LIIKKEESEENLASKIJAN JA ARVOPAPERIN PERUSTIEDOT
Tämä asiakirja sisältää valtiovarainministeriön asetuksen (1281/2018) mukaiset perustiedot liikkeeseenlaskijasta ja arvopaperista. Tämä
perustietoasiakirja ei ole markkinointiaineistoa, vaan liikkeeseenlaskijan on annettava tiedot lain nojalla. Asiakirjaan tutustumista suositellaan,
jotta sijoittajana voit tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä ja ymmärrät riskit, joita sijoitukseen liittyy.
Tämän asiakirjan ja siihen liittyvien asiakirjojen jakeluun muihin maihin kuin Suomeen voi joidenkin maiden lainsäädännössä tai määräyksissä
kohdistua rajoituksia, eikä niitä siten saa jakaa, välittää tai toimittaa Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hong Kongissa, Japanissa,
Kanadassa tai Singaporessa taikka muissa sellaisissa maissa ja sellaisiin maihin, jossa jakelu olisi vastoin sovellettavaa lainsäädäntöä tai
määräyksiä. Osakeanti (määritelty jäljempänä) ei edellytä Suomen arvopaperimarkkinalain (746/2012) mukaisesti hyväksyttyä esitettä. Tämä
asiakirja ei ole Euroopan parlamentin ja neuvoston esiteasetuksessa (EU) 2017/1129 tai muissa soveltuvissa arvopaperimarkkinalaeissa
tarkoitettu esite, eikä Finanssivalvonta tai muu viranomainen ole hyväksynyt tätä asiakirjaa.
Tarjottavia osakkeita (määritelty jäljempänä) tarjotaan merkittäväksi Osakeannin ehtojen mukaisesti. Tätä asiakirjaa ei tule tulkita tarjoukseksi
myydä tai tarjouspyynnöksi hankkia tai merkitä mitään Yhtiön arvopapereita maissa, joissa tällainen tarjous tai pyyntö olisi lainvastaista.
Tarjottavia osakkeita ei saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, siirtää tai levittää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, EteläAfrikassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa Tarjottavien osakkeiden
tarjoaminen olisi kiellettyä. Kunkin sijoitusta harkitsevan tulee tutustua soveltuviin rajoituksiin ja noudattaa niitä.
Perustiedot
Liikkeeseenlaskijan nimi

Brilliance Communications Oy (y-tunnus 2420723-3, ”AlfaTV” tai ”Yhtiö”).

Tarjottava arvopaperi

Yhtiö tarjoaa merkittäväksi suunnatulla osakeannilla enintään 6.000 Yhtiön uutta äänivaltaista Aosaketta ("Tarjottavat osakkeet") ("Osakeanti").

Kerättävien varojen määrä

Osakeannissa Tarjottavien osakkeiden merkintähinta on 500 euroa osakkeelta, yhteensä
3.000.000 euroa. Tarjottavien osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Osakeannin tarkoituksena on vahvistaa Yhtiön käyttöpääomaa.

Monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän nimi

Yhtiön osakkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena eikä niitä haeta Osakeannin
yhteydessä
otettavaksi
julkisen
kaupankäynnin
kohteeksi
monenkeskisessä
kaupankäyntijärjestelmässä.

Yhtiön neuvonantaja

Ei sovellu.

Riskit
Keskeiset riskit, jotka voivat toteutuessaan olennaisesti vaikuttaa liikkeeseenlaskijan toimintaan, taloudelliseen asemaan tai arvopaperin arvoon

Toimintaympäristöön liittyvät riskit
-

Pandemiat ja epidemiat Suomessa ja kansainvälisesti voivat vaikuttaa haitallisesti AlfaTV:n
liiketoimintaan

-

Poliittinen epävarmuus sekä poliittiset päätökset liittyen valtakunnallisiin ohjelmistolupiin tai
muuhun liiketoimintaan voivat vaikuttaa AlfaTV:n liiketoimintaan haitallisesti

