huolehtivan yhteenliittymän jäsenis-
tä vähintään kahdella on kotipaikka eri
valtioissa ja joita tarjotaan huomattava määrä
vähintään yhdessä muussa valtiossa kuin
liikkeeseenlaskijan kotipaikan valtiossa ja
joita voidaan merkitä tai aluksi hankkia vain
luotto- tai rahoituslaitoksen kautta; tai
12) tarjottujen julkisen kaupankäynnin
kohteena olevien osakkeiden tai osuuksien
taikka niihin osakeyhtiölain tai osuuskunta-

lain mukaan oikeuttavien arvopaperien yh-
teenlaskettu nimellisarvo tai, jos osakkeilla,
osuuksilla tai arvopapereilla ei ole nimellisar-
voa, kirjanpitoarvo on vähemmän kuin yksi
kymmenesosa kyseisen osake- tai osuuslajin
vastaavasta kokonaismäärästä.
Rahoitustarkastus voi hakemuksesta myön-

tää osittain tai kokonaan poikkeuksen tar-
jousesitteen julkistamisvelvollisuudesta, jos
1) arvopapereita tarjotaan vastikkeena osa-

keyhtiölaissa tai osuuskuntalaissa tarkoitetun
sulautumisen yhteydessä;
2) tarjottavat arvopaperit ovat lisäerä sel-

laisessa liikkeeseenlaskussa tarjottavista ar-
vopapereista, joista on jo laadittu tarjousesite,
kun lisäerää tarjotaan aikaisemmin laaditun
tarjousesitteen tarkoittaman arvopapereista
tehdyn tarjouksen voimassaoloajan päätyttyä.
3) arvopapereista tehtävä tarjous koskee

joukkovelkakirjoja tai joukkovelkakirjoihin
rinnastettavia arvopapereita, joiden liikkee-
seenlaskija on rahoitustarkastuksen valvotta-
va taikka valtion monopolina liiketoimintaa
harjoittava oikeushenkilö, jonka ottamista
luotoista valtio tai siihen rinnastettava liik-
keeseenlaskija on antanut takauksen;
4) arvopapereista tehtävän tarjouksen tekijä

on arvopaperimarkkinalain 6 luvun 1 §:ssä
tarkoitetun julkisen ostotarjouksen, luvun
6 §:ssä tarkoitetun lunastustarjouksen tai
muun perusteen vuoksi velvollinen julkista-
maan tarjousesitteessä esitettäviä tietoja vas-
taavat tiedot ja jos tiedot julkistetaan tai
asetetaan yleisön saataville; tai
5) arvopapereita tarjotaan yleisesti hyödyl-

lisen, pääasiassa muun kuin voittoa tavoitte-
levan toiminnan rahoittamiseksi.

7 §

Poikkeukset tarjousesitteen sisällöstä

Rahoitustarkastus voi erityisestä syystä
päättää, ettei jotakin tässä asetuksessa tarkoi-
tettua tietoa ole otettava tarjousesitteeseen.
Tällainen erityinen syy on ainakin se, että
tieto on merkitykseltään vähäinen eikä se ole
omiaan olennaisesti vaikuttamaan liikkee-
seenlaskijan varojen, vastuiden, taloudellisen
aseman, tuloksen tai tulevaisuudennäkymien
arviointiin. Erityinen syy on myös se, että
tiedon ilmaiseminen olisi vastoin yleistä etua
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tai aiheuttaisi vakavaa haittaa liikkeeseenlas-
kijalle. Viimeksi mainitussa tapauksessa jul-
kistamatta jättämisen edellytyksenä on kui-
tenkin, että se ei ole omiaan johtamaan
yleisöä harhaan arvopaperien arvoon ratkai-
sevasti vaikuttavista tosiseikoista ja olosuh-
teista.
Rahoitustarkastus voi päättää, että joiden-
kin tässä asetuksessa tarkoitettujen tietojen
sijaan voidaan tarjousesitteessä esittää niitä
vastaavat tiedot, jos tässä asetuksessa tarkoi-
tetut tiedot osoittautuvat epätarkoituksenmu-
kaisiksi ottaen huomioon liikkeeseenlaskijan
toimiala, sen oikeudellinen muoto tai tarjot-
tavat arvopaperit.
Jos yleisölle arvopapereista tehtävän tarjo-
uksen tekijä ei ole tarjottujen arvopaperien
liikkeeseenlaskija, rahoitustarkastus voi ha-
kemuksesta myöntää poikkeuksen sellaisten
tietojen julkistamisesta, joita ei yleensä ole
tarjouksen tekijällä tai kohtuullisin kustan-
nuksin tämän saatavilla.

8 §

Suostumuksen tai poikkeuksen hakeminen

Tässä asetuksessa tarkoitettua rahoitustar-
kastuksen suostumusta tai rahoitustarkastuk-
sen myönnettäväksi tarkoitettua poikkeusta
on haettava rahoitustarkastukselta viimeistään
siinä yhteydessä, kun tarjousesite jätetään
rahoitustarkastuksen hyväksyttäväksi.

3 luku

Osakkeita ja osuuksia koskeva tarjousesite

9 §

Tiedot osakkeista tai osuuksista

Tarjousesitteessä on kerrottava tiedot tar-
jottavista osakkeista tai osuuksista, kuten:
1) tarjottavien osakkeiden tai osuuksien
lukumäärä tai laskemisperuste ja nimellisarvo
tai kirjanpidollinen vasta-arvo, niiden tarkka
nimike tai laji sekä niihin mahdollisesti
liittyvät liput;
2) tiivistelmä osakkeisiin tai osuuksiin
liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista;
3) osinko-, korko- tai muun tuotto-oikeu-
den alkamispäivä ja vanhentumisaika sekä

selvitys siitä, kenelle osinko, korko tai muu
tuotto kuuluu vanhentumisajan jälkeen;
4) osingosta, korosta tai muusta tuotosta

mahdollisesti perittävä lähdevero ja selvitys
siitä, huolehtiiko liikkeeseenlaskija lähdeve-
ron perimisestä;
5) selvitys osakkeiden tai osuuksien va-

paata luovutettavuutta mahdollisesti koske-
vista rajoituksista ja yhtiöjärjestyksestä tai
säännöistä johtuvasta osakkeiden tai osuuk-
sien omistukseen liittyvästä lunastusvelvolli-
suudesta;
6) jos osakkeet tai osuudet on liitetty tai

aiotaan liittää arvo-osuusjärjestelmään, selvi-
tys siitä; sekä
7) selvitys arvopaperimarkkinalain 3 luvun

16 §:ssä tarkoitetuista ammattimaisesti järjes-
tetyistä kaupankäyntimenettelyistä tai niitä
vastaavista kaupankäyntimenettelyistä muissa
valtioissa, joissa yleisö voi käytettävissä
olevan tiedon mukaan käydä kauppaa osak-
keilla tai osuuksilla.

10 §

Tiedot osakkeiden tai osuuksien tarjoamisesta

Tarjousesitteessä on kerrottava tarjouksen
ehdot ja muut tiedot tarjouksesta, kuten;
1) selvitys päätöksistä ja valtuutuksista,

joiden nojalla osakkeita tai osuuksia tarjotaan;
2) tarjouksen toteutustapa ja tarjottavien

osakkeiden tai osuuksien enimmäis- ja vä-
himmäisosuus liikkeeseenlaskijan osakkeiden
tai osuuksien äänimäärästä ja osake- taikka
osuus-, lisäosuus-, sijoitusosuus- tai muusta
omasta pääomasta tai laskemisperuste;
3) tarjottujen osakkeiden tai osuuksien

yhteenlaskettu nimellisarvo tai kirjanpidolli-
nen vasta-arvo sekä niiden lukumäärä, enim-
mäis- tai vähimmäismäärä taikka laskemis-
peruste osake- tai osuuslajeittain eriteltynä;
4) selvitys osakkeen- tai osuudenomistajien

merkintäetuoikeudesta tai siitä poikkeamises-
ta;
5) osakkeen- tai osuudenomistajan merkin-