-

Kilpailun kiristyminen AlfaTV:n liiketoimintaympäristössä voi vaikuttaa haitallisesti AlfaTV:n
kannattavuuteen, kasvuun, markkinaosuusteen tai liiketoimintaan yleisesti

-

Muutokset asiakaskäyttäytymisessä tai mediamarkkinalla voivat vaikuttaa haitallisesti
AlfaTV:n liiketoimintaan, kilpailukykyyn ja/tai kykyyn säilyttää ja hankkia asiakkaita sekä
katsojia

-

Muutokset toimialaa tai AlfaTV:tä koskevassa sääntelyssä voivat hankaloittaa ja vaikuttaa
haitallisesti AlfaTV:n liiketoimintaan

Yhtiön liiketoimintaan liittyvät riskit
-

AlfaTV:n strategia voi epäonnistua tai AlfaTV ei välttämättä onnistu strategiansa
toteuttamisessa, mitkä voivat vaikuttaa haitallisesti AlfaTV:n kasvuun, kannattavuuteen ja
liiketoimintaan

-

AlfaTV on teknisiltä-, taloudellisilta-, henkilöstö- ja muilta resursseiltaan pieni toimija
verrattuna suurimpiin toimijoihin, millä voi olla haitallinen vaikutus AlfaTV:n liiketoimintaan

-

AlfaTV voi epäonnistua osaavan työvoiman ja/tai avainhenkilöiden rekrytoinnissa ja
sitouttamisessa, mikä voi vaikuttaa haitallisesti AlfaTV:n liiketoimintaan ja toimintakykyyn

-

AlfaTV ei välttämättä onnistu hankkimaan tarvittavia yhteistyökumppaneita tai rakentamaan
tarvittavia suhteita yhteistyökumppaneihin, mikä saattaa vaikuttaa haitallisesti AlfaTV:n
liiketoimintaan ja ohjelmistotarjontaan
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-

AlfaTV ei välttämättä onnistu ohjelmistonsa kehittämisessä, mikä voi vaikuttaa haitallisesti
AlfaTV:n kasvuun, kannattavuuteen ja liiketoimintaan

-

AlfaTV:n maineen ja brändin mahdollinen heikentyminen voi vaikuttaa haitallisesti AlfaTV:n
liiketoimintaan

Yhtiön rahoitukseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät riskit
-

AlfaTV voi epäonnistua riittävän rahoituksen saamisessa, rahoituksen hinta voi olla
ennakoitua korkeampi tai ehdot epäsuotuiset, mitkä voivat vaikuttaa haitallisesti AlfaTV:n
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja osakkeen arvoon

Osakeantiin ja osakkeisiin liittyvät riskit
-

Osakkeen hinta voi vaihdella

-

Listaamattoman luonteensa johdosta osakkeille ei
jälkimarkkinoita, mikä hankaloittaa osakkeiden myyntiä

-

Osakeantia ei välttämättä merkitä kokonaan eikä osakeannin suunnitelmien mukaisesta
toteuttamisesta ole varmuutta

-

AlfaTV:n osakeomistus on keskittynyt, ja määräysvalta AlfaTV:ssä säilyy suurimmalla
osakkeenomistajalla myös osakeannin jälkeen

-

Suurimpien osakkeenomistajien intressit ja vähemmistöosakkaiden intressit voivat poiketa
toisistaan

-

Listaamattomiin yhtiöihin ei sovelleta samaa arvopaperimarkkinoiden sääntelyä kuin niihin
yhtiöihin, joiden osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla

-

Tulevat osakeannit, -myynnit tai muut luovutukset voivat vaikuttaa osakkeiden arvoon ja/tai
laimentaa osakkeenomistajien suhteellista omistusosuutta ja äänioikeuksia

-

Merkintöjä ei voi peruuttaa tai muuttaa

-

AlfaTV ei välttämättä kykene jakamaan tai päätä jakaa osinkoa tulevaisuudessa

kehity

aktiivisia

ja

likvidejä

Yhtiön IT-järjestelmiin ja immateriaalioikeuksiin liittyvät riskit
-

AlfaTV voi epäonnistua immateriaaliomaisuutensa hallinnassa ja suojaamisessa, ja
AlfaTV:hen voidaan kohdistaa immateriaalioikeuksien loukkauskanteita, mitkä voivat
aiheuttaa AlfaTV:lle kustannuksia sekä vaikuttaa haitallisesti AlfaTV:n liiketoimintaan ja
maineeseen

-

AlfaTV:n IT-järjestelmiin voi kohdistua tietoturvaloukkauksia, jotka voivat haitata AlfaTV:n
liiketoimintaa

-

Ongelmat liittyen AlfaTV:n IT-järjestelmiin ja niiden toimintaan voivat vaikuttaa haitallisesti
AlfaTV:n liiketoimintaan

Tiedot liikkeeseenlaskijasta
Toiminimi, kotipaikka ja hallinnollinen
päätoimipaikka

Yhtiön toiminimi on Brilliance Communications Oy. Yhtiön kotipaikka on Kerava ja sen päätoimipaikka sijaitsee osoitteessa Ratapellonkuja 4, 04250 Kerava.

Rekisteröintipäivä ja rekisteröimisvaltio

Yhtiö on rekisteröity Suomen Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin
(”Kaupparekisteri”) 02.09.2011.

Oikeudellinen muoto ja sovellettava
laki

Yhtiö on suomalainen osakeyhtiö, joka on perustettu Suomen lakien mukaisesti ja johon
sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.
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Hallitus ja avainhenkilöt

Hallitus
Nimi

Asema

Hannu Haukka

hallituksen puheenjohtaja

Leevi Hakola

hallituksen jäsen

Eero Lehti

hallituksen jäsen

Joni Nelimarkka

hallituksen jäsen

Andreas Wirth

hallituksen jäsen

Päätehtävät Yhtiön
ulkopuolella
IRR-TV ry:n hallituksen jäsen
ja toiminnanjohtaja; Great
Commission Media Ministries,
Canada:n hallituksen jäsen ja
puheenjohtaja;
Great
Commission Media Ministries,
USA:n hallituksen jäsen ja
puheenjohtaja;
National
Religious
Broadcasters,
Washington D.C.:n hallituksen
jäsen ja Executive Committee
Member
L-House Oy:n hallituksen
puheenjohtaja ja
toimitusjohtaja
Taloustutkimus Oy:n
hallituksen puheenjohtaja;
Biohit Oyj:n hallituksen jäsen;
Keravan Energia Oy:n
hallituksen puheenjohtaja
Bayerncar Oy:n
toimitusjohtaja ja hallituksen
puheenjohtaja
IRR-TV ry:n hallituksen
puheenjohtaja

Avainhenkilöt
Nimi

Asema

Hannu Haukka

toimitusjohtaja

Vesa Halonen
Jarmo Kalliola

operatiivinen johtaja,
johtoryhmän puheenjohtaja
johdon neuvonantaja

Andreas Wirth

tekninen johtaja

Lasse Heikura
Elisabet Saranpää
Timo Suomi

asiakkuusjohtaja
viestintäpäällikkö
taiteellinen johtaja

Päätehtävät yhtiön
ulkopuolella
IRR-TV ry:n hallituksen jäsen
ja toiminnanjohtaja; Great
Commission Media Ministries,
Canada:n hallituksen jäsen ja
puheenjohtaja;
Great
Commission Media Ministries,
USA:n hallituksen jäsen ja
puheenjohtaja;
National
Religious
Broadcasters,
Washington D.C.:n hallituksen
jäsen ja Executive Committee
Member
Ei sovellu
Kalliola & Sons Oy hallituksen
puheenjohtaja
IRR-TV ry:n hallituksen
puheenjohtaja
Ei sovellu
Ei sovellu
Ei sovellu