täetuoikeudesta poikettaessa selvitys siitä,
kenelle oikeus merkintään annetaan, selvitys
merkintähinnan tai osuudesta maksettavan
määrän määrittelyperusteista ja selvitys syis-
tä, joiden vuoksi merkintäetuoikeudesta poi-
ketaan;
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6) merkintöjen pienentämistä koskevat pe-
riaatteet ylimerkintätilanteessa, jos sellaisista
on päätetty, ja valtuutukset sekä toimenpiteet
yli- ja alimerkintätilanteissa;
7) jos osakkeita tai osuuksia tarjotaan
samanaikaisesti kahdella tai useammalla
maantieteellisellä markkina-alueella taikka si-
joittajaryhmäkohtaisesti siten, että joillekin
alueista tai sijoittajaryhmistä varataan omat
kiintiönsä, maininta näistä kiintiöistä;
8) merkintä- tai myyntihinta taikka osuu-
desta maksettava määrä, jos se on tiedossa,
tai, jos hinta tai määrä ei ole tiedossa
tarjousesitteen laatimishetkellä, menettely ja
aikataulu hinnan tai määrän määräämiseksi;
9) osakkeiden tai osuuksien maksuehdot ja
-tavat;
10) merkintäoikeuksien käyttämistä koske-
va menettely ja merkintäoikeuksien luovutet-
tavuus sekä käyttämättömien merkintäoike-
uksien kohtelu;
11) merkintäoikeuksilla tapahtuvan kau-
pankäynnin ajankohta tai arvio siitä ja yleisön
käytettävissä oleva kaupankäyntimenettely,
jossa kauppa tapahtuu;
12) osakkeiden ja osuuksien merkintä- tai
myyntiaika ja paikat, joissa yleisö voi merkitä
tai ostaa osakkeita tai osuuksia;
13) uusmerkinnässä tai maksullisessa ko-
rotuksessa selvitys siitä, kuinka suureen osaan
osinkoa, korkoa tai muuta tuottoa osakkeet tai
osuudet oikeuttavat merkintätilikaudelta;
14) osakkeiden tai osuuksien toimitustapa
ja -aikataulu ja osakkeista tai osuuksista
mahdollisesti menevä varainsiirtovero sekä
tiedot mahdollisista väliaikaistodistuksista ja
niillä käytävästä kaupasta;
15) selvitys liikkeeseenlaskusta merkin-
täsitoumuksen tai merkintätakauksen anta-
neista tahoista sekä sitoumusta tai takausta
rajoittavista ehdoista; sekä
16) selvitys tai arvio liikkeeseenlaskijalle
liikkeeseenlaskusta kertyvän pääoman mää-
rästä liikkeeseenlaskuun liittyvien ulkoisten
palkkioiden ja kulujen vähentämisen jälkeen
sekä sen suunniteltu käyttötarkoitus.
Jos tarjottavia osakkeita tai osuuksia on
tarjottu tarjousta edeltävien 12 kuukauden
aikana, tarjousesitteessä on kerrottava vähin-
tään 1 momentissa tarkoitetut tiedot tuosta

tarjouksesta siltä osin kuin ne ovat omiaan
olennaisesti vaikuttamaan osakkeiden tai
osuuksien arvoon.
Jos niiden osakkeiden tai osuuksien kanssa

samanlajisia osakkeita tai osuuksia tarjotaan
ennalta määritellylle suppealle henkilöpiirille
samanaikaisesti tai melkein samanaikaisesti,
on tarjousesitteessä kerrottava yksityiskohtai-
set tiedot näiden tarjousten toteuttamistavasta,
ehdoista ja tarjottujen osakkeiden tai osuuk-
sien määrästä sekä ominaisuuksista, jos nämä
tiedot poikkeavat olennaisesti yleisölle suun-
natusta tarjouksesta.

11 §

Yleisiä tietoja liikkeeseenlaskijasta

Tarjousesitteessä on kerrottava yleiset tie-
dot liikkeeseenlaskijasta ja siihen sovelletta-
vasta lainsäädännöstä, kuten:
1) nimi, kotipaikka ja hallinnollinen pää-

toimipaikka, jos se on muu kuin kotipaikka;
2) rekisteröimispäivä ja toimintakausi, jos

se on määrätty;
3) oikeudellinen muoto ja sovellettava laki;
4) konserni, johon liikkeeseenlaskija kuu-

luu;
5) yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukainen

toimiala tai tarkoitus sekä viittaus yhtiöjär-
jestyksen tai sääntöjen kohtaan, jossa siitä on
määrätty;
6) rekisteri, johon liikkeeseenlaskija on

merkitty ja yritys- ja yhteisötunnus tai sitä
vastaava ulkomainen tunnus; sekä
7) paikat, joissa voi tutustua esitteessä

mainittuihin asiakirjoihin.

12 §

Tiedot liikkeeseenlaskijan hallinnosta

Tarjousesitteessä on kerrottava tiedot liik-
keeseenlaskijan hallinto-, johto- ja valvonta-
elimistä, kuten:
1) hallintoneuvostoon, hallitukseen ja vas-

taaviin toimielimiin kuuluvien jäsenten sekä
toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen
nimet, koti- tai työosoitteet ja tehtävät sekä
selvitys heidän päätehtävistään liikkeeseen-
laskijan ulkopuolella;
2) liikkeeseenlaskijan ja sen omaan kon-
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serniin kuuluvien yritysten 1 kohdassa tar-
koitetuille henkilöille viimeksi päättyneen
tilikauden aikana maksamat palkat, ja palk-
kiot sekä myöntämät luontoisedut yhteenlas-
kettuna kunkin toimielimen osalta; toimitus-
johtajan ja toimitusjohtajan sijaisen katsotaan
tässä kohdassa kuuluvan hallitukseen;
3) edellä 1 kohdassa mainittujen henkilöi-
den sekä heidän arvopaperimarkkinalain 1 lu-
vun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla määräysval-
lassaan olevien yhteisöjen ja säätiöiden yh-
teenlasketut omistusosuudet liikkeeseenlaski-
jan liikkeeseen laskemista osakkeista tai
osuuksista, vaihtovelkakirjalainoista, optio-
lainoista ja optio-oikeuksista sekä heidän
osuutensa liikkeeseenlaskijan osakkeiden tai
osuuksien äänimäärästä sekä osuus äänimää-
rästä ja osakepääomasta tai osuus-, lisäosuus-
ja sijoitusosuuspääomasta, jonka he voivat
saada näiden vaihtovelkakirjojen, optiotodis-
tusten ja optio-oikeuksien nojalla;
4) tiedot, jotka koskevat edellä 1 kohdassa
mainittujen henkilöiden tai muiden osakeyh-
tiölain 1 luvun 4 §:ssä tai osuuskuntalain
6 luvun 4 §:ssä tarkoitettujen liikkeeseenlas-
kijan lähipiiriin kuuluvien, kirjanpitolaissa
tarkoitettujen omistusyhteysyritysten taikka
sen, jonka määräysvaltaan liikkeeseenlaskija
arvopaperimarkkinalain 1 luvun 5 §:ssä tar-
koitetulla tavalla kuuluu, etuuksien laatua ja
laajuutta sellaisissa liikkeeseenlaskijan vii-
meksi päättyneen ja kuluvan tilikauden aikana
suorittamissa liiketoimissa, jotka ovat luon-
teeltaan tai ehdoiltaan epätavallisia, kuten
muut kuin tavanomaiseen toimintaan kuulu-
vat kaupat sekä liikkeeseenlaskijan pysyviin
vastaaviin liittyvät hankinnat ja luovutukset;
jos tällaisia epätavallisia liiketoimia on tehty
aikaisempien tilikausien kuluessa, eikä niitä
ole vielä saatettu loppuun, myös näistä
liiketoimista on annettava tiedot;
5) liikkeeseenlaskijan 4 kohdassa tarkoite-
tuille henkilöille, yhteisöille ja säätiöille
myöntämien lainojen sekä heidän hyväkseen
antamien takausten euromääräinen yhteis-
määrä; sekä
6) kuvaus kannustinohjelmista tai muista
vastaavista järjestelyistä, jotka koskevat hen-
kilökunnalle, hallintoneuvoston, hallituksen
ja vastaavien toimielinten jäsenille sekä toi-

mitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle
suunnattuja tai suunnattavia liikkeeseenlasku-
ja.