Suomessa toimivien hallituksen ja avainhenkilöiden työosoite on Ratapellonkuja 4, 04250 Kerava.
Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän määräysvallassaan arvopaperimarkkinalain
(746/2012) 2 luvun 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla olevat yhteisöt ja säätiöt omistavat jäljempänä
kuvatun Splitin ja 10.6.2021 päätetyssä suunnatussa osakeannissa annettujen osakkeiden
rekisteröinnin myötä yhteensä 1.312 Yhtiön osaketta, mikä vastaa noin 5,33 prosenttia Yhtiön
liikkeeseen laskemista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.
Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenillä ei ole muita sopimuksia tai muita järjestelyjä, joiden
tavoitteena olisi määräysvallan saaminen Yhtiössä.
Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella toimi tilintarkastusyhteisö BDO Oy,
jonka postiosoite on Vattuniemenranta 2, 00210 Helsinki, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT
Kirsi Stenmark.

Konsernirakenne

Yhtiön pääomistaja on IRR-TV ry, joka on vuonna 1989 perustettu medialähetystyöhön
erikoistunut yleiskristillinen lähetysjärjestö.

Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala

Yhtiön toimialana on televisio-, internet- ja radio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen,
tietopalvelutoiminta, kustannus- ja julkaisutoiminta, edellisiin toimialoihin liittyvä koulutustoiminta ja
konsultointi sekä kiinteistöjen ja osakehuoneistojen omistaminen, kauppa ja vuokraaminen.

Rekisteri, johon liikkeeseenlaskija on
merkitty, yritys- ja yhteisötunnus ja
rekisteriin merkityn toimipaikan yhteystiedot

Yhtiö on rekisteröity Kaupparekisteriin y-tunnuksella 2420723-3. Yhtiön rekisteröidyn toimipaikan
osoite on Jäspilänkatu 2 B, 04250 Kerava, puhelinnumero 0500 481 521 ja sähköpostiosoite
hannu.haukka@alfatv.fi.
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Paikat, joissa voi tutustua perustietoasiakirjassa mainittuihin asiakirjoihin
Merkittävät viimeaikaiset tapahtumat

Perustietoasiakirja ja asiakirjat, joihin tässä perustietoasiakirjassa viitataan, ovat saatavilla Yhtiön
verkkosivustolla osoitteessa www.alfatv.fi/osakeanti. Lisäksi kyseiset asiakirjat ovat saatavilla
painettuna versiona Yhtiön päätoimipaikasta osoitteessa Ratapellonkuja 4, 04250 Kerava.
-

-

-

-

Yhtiö on kasvanut viime vuodet tasaisesti ja kasvu on kiihtynyt kuluvana vuonna.
Yhtiön myynti ja katsojaosuudet ovat nousseet.
Ohjelmistopuolella ajankohtaisohjelmien ja asiaohjelmien osuus on lisääntynyt
merkittävästi. Kristillisten (uskonnollisten) ohjelmien osuus kokonaisuudesta on noin 4 % ja
nämä ohjelmat keskittyvät sunnuntaille.
Vesa Halonen nimitettiin Yhtiön operatiiviseksi johtajaksi 3.6.2021. Henrik Kuosmanen
nimitettiin Yhtiön henkilöstö- ja hallintojohtajaksi 3.6.2021, jonka työsuhde on sovittu
päättyvän 15.8.2021.
Yhtiön johtoryhmään nimitettiin 8.6.2021 uusina jäseninä Jarmo Kalliola, Lasse Heikura,
Elisabet Saarenpää ja Timo Suomi. Vesa Halonen toimii johtoryhmän puheenjohtajana.
Yhtiössä on 10.6.2021 päätetty suunnatusta maksullisesta osakeannista, jossa 11 sijoittajaa
on merkinnyt yhteensä 209 uutta Yhtiön A-osaketta (alla kuvatun Splitin jälkeen osakkeiden
määrä 3.344 osaketta).
Yhtiössä on 10.6.2021 päätetty osakkeiden jakamisesta (”Split”), jossa kaikki
osakkeenomistajat ovat saaneet yhtä (1) osaketta kohden 15 uutta osaketta. Samassa
yhteydessä päätettiin myös Yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttamisesta niin, että Aosakkeiden enimmäismäärää koskeva maininta poistetaan. Lisäksi samassa yhteydessä
valittiin uusi hallitus. Hallitukseen kuuluvat Hannu Haukka (pj), Leevi Hakola, Eero Lehti,
Joni Nelimarkka sekä Andreas Wirth.

Liiketoiminnan kuvaus

Yhtiö tuottaa ja julkaisee AlfaTV -nimellä kotimaiselle yleisölle sisältöä, kuten uutisia,
ajankohtaisohjelmia, kulttuuria ja viihdettä televisiossa kanavapaikalla 15.

Lisätiedot kerättävien varojen käyttötarkoituksesta

Osakeannin tavoitteena on kerätä pääomaa uutislähetysten käynnistämiseen AlfaTV-kanavalla.
Kerätyt varat käytetään ensisijaisesti uutistuntiin liittyviin investointeihin ja operatiivisiin kuluihin.

Taloudellisen tilanteen kuvaus viimeksi päättyneeltä tilikaudelta sekä
lisätietoja ajanjaksolta 1.1.-31.5.2021

Alla olevat tiedot Yhtiöstä ovat peräisin Yhtiön tilintarkastetusta tilinpäätöksestä 31.12.2020
päättyneeltä tilikaudelta ja siihen sisältyvistä tilintarkastetuista vertailutiedoista 31.12.2019
päättyneeltä tilikaudelta Tilikautta 2019 koskevat tiedot on esitetty sulkeissa. Alla esitetyt
taloudelliset tiedot on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaisesti.
Yhtiön taloudelliset tiedot
Vuoden 2020 aikana Yhtiön liikevaihto oli noin 2,7 miljoonaa euroa (2,5 miljoonaa euroa). Yhtiön
liikevaihdosta noin 75 % on ohjelma-aikamyyntiä Yhtiön emoyhdistykselle.
Yhtiön tilikauden 2020 rahoitustuotot ja -kulut olivat noin -25 tuhatta euroa (-21 tuhatta euroa).
Yhtiön tilikauden 2020 tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli noin 65 tuhatta euroa (452,34
euroa).
Yhtiön pysyvät vastaavat 31.12.2020 olivat 0 (2 280,00 euroa) ja vaihtuvat vastaavat
31.12.2020 olivat noin 1,7 miljoonaa euroa (1,02 miljoonaa euroa).
Yhtiön oma pääoma 31.12.2020 oli noin 60 tuhatta euroa (6 836,59 euroa).
Yhtiön pitkäaikaiset velat 31.12.2020 olivat 0 euroa (0 euroa) ja lyhytaikaiset velat 31.12.2020
olivat noin 1,6 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa).
Yhtiön liikevaihto välitilinpäätöksen ajankohdalta 1.1.-31.5.2021 oli noin 1,0 miljoonaa euroa ja
tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli noin -830 tuhatta euroa.

Tiedot arvopaperista ja Osakeannista
Arvopaperiin
liittyvät
keskeiset
oikeudet, velvollisuudet ja rajoitukset
sekäominaisuudet

Yhtiön A-osakkeisiin liittyvät oikeudet määräytyvät osakeyhtiölain (624/2006) ja muun Suomessa
voimassa olevan lainsäädännön mukaan.
Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita, optio-oikeuksia
ja vaihtovelkakirjoja osakeomistuksiensa suhteessa, ellei antia koskevassa yhtiökokouksen tai
hallituksen päätöksessä tai Yhtiön yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä.
Yhtiön A-osakkeiden omistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa Yhtiön asioissa.
Osakeyhtiölain mukaan äänivaltaisten osakkeiden omistajilla on oikeus osallistua ja äänestää
yhtiökokouksessa. A-osakkeen omistaja voi osallistua ja äänestää yhtiökokouksessa joko itse tai
valtuuttamansa asiamiehen välityksellä.
Kaikki A-osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muihin Yhtiön jaettaviin varoihin sen
jälkeen, kun A-osakkeet on rekisteröity Kaupparekisteriin. Yhtiö voi maksaa osinkoa, kun
yhtiökokous on hyväksynyt Yhtiön tilinpäätöksen ja päättänyt osingonjaosta hallituksen
ehdotuksen perusteella. Kuluvan tilikauden voittoon perustuvia osavuosiosinkoja voidaan jakaa
ainoastaan, jos ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy uuden tilintarkastetun tilinpäätöksen.
Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous voi valtuuttaa hallituksen päättämään osingon maksusta tai
muun vapaan oman pääoman jakamisesta.
Kukin Yhtiön A-osake oikeuttaa yhtiökokouksessa yhteen (1) ääneen.
Yhtiön B-lajin osakkeet ovat äänivallattomia osakkeita, jotka kaikki tuottavat yhtäläiset oikeudet
osinkoon.
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Tarjottavien
osakkeiden
kokonaismäärä sekä tiedot päätöksistä ja
valtuuksista, joiden nojalla arvopapereita tarjotaan