13 §

Tiedot liikkeeseenlaskijan pääomasta

Tarjousesitteessä on kerrottava liikkee-
seenlaskijan omasta pääomasta ainakin seu-
raavat tiedot:
1) osake- tai osuus- lisäosuus- ja sijoitus-

osuuspääoman sekä mahdollisen vähimmäis-
ja enimmäispääoman määrä sekä osakkeiden
tai osuuksien lukumäärä, lajit ja tärkeimmät
niiden tuottamat oikeudet;
2) maksamatta oleva osa osake- tai osuus-

lisäosuus- ja sijoitusosuuspääomasta sekä
niiden osakkeiden tai osuuksien, joita ei ole
kokonaan maksettu, lukumäärä ja lajit, jos
mahdollista eriteltynä sen mukaan, kuinka
suuri osuus niistä on maksettu;
3) jos liikkeeseenlaskijan hallituksella on

voimassa oleva käyttämätön valtuutus osake-
tai osuus- lisäosuus- tai sijoitusosuuspääoman
korottamiseen uusmerkinnällä, maksullisella
korotuksella tai ottamalla vaihtovelkakirjalai-
na taikka antamalla optio-oikeuksia, selvitys
valtuutuksen sisällöstä ja voimassaoloajasta;
4) liikkeeseen laskettujen vaihtovelkakir-

jalainojen, optiolainojen ja optio-oikeuksien
yhteismäärä sekä pääpiirteittäinen selvitys
kutakin järjestelyä koskevan vaihdon tai
merkinnän ehdoista ja menettelytavoista;
5) selvitys osakkeista, osuuksista ja ääni-

osuudesta, jonka liikkeeseen laskettujen vaih-
tovelkakirjojen, optiolainojen ja optio-oikeuk-
sien nojalla voi saada;
6) yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen määräyk-

set osake- tai osuus- lisäosuus- ja sijoitus-
osuuspääoman ja eri osake- tai osuuslajien
oikeuksien muuttamisesta, siltä osin kuin ne
ovat ankarampia kuin osakeyhtiölaissa tai
osuuskuntalaissa;
7) pääpiirteittäinen selvitys yhtiöjärjestyk-

sen tai sääntöjen mukaisista äänestyssäännök-
sistä, jos ne poikkeavat osakeyhtiölain tai
osuuskuntalain säännöksistä sekä kuvaus
mahdollisista äänestysrajoituksista;
8) pääpiirteittäinen selvitys kolmen vii-

meksi päättyneen tilikauden ja kuluvan tili-
kauden aikana suoritetuista toimenpiteistä,
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joilla on muutettu osake- tai osuus- lisäosuus-
tai sijoitusosuuspääoman määrää tai niiden
osakkeiden tai osuuksien lukumäärää ja lajia,
joihin se jakautuu;
9) pääpiirteittäinen selvitys liikkeeseenlas-
kijan ottamista pääomalainoista;
10) selvitys liikkeeseenlaskijan tiedossa
olevista luonnollisista henkilöistä tai oikeus-
henkilöistä, joilla on arvopaperimarkkinalain
1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta liik-
keeseenlaskijassa sekä tiedot näiden henki-
löiden osuudesta liikkeeseenlaskijan osakkei-
den tai osuuksien äänimäärästä ja osake- tai
osuus-, lisäosuus- ja sijoitusosuuspääomasta;
11) selvitys kymmenestä liikkeeseenlaski-
jan osakkeiden tai osuuksien äänimäärästä ja
kymmenestä liikkeeseenlaskijan osake- tai
osuus- lisäosuus- ja sijoitusosuuspääomasta
eniten omistavasta osakkeen- tai osuuden-
omistajasta sekä kunkin tällaisen osakkeen-
tai osuudenomistajan äänimäärästä ja omis-
tusosuudesta;
12) selvitys liikkeeseenlaskijan tiedossa
olevista sen osakkeiden tai osuuksien omis-
tukseen ja äänivallan käyttöön liittyvistä
osakkeen- tai osuudenomistajien välisistä so-
pimuksista, sekä sen ja osakkeen- tai osuu-
denomistajien välisistä sopimuksista, sekä sen
osakkeen- tai osuudenomistajien omistukseen
ja äänivallan käyttöön liittyvistä muista so-
pimuksista tai järjestelyistä, jotka ovat omi-
aan olennaisesti vaikuttamaan arvopaperin
arvoon;
13) osake- tai osuuslajeittain liikkeeseen-
laskijan kaikkien niiden omien osakkeiden tai
osuuksien lukumäärä, yhteenlaskettu nimel-
lisarvo tai kirjanpidollinen vasta-arvo, ja
yhteenlaskettu hankintameno, jotka liikkee-
seenlaskija taikka sen tytäryritys on hankkinut
ja jotka ovat sen hallinnassa sekä näiden
osakkeiden tai osuuksien osuus osake- tai
osuus- lisäosuus- ja sijoitusosuuspääomasta ja
kaikkien osakkeiden tai osuuksien yhteenlas-
ketusta äänimäärästä, jos tällaisia osakkeita
tai osuuksia ei ole ilmoitettu erillisenä koh-
tana liikkeeseenlaskijan tilinpäätöksessä tai
osavuosikatsauksessa; sekä
14) selvitys liikkeeseenlaskijan hallituksel-
la mahdollisesti olevasta valtuutuksesta omi-
en osakkeiden hankkimiseen tai luovuttami-
seen.

14 §

Tiedot liikkeeseenlaskijan päätoimialoista ja
muut siihen liittyvät seikat

Tarjousesitteessä on kerrottava liikkee-
seenlaskijan päätoimialoja ja muita niihin
liittyviä seikkoja koskevat tiedot, kuten:
1) liikkeeseenlaskijan päätoimialat ja ku-

vaus tarjottavien tuotteiden tai palvelujen
pääryhmistä sekä selvitys mahdollisista mer-
kittävistä uusista olemassa olevista tuotteista
tai toiminnoista;
2) riippuvuus toimiluvista, aineettomista

oikeuksista, kuten patenteista ja lisensseistä,
tai sopimuksista, jos niillä on olennaista
merkitystä;
3) merkittävät ajankohtaiset sijoitukset ja

investoinnit sekä oikeudenkäynnit ja väli-
miesmenettelyt, jotka kenties merkittävästi
vaikuttavat liikkeeseenlaskijan taloudelliseen
asemaan; sekä
4) kaikki poikkeukselliset seikat, joilla on

ollut olennaista vaikutusta liikkeeseenlaskijan
toimintaan.

15 §

Tiedot liikkeeseenlaskijan varoista, vastuista,
rahoitusasemasta ja tuloksesta

Tarjousesitteessä on kerrottava liikkee-
seenlaskijan varoihin, vastuisiin, rahoitusase-
maan ja tulokseen vaikuttavat tiedot, kuten:
1) kolmen viimeksi päättyneen tilikauden

taseet, tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat
sekä viimeksi päättyneen tilikauden tilinpää-
töksen liitetiedot ja toimintakertomus;
2) jos liikkeeseenlaskija laatii sekä oman

tilinpäätöksen että konsernitilinpäätöksen,
molemmat on sisällytettävä 1 kohdassa tar-
koitetulla tavalla tarjousesitteeseen; jollei
jompikumpi tilinpäätös sisällä merkittäviä
lisätietoja, se voidaan rahoitustarkastuksen
esitteen hyväksymisen yhteydessä antamalla
suostumuksella jättää esittämättä;
3) viimeksi laadittu osavuosikatsaus, jos

sellainen on julkistettu viimeksi päättyneen
tilikauden jälkeen; jollei tilintarkastaja ole
tilintarkastanut osavuosikatsausta, siitä on
mainittava; jos liikkeeseenlaskija laatii kon-

3244 N:o 540



sernitilinpäätöksen, osavuosikatsaus on an-
nettava konsernin osalta; sekä
4) kirjanpitolautakunnan ohjeiden mukai-
sesti lasketut liikkeeseenlaskijan, tai jos liik-
keeseenlaskija on konsernin emoyhtiö tai
-osuuskunta, konsernin taloudellista kehitystä
kuvaavat tunnusluvut kolmelta viimeksi päät-
tyneeltä tilikaudelta:
a) liikevaihto;
b) liikevoitto tai -tappio taikka ylijäämä tai
tappio ja sen osuus prosentteina liikevaihdos-
ta;
c) voitto, ylijäämä tai tappio ennen satun-
naisia eriä ja sen osuus prosentteina liike-
vaihdosta;
d) voitto, ylijäämä tai tappio ennen tilin-
päätössiirtoja ja veroja sekä sen osuus pro-
sentteina liikevaihdosta tai konsernin tulos
ennen veroja ja sen osuus prosentteina liike-
vaihdosta;
e) oman pääoman tuotto prosentteina;
f) sijoitetun pääoman tuotto prosentteina;
g) omavaraisuusaste prosentteina;
h) bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vas-
taaviin euromääräisesti ja prosentteina liike-
vaihdosta;
i) tutkimus- ja kehitysmenot euromääräi-
sesti ja prosentteina liikevaihdosta;
j) tilauskanta, jos sitä on pidettävä liikkee-
seenlaskijan toiminnan laatuun katsoen olen-
naisena tietona; sekä
k) henkilöstön keskimääräinen lukumäärä
tilikauden aikana.
5) kirjanpitolautakunnan ohjeiden mukai-
sesti lasketut liikkeeseenlaskijan, tai jos liik-
keeseenlaskija on konsernin emoyhtiö tai
-osuuskunta, konsernin osake- tai osuuskoh-
taiset tunnusluvut kustakin osake- tai osuus-
lajista erikseen kolmelta viimeksi päättyneeltä
tilikaudelta:
a) osake- tai osuuskohtainen tulos; jos
liikkeeseenlaskija laatii sekä oman tilinpää-
töksen että konsernitilinpäätöksen, on tämä
tunnusluku annettava molemmista;
b) osake- tai osuuskohtainen oma pääoma;
c) osakekohtainen osinko tai osuuskohtai-
nen korko tai muu tuotto;
d) osinko, korko tai muu tuotto tuloksesta
prosentteina;
e) efektiivinen osinko-, korko- tai muu
tuotto prosentteina, jos osake tai osuus on

jonkin ammattimaisesti järjestetyn kaupan-
käyntimenettelyn kohteena;
f) hinta/voitto-suhde, jos osake tai osuus on

jonkin ammattimaisesti järjestetyn kaupan-
käyntimenettelyn kohteena;
g) osakkeen tai osuuden kurssikehitys, jos

osake tai osuus on jonkin ammattimaisesti
järjestetyn kaupankäyntimenettelyn kohteena;
h) osake- tai osuuskannan markkina-arvo,

jos osake tai osuus on jonkin ammattimaisesti
järjestetyn kaupankäyntimenettelyn kohteena;
i) osakkeiden tai osuuksien vaihdon kehitys

lukumääränä ja prosentteina, jos osake tai
osuus on jonkin ammattimaisesti järjestetyn
kaupankäyntimenettelyn kohteena;
j) osakkeiden tai osuuksien antioikaistun

lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden
aikana, jos osake tai osuus on jonkin am-
mattimaisesti järjestetyn kaupankäyntimenet-
telyn kohteena; ja
k) osakkeiden tai osuuksien antioikaistu

lukumäärä tilikauden lopussa, jos osake tai
osuus on jonkin ammattimaisesti järjestetyn
kaupankäyntimenettelyn kohteena; sekä
6) tunnuslukujen laskentakaavat ja rahoi-

tustarkastuksen niin vaatiessa myös lasken-
taperusteet.
Jos liikkeeseenlaskijan osakkeiden tai

osuuksien lukumäärä on kolmen viimeksi
päättyneen tilikauden aikana muuttunut esi-
merkiksi osake- tai osuus-, lisäosuus- tai
sijoitusosuuspääoman korottamisen tai alen-
tamisen taikka osakkeiden tai osuuksien
nimellisarvon korottamisen tai jakamisen joh-
dosta, on osake- tai osuuskohtaiset tunnuslu-
vut oikaistava kirjanpitolautakunnan ohjeiden
mukaisesti vertailukelpoisuuden saavuttami-
seksi sekä ilmoitettava oikaisemisessa käy-
tetty peruste.
Jos liikkeeseenlaskijan tilikausi ei ole

12 kuukautta, on osake- tai osuuskohtaisiin
tunnuslukuihin sisältyvä tilikauden tulos oi-
kaistava 12 kuukautta vastaavaksi. Poikkea-
vasta tilikauden pituudesta on ilmoitettava
tunnuslukujen yhteydessä erikseen.
Jos kirjanpitolautakunta on tilinpäätöstä

varten antanut toimialakohtaisia poikkeuslu-
pia tunnusluvuista, asianomainen tunnusluku
voidaan jättää esittämättä. Jos tunnusluvun
esittäminen ei ole tarkoituksenmukaista, tun-
nusluku voidaan rahoitustarkastuksen esitteen
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hyväksymisen yhteydessä antamalla suostu-
muksella jättää esittämättä.
Tarjousesitteessä on kerrottava konserniti-
linpäätöksen laadinnassa noudatetut pääperi-
aatteet.
Jollei tilinpäätös tai konsernitilinpäätös
anna oikeita ja riittäviä tietoja liikkeeseen-
laskijan varoista ja vastuista sekä taloudelli-
sesta asemasta ja tuloksesta esitteen julkista-
mishetkeen nähden, on tarjousesitteessä an-
nettava asiasta yksityiskohtaisempia tietoja tai
lisätietoja sekä selvitys asiantilan aiheutta-
neista seikoista.
Liikkeeseenlaskija, jonka kotipaikka on
muussa valtiossa kuin Suomessa, voi rahoi-
tustarkastuksen esitteen hyväksymisen yhtey-
dessä antamalla suostumuksella antaa esit-
teessä kotivaltiossaan julkistamansa osa-
vuosikatsauksen ja tilinpäätöksen. Tällöin
liikkeeseenlaskijan on kuitenkin annettava
selvitys siitä, miten osavuosikatsaus ja tilin-
päätös poikkeavat Suomessa edellytetyistä
tiedoista.
Liikkeeseenlaskija, joka soveltaa IAS/IFRS
-standardeja osavuosikatsauksessaan tai tilin-
päätöksessään, voi antaa esitteessä näiden
mukaisesti laaditun osavuosikatsauksen tai
tilinpäätöksen. Liikkeeseenlaskija, joka ei ole
soveltanut IAS/IFRS -standardeja edellä tässä
pykälässä tarkoitettua aikaa, on esitettävä
standardien mukaiset tiedot siltä ajalta, jona
on niitä soveltanut, kuitenkin vähintään kah-
delta tilikaudelta. Liikkeeseenlaskija voi ra-
hoitustarkastuksen poikkeusluvalla antaa esit-
teessä pro forma -muotoista tietoa tilinpää-
töksen ja osavuosikatsauksen lisäksi.
Tarjousesitteessä annettava viimeksi vah-
vistettu tilinpäätös ei saa olla yli 18 kuukautta
aikaisemmin päättyneeltä tilikaudelta, ellei
rahoitustarkastus esitteen hyväksymisen yh-
teydessä anna siihen erityisestä syystä suos-
tumusta.

16 §

Riskit

Tarjousesitteessä on kerrottava tiedot liik-
keeseenlaskijaan, sen liiketoimintaan ja toi-
mialaan liittyvistä sekä muista liikkeeseen-
laskuun tai liikkeeseen laskettaviin arvopa-

pereihin liittyvistä riskeistä, jotka voivat
toteutuessaan olennaisesti vaikuttaa liikkee-
seenlaskijan toimintaan, taloudelliseen ase-
maan tai arvopaperien arvoon.

17 §

Tulevaisuudennäkymiä koskevat tiedot

Tarjousesitteessä on kerrottava tiedot liik-
keeseenlaskijan tulevaisuudennäkymistä ja
niiden perusteista ainakin kuluvalta tilikau-
delta. Tulevaisuudennäkymät voidaan rahoi-
tustarkastuksen esitteen hyväksymisen yhtey-
dessä antamalla suostumuksella jättää esittä-
mättä.
Jos tulevaisuudennäkymiin liittyy olennai-

sia epävarmuustekijöitä, on näistä ilmoitetta-
va erikseen.