Yhtiön osakkeenomistajat ovat yksimielisellä päätöksellään 10.6. valtuuttaneet Yhtiön hallituksen
päättämään osakeannista siten, että valtuutuksen perusteella voidaan päättää antaa enintään 6.000
Yhtiön uutta A-osaketta. Hallitus voi valtuutuksen perusteella antaa osakkeita suunnatusti,
mukaan lukien tarjotessaan Tarjottavia osakkeita Osakeannissa. Hallitus valtuutettiin päättämään
osakeannin ehdoista kaikilta muilta osin.
Yhtiön hallitus päätti 17.6.2021 osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä saamansa
valtuutuksen nojalla suunnatusta osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa enintään 6.000 Yhtiön uutta Aosaketta Osakeannissa Osakeannin ehtojen mukaisesti.
Osakeantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite on Suomessa ja jotka tekevät
merkintänsä Suomessa. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan Yhtiön
rahoituksellisen aseman, voimakkaan kasvun sekä liiketoiminnan kehittämisen turvaamiseksi.
Yhtiön hallitus katsoo merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen olevan Yhtiön kannalta
osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy.

Merkintähinta ja sen määrittämisen
perusteet

Merkintähinta on viisisataa (500) euroa Tarjottavalta osakkeelta (”Merkintähinta”).

Sijoittajalta veloitettavat kulut

Tarjottavien osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa eikä palvelumaksua.

Merkintä- ja maksuehdot

Tarjottavat osakkeet tarjotaan yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa.
Osakeantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite on Suomessa ja jotka tekevät
merkintänsä Suomessa.

Merkintähintaa määriteltäessä on otettu huomioon muun muassa osakekohtainen
nettovarallisuus, vallitseva markkinatilanne, toimialalla toimivien yhtiöiden arvostuskertoimet sekä
Yhtiön tulosodotukset ja Yhtiön liiketoimintaa edistävä, laajentunut aktiivinen omistuspohja.

Osakemerkintä maksetaan Finanssivalvonnan rekisteröimän maksulaitoksen asiakasvaratilille.
Merkintäaika alkaa 19.6.2021 kello 12:00 ja päättyy 31.7.2021 kello 16:30 Suomen aikaa (”Merkintäaika”). Osakeanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 28.6.2021 kello 16:30 Suomen aikaa.
Osakkeiden merkintä Osakeannissa tapahtuu AlfaTV:n verkkosivujen kautta hyödyntämällä
digitaalista osakemerkintätyökalua osoitteessa www.alfatv.fi/osakeanti. Osakeantiin osallistuva
tarvitsee henkilökohtaiset pankkitunnukset. Hallituksen suostumuksella osakemerkintä on
mahdollista tehdä myös allekirjoittamalla erillinen merkintäsitoumus, jolloin osakkeiden
merkintähinta maksetaan yhtiön osoittamalle pankkitilille.
Yhtiö voi oman harkintansa mukaan pyytää Tarjottavia osakkeita merkitsevältä yhteisöltä selvityksiä,
jotka osoittavat merkinnän tehneen yhteisön oikeuden merkitä Tarjottavia osakkeita ja yhteisön
puolesta toimineiden henkilöiden valtuudet toimia kyseisen yhteisön puolesta.
Yhtiö voi hylätä minkä tahansa Tarjottavien osakkeiden merkinnän, jonka se katsoo olevan lain,
säännöksen tai määräyksen tai näiden ehtojen vastainen.
Merkintöjen hyväksyminen ja arvopapereiden toimittaminen sijoittajille