4 luku

Joukkovelkakirjoja koskeva tarjousesite

18 §

Tiedot joukkovelkakirjalainasta

Tarjousesitteessä on kerrottava tiedot tar-
jottavasta lainasta ja velkakirjoista, kuten:
1) lainan nimellismäärä ja, jollei sitä ole

määrätty, maininta tästä;
2) lainan valuutta ja mahdollisuus vaihtaa

lainan valuutta toiseksi;
3) velkakirjojen lukumäärä ja mahdollinen

litterointi;
4) velkakirjojen nimellisarvo sekä takaisin-

maksuhinta, jos se poikkeaa nimellisarvosta;
5) selvitys siitä, onko velkakirjat asetettu

nimetylle henkilölle vai haltijalle;
6) selvitys mahdollisista velkakirjojen va-

paata luovutettavuutta koskevista rajoituksis-
ta;
7) lainan päiväys, laina-aika, lyhennyspäi-

vät ja pääoman takaisinmaksua koskevien
vaatimusten vanhentumisajat;
8) lainan lyhentämistä koskevat järjestelyt

ja takaisinmaksumenettely;
9) nimelliskorko, koronlaskusääntö sekä

tarvittaessa koron määräytymisperusteet;
10) päivä, josta korko lasketaan, koron
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erääntymispäivät ja korkoa koskevien vaati-
musten vanhentumisajat;
11) muiden mahdollisten hyvitysten myön-
tämistä koskeva menettely sekä hyvitysten
laskentaperusteet;
12) koron tai muun hyvityksen maksuun
sekä lainan lyhentämiseen mahdollisesti liit-
tyvät rajoitukset;
13) lainan duraatio sekä sen laskentakaava
ja rahoitustarkastuksen vaatiessa myös las-
kentaperusteet;
14) selvitys lainan etuoikeusasemasta sekä
mahdollisista lausekkeista, joiden nojalla lai-
nalla on huonompi etuoikeus kuin liikkee-
seenlaskijan muilla, jo sovituilla tai myöhem-
min sovittavilla veloilla;
15) lainan pääoman ja koron takaisinmak-
susta annettujen takauksien, vakuuksien ja
sitoumusten laatu ja laajuus sekä selvitys
paikoista, joissa niitä koskevat sopimusasia-
kirjat ovat yleisön nähtävillä;
16) tiedot tilanteista, joissa ehtoja voidaan
muuttaa, ja ehtojen muuttamismenettely;
17) lainan tuotosta mahdollisesti perittävä
lähdevero ja selvitys siitä, huolehtiiko liik-
keeseenlaskija lähdeveron perimisestä;
18) selvitys velkakirjoihin sovellettavasta
laista sekä tuomioistuimista, joilla on toimi-
valta käsitellä mahdollisia riitoja;
19) jos velkakirjat on liitetty tai aiotaan
liittää arvo-osuusjärjestelmään, selvitys siitä;
sekä
20) selvitys arvopaperimarkkinalain 3 lu-
vun 16 §:ssä tarkoitetuista ammattimaisesti
järjestetyistä kaupankäyntimenettelyistä tai
niitä vastaavista kaupankäyntimenettelyistä
muissa valtioissa, joissa yleisö voi käytettä-
vissä olevan tiedon mukaan käydä kauppaa
velkakirjoilla.

19 §

Tiedot joukkovelkakirjalainan tarjoamisesta

Tarjousesitteessä on kerrottava tarjouksen
ehdot ja muut tiedot tarjouksesta, kuten;
1) selvitys päätöksistä ja valtuutuksista,
joiden nojalla joukkovelkakirjoja tarjotaan;
2) liikkeeseenlaskun luonne ja mahdollinen
liikkeeseenlaskuerän koko sekä nyt tai tule-
vaisuudessa liikkeeseen laskettavien velkakir-
jojen lukumäärä, jos se on ennalta määrätty;

3) selvitys merkintäoikeuden käyttämistä
koskevasta menettelystä, merkintäoikeuksien
luovutettavuudesta sekä käyttämättömien
merkintäoikeuksien kohtelusta;
4) merkintä- tai kauppahinnan maksutapa

sekä merkintäpaikat;
5) muissa kuin jatkuvissa liikkeeseenlas-

kuissa velkakirjojen merkintä- tai myyntiaika
sekä mahdollisuus sen keskeyttämiseen tai
jatkamiseen;
6) jos velkakirjoja tarjotaan samanaikai-

sesti kahdella tai useammalla maantieteelli-
sellä markkina-alueella taikka sijoittajaryh-
mäkohtaisesti siten, että joillekin alueista tai
sijoittajaryhmistä varataan omat kiintiönsä,
maininta näistä kiintiöistä;
7) tarvittaessa viittaus siihen, että merkin-

töjä voidaan pienentää;
8) mahdolliset valtuutukset sekä toimenpi-

teet yli- ja alimerkintätilanteessa;
9) velkakirjojen toimitustapa ja -aikataulu

sekä tiedot mahdollisista väliaikaistodistuk-
sista ja niillä käytävästä kaupasta;
10) emissiokurssi ja, jos emissiokurssi on

vaihtuva, maininta tästä;
11) selvitys mahdollisesta siirtyvästä ko-

rosta;
12) tiedot mahdollisesta minimimerkinnäs-

tä ja merkintäpalkkiosta;
13) selvitys tuotosta ja tuotonlaskemisme-

netelmän pääpiirteittäinen kuvaus;
14) selvitys liikkeeseenlaskusta merkin-

täsitoumuksen tai merkintätakauksen anta-
neista tahoista sekä sitoumusta tai takausta
rajoittavista ehdoista; sekä
15) muissa kuin jatkuvissa liikkeeseenlas-

kuissa selvitys tai arvio lainan liikkeeseen-
laskijalle kertyvän pääoman määrästä liikkee-
seenlaskuun liittyvien ulkoisten palkkioiden
ja kulujen vähentämisen jälkeen sekä sen
suunniteltu käyttötarkoitus.

20 §

Yleisiä tietoja liikkeeseenlaskijasta

Tarjousesitteessä on kerrottava yleiset tie-
dot liikkeeseenlaskijasta ja siihen sovelletta-
vasta lainsäädännöstä, kuten:
1) nimi, kotipaikka ja hallinnollinen pää-

toimipaikka, jos se on muu kuin kotipaikka;
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2) rekisteröimispäivä ja toimintakausi, jos
se on määrätty;
3) oikeudellinen muoto ja sovellettava laki;
4) konserni, johon liikkeeseenlaskija kuu-
luu;
5) yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukainen
toimiala tai tarkoitus sekä viittaus yhtiöjär-
jestyksen tai sääntöjen kohtaan, jossa siitä on
määrätty;
6) rekisteri, johon liikkeeseenlaskija on
merkitty ja yritys- ja yhteisötunnus tai sitä
vastaava ulkomainen tunnus; sekä
7) paikat, joissa voi tutustua esitteessä
mainittuihin asiakirjoihin.

21 §

Tiedot liikkeeseenlaskijan hallinnosta

Tarjousesitteessä on kerrottava tiedot liik-
keeseenlaskijan hallinto-, johto- ja valvonta-
elimistä, kuten hallintoneuvostoon, hallituk-
seen ja vastaaviin toimielimiin kuuluvien
jäsenten sekä toimitusjohtajan ja toimitusjoh-
tajan sijaisen nimet, koti- tai työosoitteet ja
tehtävät sekä selvitys heidän päätehtävistään
liikkeeseenlaskijan ulkopuolella.

22 §

Tiedot liikkeeseenlaskijan pääomasta

Tarjousesitteessä on kerrottava liikkee-
seenlaskijan omasta pääomasta ainakin seu-
raavat tiedot:
1) osake- tai osuus-, lisäosuus- ja sijoitus-
osuuspääoman määrä, siihen oikeuttavien
arvopaperien lukumäärä, lajit ja tärkeimmät
arvopaperien tuottamat ominaisuudet;
2) maksamatta oleva osa osake- tai osuus-,
lisäosuus- taikka sijoitusosuuspääomasta sekä
niiden arvopaperien, joita ei ole kokonaan
maksettu, lukumäärä ja lajit, jos mahdollista
eriteltynä sen mukaan, kuinka suuri osuus
niistä on maksettu;
3) liikkeeseen laskettujen vaihtovelkakir-
jalainojen, optiolainojen ja optio-oikeuksien
yhteismäärä sekä pääpiirteittäinen selvitys
kutakin järjestelyä koskevan vaihdon tai
merkinnän ehdoista ja menettelytavoista;

4) pääpiirteittäinen selvitys liikkeeseenlas-
kijan ottamista pääomalainoista; sekä
5) osake- tai osuuslajeittain liikkeeseenlas-

kijan kaikkien niiden omien osakkeiden tai
osuuksien lukumäärä, yhteenlaskettu nimel-
lisarvo tai kirjanpidollinen vasta-arvo ja yh-
teenlaskettu hankintameno, jotka liikkeeseen-
laskija taikka sen tytäryritys on hankkinut ja
jotka ovat sen hallinnassa, jos tällaisia osak-
keita tai osuuksia ei ole ilmoitettu erillisenä
kohtana liikkeeseenlaskijan tilinpäätöksessä
tai osavuosikatsauksessa ja jos ne ovat mer-
kittävä osa osake- tai osuus-, lisäosuus- taikka
sijoitusosuuspääomasta.

23 §

Tiedot liikkeeseenlaskijan päätoimialoista ja
muut siihen liittyvät seikat

Tarjousesitteessä on kerrottava liikkee-
seenlaskijan päätoimialoja ja muita niihin
liittyviä seikkoja koskevat tiedot, kuten:
1) liikkeeseenlaskijan päätoimialat ja ku-

vaus tarjottavien tuotteiden tai palvelujen
pääryhmistä sekä selvitys mahdollisista mer-
kittävistä uusista olemassa olevista tuotteista
tai toiminnoista;
2) riippuvuus toimiluvista, aineettomista

oikeuksista, kuten patenteista ja lisensseistä,
tai sopimuksista, jos niillä on olennaista
merkitystä;
3) merkittävät ajankohtaiset sijoitukset ja

investoinnit sekä oikeudenkäynnit ja väli-
miesmenettelyt, jotka kenties merkittävästi
vaikuttavat liikkeeseenlaskijan taloudelliseen
asemaan; sekä
4) kaikki poikkeukselliset seikat, joilla on

ollut olennaista vaikutusta liikkeeseenlaskijan
toimintaan.

24 §

Tiedot liikkeeseenlaskijan varoista, vastuista,
rahoitusasemasta ja tuloksesta

Tarjousesitteessä on kerrottava liikkee-
seenlaskijan varoihin, vastuisiin, rahoitusase-
maan ja tulokseen vaikuttavat tiedot, kuten:
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1) kahden viimeksi päättyneen tilikauden
taseet, tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat
sekä viimeksi päättyneen tilikauden tilinpää-
töksen liitetiedot ja toimintakertomus;
2) jos liikkeeseenlaskija laatii sekä oman
tilinpäätöksen että konsernitilinpäätöksen,
molemmat on sisällytettävä 1 kohdassa tar-
koitetulla tavalla tarjousesitteeseen; jollei
jompikumpi tilinpäätös sisällä merkittäviä
lisätietoja, se voidaan rahoitustarkastuksen
esitteen hyväksymisen yhteydessä antamalla
suostumuksella jättää esittämättä;
3) viimeksi laadittu osavuosikatsaus, jos
sellainen on julkistettu viimeksi päättyneen
tilikauden jälkeen; jollei tilintarkastaja ole
tilintarkastanut osavuosikatsausta, siitä on
mainittava; jos liikkeeseenlaskija laatii kon-
sernitilinpäätöksen, osavuosikatsaus on an-
nettava konsernin osalta; sekä
4) kirjanpitolautakunnan ohjeiden mukai-
sesti lasketut liikkeeseenlaskijan, tai jos liik-
keeseenlaskija on konsernin emoyhtiö tai
-osuuskunta, konsernin taloudellista kehitystä
kuvaavat tunnusluvut kolmelta viimeksi päät-
tyneeltä tilikaudelta:
a) liikevaihto;
b) liikevoitto tai -tappio taikka ylijäämä tai
tappio ja sen osuus prosentteina liikevaihdos-
ta;
c) voitto, ylijäämä tai tappio ennen satun-
naisia eriä ja sen osuus prosentteina liike-
vaihdosta;
d) voitto, ylijäämä tai tappio ennen tilin-
päätössiirtoja ja veroja sekä sen osuus pro-
sentteina liikevaihdosta tai konsernin tulos
ennen veroja ja sen osuus prosentteina liike-
vaihdosta;
e) oman pääoman tuotto prosentteina;
f) sijoitetun pääoman tuotto prosentteina; ja
g) omavaraisuusaste prosentteina;
5) tunnuslukujen laskentakaavat ja rahoi-
tustarkastuksen niin vaatiessa myös lasken-
taperusteet; sekä
6) jos liikkeeseenlaskijan tilikausi ei ole
12 kuukautta, on poikkeavan tilikauden pi-
tuudesta ilmoitettava tunnuslukujen yhteydes-
sä erikseen.
Jos kirjanpitolautakunta on tilinpäätöstä
varten antanut toimialakohtaisia poikkeuslu-
pia tunnusluvuista, asianomainen tunnusluku
voidaan jättää esittämättä. Jos tunnusluvun

esittäminen ei ole tarkoituksenmukaista, tun-
nusluku voidaan rahoitustarkastuksen esitteen
hyväksymisen yhteydessä antamalla suostu-
muksella jättää esittämättä.
Tarjousesitteessä on kerrottava konserniti-

linpäätöksen laadinnassa noudatetut pääperi-
aatteet.
Jollei tilinpäätös tai konsernitilinpäätös

anna oikeita ja riittäviä tietoja liikkeeseen-
laskijan varoista ja vastuista sekä taloudelli-
sesta asemasta ja tuloksesta esitteen julkista-
mishetkeen nähden, on tarjousesitteessä an-
nettava asiasta yksityiskohtaisempia tietoja tai
lisätietoja sekä selvitys asiantilan aiheutta-
neista seikoista.
Liikkeeseenlaskija, jonka kotipaikka on

muussa valtiossa kuin Suomessa, voi rahoi-
tustarkastuksen esitteen hyväksymisen yhtey-
dessä antamalla suostumuksella antaa esit-
teessä kotivaltiossaan julkistamansa osa-
vuosikatsauksen ja tilinpäätöksen. Tällöin
liikkeeseenlaskijan on kuitenkin annettava
selvitys siitä, miten osavuosikatsaus ja tilin-
päätös poikkeavat Suomessa edellytetyistä
tiedoista.
Liikkeeseenlaskija, joka soveltaa IAS/IFRS

-standardeja osavuosikatsauksessaan tai tilin-
päätöksessään, voi antaa esitteessä näiden
mukaisesti laaditun osavuosikatsauksen tai
tilinpäätöksen. Liikkeeseenlaskija, joka ei ole
soveltanut IAS/IFRS-standardeja edellä tässä
pykälässä tarkoitettua aikaa, on esitettävä
standardien mukaiset tiedot siltä ajalta, jona
on niitä soveltanut, kuitenkin vähintään kah-
delta tilikaudelta. Liikkeeseenlaskija voi ra-
hoitustarkastuksen poikkeusluvalla antaa esit-
teessä pro forma -muotoista tietoa tilinpää-
töksen ja osavuosikatsauksen lisäksi.
Tarjousesitteessä annettava viimeksi vah-

vistettu tilinpäätös ei saa olla yli 18 kuukautta
aikaisemmin päättyneeltä tilikaudelta, ellei
rahoitustarkastus esitteen hyväksymisen yh-
teydessä anna siihen erityisestä syystä suos-
tumusta.

25 §

Tiedot liikkeeseenlaskijan muista
sitoumuksista

Tarjousesitteessä on annettava päivätty ja
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mahdollisimman tuore selvitys seuraavista
seikoista, jos ne ovat olennaisia:
1) liikkeeseen laskettujen joukkovelkakir-
jalainojen kokonaismäärä erittelemällä lainat,
joista on annettu vakuus, vakuudettomat
lainat, pääomalainat ja muut lainat, joiden
etuoikeus on liikkeeseenlaskijan muita si-
toumuksia huonompi;
2) muiden lainojen ja velkojen yhteismäärä
eritellen vakuudelliset ja vakuudettomat lainat
ja velat; sekä
3) taseen ulkopuolisten vastuusitoumusten
kokonaismäärä.
Jos liikkeeseenlaskijalla ei ole 1 momen-
tissa mainittuja lainoja, velkoja tai sitoumuk-
sia, on siitä ilmoitettava. Jos liikkeeseenlas-
kija esittää konsernitilinpäätöksen, samaan
konserniin kuuluvien yritysten välisiä vel-
kasuhteita ei tässä pykälässä oteta huomioon.
Tästä on kuitenkin ilmoitettava tarjousesit-
teessä.

26 §

Tulevaisuudennäkymiä koskevat tiedot

Tarjousesitteessä on kerrottava tiedot liik-
keeseenlaskijan tulevaisuudennäkymistä ja
niiden perusteista ainakin kuluvalta tilikau-
delta. Tulevaisuudennäkymät voidaan rahoi-
tustarkastuksen esitteen hyväksymisen yhtey-
dessä antamalla suostumuksella jättää esittä-
mättä.
Jos tulevaisuudennäkymiin liittyy olennai-
sia epävarmuustekijöitä, on näistä ilmoitetta-
va erikseen.

27 §

Tiedot joukkovelkakirjalainan takaajasta

Jos yleisölle tarjottavista joukkovelkakir-
joja yksi tai useampi oikeushenkilö on antanut
takauksen, 5 ja 20—26 §:ssä tarkoitetut tiedot
on annettava liikkeeseenlaskijan lisäksi ta-
kaajasta.

5 luku

Vaihtovelkakirjoja ja optio-oikeuksia
koskeva tarjousesite

28 §

Tiedot vaihtovelkakirjoista, optio-oikeuksista
ja niiden tarjoamisesta

Mitä 18 ja 19 §:ssä säädetään joukkovel-
kakirjoja koskevasta tarjousesitteestä, koskee
myös vaihtovelkakirjoista laadittavaa tar-
jousesitettä.
Mitä 9 ja 10 §:ssä säädetään osakkeita ja

osuuksia koskevasta tarjousesitteestä, koskee
soveltuvin osin myös optio-oikeuksista laa-
dittavaa tarjousesitettä.

29 §

Tiedot liikkeeseenlaskijasta

Mitä 4, 5 ja 11—17 §:ssä säädetään osak-
keita ja osuuksia koskevasta tarjousesitteestä,
koskee myös vaihtovelkakirjoista ja optio-
oikeuksista laadittavaa tarjousesitettä.

30 §

Tiedot vaihdosta tai merkinnästä

Tarjousesitteessä on kerrottava tiedot vaih-
don tai merkinnän ehdoista ja menettelyta-
vasta sekä tilanteista, joissa ehtoja voidaan
muuttaa.

31 §

Tiedot osakkeista tai osuuksista

Tarjousesitteessä on kerrottava tiedot, jotka
koskevat vaihdossa tai merkinnässä tarjotta-
vien osakkeiden tai osuuksien lajia ja niihin
liittyviä oikeuksia sekä kuinka suureen osake-
taikka lisäosuus- tai sijoitusosuuspääoman
korotukseen vaihtovelkakirjojen vaihtaminen
tai optio-oikeuksilla tapahtuva merkintä voi
johtaa.
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6 luku

Osakkeisiin tai osuuksiin oikeuttavia
talletustodistuksia koskeva tarjousesite

32 §

Tiedot talletustodistuksista

Tarjousesitteessä on kerrottava tiedot tal-
letustodistuksista, kuten;
1) selvitys todistusten liikkeeseenlaskua
koskevista säännöistä ja maininta niiden
liikkeeseenlaskupäivästä ja -paikasta;
2) kuinka moneen osakkeeseen tai osuuteen
yksi todistus oikeuttaa;
3) niihin osakkeisiin tai osuuksiin, joihin
todistukset oikeuttavat, liittyvien oikeuksien
käyttäminen ja laajuus, erityisesti se, miten
todistusten liikkeeseenlaskija voi käyttää nii-
hin perustuvaa äänioikeutta ja miten todis-
tusten haltijat antavat äänioikeuden käyttä-
mistä koskevat ohjeet, voitto-osuus sekä
oikeus mahdolliseen ylijäämään purkautumi-
sen perusteella;
4) todistuksiin liittyvät pankkitakaukset ja
muut vakuudet, jotka on tarkoitettu vakuu-
deksi liikkeeseenlaskijan velvoitteiden täyt-
tämisestä;
5) mahdollisuudesta vaihtaa todistukset
alkuperäisiksi osakkeiksi tai osuuksiksi ja
vaihtomenettely;
6) palkkiot ja kustannukset, jotka peritään
todistusten haltijoilta todistusten liikkeeseen-
laskun, kuponkien lunastuksen, lisätodistus-
ten antamisen ja todistusten alkuperäisiksi
osakkeiksi tai osuuksiksi vaihtamisen yhtey-
dessä;
7) todistusten vapaata luovutettavuutta kos-
kevat rajoitukset;
8) todistusten haltijoita koskevat verotus-
järjestelyt maassa, jossa todistusten liikkee-
seenlasku tapahtuu; sekä
9) selvitys lainsäädännöstä, jonka mukai-
sesti todistukset on annettu, sekä tuomiois-
tuimista, joilla on toimivalta käsitellä mah-
dollisia riitoja.
Tarjousesitteessä on lisäksi annettava tiedot
todistusten ottamisesta arvopaperimarkkina-
lain 3 luvun 16 §:ssä tarkoitetun ammattimai-
sesti järjestetyn kaupankäyntimenettelyn tai

sitä muussa valtiossa vastaavan kaupankäyn-
timenettelyn kohteeksi.

33 §

Tiedot talletustodistusten tarjoamisesta

Tarjousesitteessä on kerrottava soveltuvin
osin 10 §:ssä tarkoitetut tiedot todistusten
tarjoamisesta.

34 §

Yleisiä tietoja liikkeeseenlaskijasta

Tarjousesitteessä on kerrottava yleiset tie-
dot talletustodistusten liikkeeseenlaskijasta,
kuten:
1) nimi, kotipaikka ja hallinnollinen pää-

toimipaikka, jos se on muu kuin kotipaikka;
2) rekisteröimispäivä ja toimintakausi, jos

se on määrätty;
3) oikeudellinen muoto ja sovellettava laki;
4) osake- tai osuus-, lisäosuus- ja sijoitus-

osuuspääoma, osakkeiden tai osuuksien lu-
kumäärä, lajit ja tärkeimmät osakkeiden tai
osuuksien tuottamat ominaisuudet;
5) maksamatta oleva osa osake-, osuus-,

lisäosuus- tai sijoitusosuuspääomasta sekä
niiden osakkeiden tai osuuksien, joita ei ole
kokonaan maksettu, lukumäärä ja lajit, jos
mahdollista eriteltynä sen mukaan, kuinka
suuri osuus niistä on maksettu;
6) selvitys liikkeeseenlaskijan tiedossa ole-

vista osakkeen- tai osuudenomistajista, jotka
suoraan tai välillisesti omistavat vähintään
yhden kahdeskymmenesosan liikkeeseenlas-
kijan osakkeiden tai osuuksien äänimäärästä
tai osake- tai osuus-, lisäosuus- ja sijoitus-
osuuspääomasta, sekä kymmenestä liikkee-
seenlaskijan osakkeiden tai osuuksien ääni-
määrästä ja kymmenestä liikkeeseenlaskijan
osake- tai osuus-, lisäosuus- ja sijoitusosuus-
pääomasta eniten omistavasta osakkeen- tai
osuudenomistajasta sekä kunkin tällaisen
osakkeen- tai osuudenomistajien äänimääräs-
tä ja omistusosuudesta;
7) liikkeeseenlaskijan hallintoneuvostoon,

hallitukseen ja vastaaviin toimielimiin kuu-
luvien jäsenten sekä toimitusjohtajan ja toi-
mitusjohtajan sijaisen nimet, koti- tai työ-
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osoitteet ja tehtävät sekä selvitys heidän
päätehtävistään liikkeeseenlaskijan ulkopuo-
lella; sekä
8) jos liikkeeseenlaskijan ainoana tarkoi-
tuksena ei ole osakkeisiin tai osuuksiin
oikeuttavien todistuksien liikkeeseen laske-
minen, on annettava selvitys muun toiminnan
luonteesta.

35 §

Talletustodistusten liikkeeseenlaskijan
taloudelliset tiedot

Tarjousesitteeseen on sisällytettävä todis-
tusten liikkeeseenlaskijan viimeksi päätty-
neen tilikauden tase, tuloslaskelma ja tilin-
päätöksen liitetiedot.
Tarjousesitteessä on oltava todistusten liik-
keeseenlaskijan viimeksi laadittu osa-
vuosikatsaus, jos sellainen on julkistettu
viimeksi päättyneen tilikauden jälkeen; jollei
tilintarkastaja ole tarkastanut osavuosikatsa-
usta, siitä on mainittava; jos liikkeeseenlas-
kija laatii konsernitilinpäätöksen, osavuosi-
katsaus on annettava konsernin osalta.
Tarjousesitteessä on kerrottava merkittävät
tiedot todistusten liikkeeseenlaskijan liiketoi-
minnan kehityksestä viimeksi päättyneen ti-
likauden tai osavuosikatsauksen valmistumi-
sen jälkeiseltä ajalta.
Rahoitustarkastus voi esitteen hyväksymi-
sen yhteydessä antaa todistusten liikkeeseen-
laskijalle suostumuksen olla julkistamatta
yksityiskohtia omasta rahoitusasemastaan, jos
liikkeeseenlaskija on:
1) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
tarkoitettu luottolaitos tai ulkomaisen luotto-
ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa
annetun lain 3 §:ssä tarkoitettu ulkomainen
luottolaitos; tai
2) tytäryritys, josta 1 kohdassa tarkoitettu
luottolaitos omistaa vähintään 95 prosenttia ja
jonka sitoumukset todistusten haltijoille tämä
luottolaitos takaa varauksetta ja joka on
oikeudellisesti tai tosiasiallisesti saman viran-
omaisvalvonnan alainen kuin tämä luottolai-
tos.
Jos todistukset on laskenut liikkeeseen
arvopaperien talletuslaitos tai tällaisen laitok-
sen perustama aputoimielin, rahoitustarkastus

voi esitteen hyväksymisen yhteydessä antaa
suostumuksen olla julkistamatta 1—3 mo-
mentissa ja 34 §:ssä tarkoitettuja tietoja.

36 §

Tiedot osakkeista tai osuuksista ja niiden
liikkeeseenlaskijasta

Tarjousesitteessä on kerrottava 9 §:ssä tar-
koitetut tiedot osakkeista tai osuuksista, joihin
nämä todistukset oikeuttavat.
Tarjousesitteessä on kerrottava soveltuvin

osin 10 §:n 3 momentissa ja 11—17 §:ssä
tarkoitetut tiedot osakkeiden tai osuuksien
liikkeeseenlaskijasta.

7 luku

Muita arvopapereita koskeva tarjousesite

37 §

Tiedot muista oman pääoman ehtoisista ar-
vopapereista ja niihin liittyvistä oikeuksista
sekä oman ja vieraan pääoman ehtoisten

arvopaperien yhdistelmistä

Mitä tässä asetuksessa säädetään osakkees-
ta ja osuudesta laadittavasta tarjousesitteestä
ja osakkeen tai osuuden liikkeeseenlaskijasta,
koskee soveltuvin osin myös muita arvopa-
perimarkkinalain 1 luvun 2 §:n 1 momentin
1 kohdassa tarkoitettuja osuuksia yhteisön
omaan pääomaan ja niiden liikkeeseenlaski-
jaa.
Mitä tässä asetuksessa säädetään optio-

oikeudesta laadittavasta tarjousesitteestä ja
optio-oikeuden liikkeeseenlaskijasta, koskee
soveltuvin osin myös muita arvopaperimark-
kinalain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa
tarkoitettuja yhteisön omaan pääomaan liit-
tyviä oikeuksia ja niiden liikkeeseenlaskijaa.
Mitä tässä asetuksessa säädetään vaihto-

velkakirjasta laadittavasta tarjousesitteestä ja
vaihtovelkakirjan liikkeeseenlaskijasta, kos-
kee soveltuvin osin myös muita arvopaperi-
markkinalain 1 luvun 2 §:n 1 momentin
3 kohdassa tarkoitettuja arvopapereita ja nii-
den liikkeeseenlaskijaa.
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38 §

Tiedot joukkovelkakirjaan rinnastuvista ve-
lallisen sitoumuksista sekä eräistä muista

arvopapereista

Jos tarjottava arvopaperi on muu arvopa-
perimarkkinalain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 2,
4 tai 6 kohdassa tarkoitettu arvopaperi kuin
joukkovelkakirja, on tarjousesitteessä kerrot-
tava tiedot tarjottavasta arvopaperista, kuten:
1) arvopaperin liikkeeseenlaskijan ja sen
haltijan oikeudet ja velvollisuudet ja tieto
siitä, miten oikeudet ja velvollisuudet toteu-
tetaan, sekä arvopaperin muut ehdot;
2) riittävät ja olennaiset tiedot seikoista,
joiden perusteella arvopaperin arvo määräy-
tyy, kuten tiedot arvopaperin arvoon vaikut-
tavasta muusta arvopaperista ja sen liikkee-
seenlaskijasta, indeksistä tai muusta tunnus-
luvusta;
3) tieto siitä, miten arvopaperin kohteena
olevan muun arvopaperin liikkeeseenlaskijan
julkistamat ja arvopaperin kohteena olevalla
muulla arvopaperilla käytävää kauppaa kos-
kevat tiedot taikka indeksin tai muun tunnus-
luvun arvoa ja niiden laskentatapaa koskevat
tiedot ovat sijoittajien saatavilla;
4) selvitys arvopaperin etuoikeusasemasta
sekä mahdollisista lausekkeista, joiden nojalla
arvopaperilla on huonompi etuoikeus kuin
liikkeeseenlaskijan muilla, jo sovituilla tai
myöhemmin sovittavilla sitoumuksilla;
5) arvopapereihin liittyvät mahdolliset
pankkitakaukset ja muut vakuudet, jotka on
tarkoitettu vakuudeksi arvopaperin liikkee-
seenlaskijan velvoitteiden täyttämisestä taik-
ka tieto siitä, että tällaista vakuutta ei ole
asetettu;
6) tiedot arvopaperin liittämisestä arvo-
osuusjärjestelmään tai niiden muusta säilyt-
tämisestä;
7) palkkiot ja kustannukset, jotka peritään
arvopaperien haltijoilta arvopaperien liikkee-
seenlaskun, voimassaolon ja niihin perustu-
vien oikeuksien tai velvollisuuksien toteutta-
misen yhteydessä;
8) arvopaperien vapaata luovutettavuutta
koskevat rajoitukset;
9) arvopaperien haltijoita koskevat vero-

tusjärjestelyt maassa, jossa arvopaperien liik-
keeseenlasku tapahtuu; sekä
10) selvitys lainsäädännöstä, jonka mukai-

sesti arvopaperit on annettu, sekä tuomiois-
tuimista, joilla on toimivalta käsitellä mah-
dollisia riitoja.
Mitä tässä asetuksessa säädetään joukko-

velkakirjasta laadittavasta tarjousesitteestä se-
kä joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskijasta ja
takaajasta, koskee 18 §:ää lukuunottamatta
soveltuvin osin myös muita arvopaperimark-
kinalain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 2, 4 ja
6 kohdassa tarkoitettuja arvopapereita sekä
niiden liikkeeseenlaskijaa ja takaajaa.
Jos 1 momentissa tarkoitetulla arvopape-

rilla voidaan käydä kauppaa arvopaperimark-
kinalain 3 luvun 16 §:ssä tarkoitetussa kau-
pankäyntimenettelyssä tai sitä vastaavassa
kaupankäyntimenettelyssä muussa valtiossa,
tarjousesitteessä on kerrottava, missä ja mistä
alkaen kauppaa voidaan käydä.

8 luku

Tarjousesitteen vähimmäissisältö eräissä
tapauksissa

39 §

Vuoden sisällä julkistettava tarjousesite

Jos tarjottavien arvopaperien liikkeeseen-
laskija on julkistanut täydellisen tarjousesit-
teen Suomessa viimeksi kuluneiden 12 kuu-
kauden aikana, on tarjousesitteessä, jonka
sama liikkeeseenlaskija laatii samankaltaisista
arvopapereista, ilmoitettava vain täydellisen
tarjousesitteen julkistamisen jälkeen edellä
tarkoitetuissa tiedoissa tapahtuneet muutok-
set, jotka voivat vaikuttaa tarjottavien arvo-
paperien arvoon. Tämä tarjousesite on annet-
tava rahoitustarkastuksen hyväksyttäväksi ja
julkistettava aikaisemmin julkistetun  täy-
dellisen tarjousesitteen kanssa tai varustettuna
viittauksella siihen, jolloin on myös ilmoitet-
tava, missä aikaisempi tarjousesite on yleisön
saatavilla.
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9 luku

Voimaantulo

40 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
heinäkuuta 2002.

Tällä asetuksella kumotaan valtiovarainmi-
nisteriön tarjousesitteestä 13 päivänä loka-
kuuta 1994 annettu päätös siihen myöhemmin
tehtyine muutoksineen.
Tätä asetusta sovelletaan 1 päivänä heinä-

kuuta 2002 tai sen jälkeen julkistettaviin
tarjousesitteisiin.

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2002

Ministeri Suvi-Anne Siimes

Vanhempi hallitussihteeri Jarkko Karjalainen
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