Yhtiön hallitus päättää arviolta 2.7.2021, 16.7.2021 ja 6.8.2021 Osakeannissa tehtyjen
merkintöjen hyväksymisestä ja Osakeannissa annettujen Tarjottavien osakkeiden määrästä.
Hallituksella on oikeus hyväksyä tai hylätä merkinnät kokonaan tai osittain esimerkiksi
ylimerkintätilanteessa tai mikäli merkintää ei ole tehty ja maksettu Osakeannin ehtojen,
merkintäpaikan antamien tarkempien ohjeiden tai soveltuvien sääntöjen mukaisesti.
Hyväksytyistä
merkintäsitoumuksista
lähetetään
sähköinen
vahvistusilmoitus
merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille arviolta 2.7.2021, 16.7.2021 ja 6.8.2021
merkintäsitoumuksessa
annettuun
sähköpostiosoitteeseen.
Merkintäsitoumus
on
vahvistusilmoituksesta ja sen vastaanottamisesta riippumatta sitova.
Yhtiön hallitus päättää menettelystä Tarjottavien osakkeiden yli- ja alimerkintätilanteessa.
Yhtiö ilmoittaa Tarjottavat osakkeet rekisteröitäväksi Kaupparekisteriin niin pian kuin se on
käytännössä mahdollista Tarjottavien osakkeiden merkintöjen hyväksymisen jälkeen. Mikäli
merkintäaikaa ei muuteta, Yhtiö arvioi, että Tarjottavat osakkeet rekisteröidään Kaupparekisteriin
arviolta 2.7.2021, 16.7.2021 ja 6.8.2021.
Tarjottavista osakkeista ei anneta osakekirjoja eikä niitä lasketa liikkeeseen
osuusjärjestelmässä. Osakeomistukset kirjataan Yhtiön ylläpitämään osakasluetteloon.

arvo-

Muut tarjouksen erityiset ehdot

Tarjottavien osakkeiden merkintä on peruuttamaton ja merkitsijää sitova.

Asiakasvarojen hallinnointia koskevat tiedot

Asiakasvaroja hallinnoidaan Fundu Technology Oy:n asiakasvaratilillä ja ne siirtyvät Yhtiölle
viimeistään silloin, kun Osakeanti päättyy. Asiakasvarat ovat erillään Fundu Technology Oy:n
varoista.
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Arvopaperista mahdollisesti perittävä
lähdevero ja selvitys siitä, huolehtiiko
liikkeeseenlaskija
lähdeveron
perimisestä

Yhtiö on velvollinen perimään lähdeveron osingon maksamisen yhteydessä, kun Yhtiö maksaa
osinkoa Suomessa rajoitetusti verovelvolliselle sijoittajalle. Tällä hetkellä Suomessa lähdeveron
määrä on 20 prosenttia, kun tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen yhteisö ja 30 prosenttia
kaikille muille rajoitetusti verovelvollisille tulonsaajille, ellei soveltuvassa verosopimuksessa toisin
määrätä.
Lähdeveroa ei peritä Yhtiön maksamista osingoista, jotka maksetaan niin kutsutun emotytäryhtiödirektiivin (2011/96/EU) 2 artiklassa tarkoitetulle Euroopan unionin jäsenvaltiossa
sijaitsevalle yhtiölle, joka välittömästi omistaa vähintään 10 prosenttia Yhtiön osakepääomasta.
Lähdeveroa ei peritä Yhtiön maksamista osingoista, jotka maksetaan Suomessa rajoitetusti verovelvolliselle yhteisölle, jos (i) osingonsaajan kotipaikka on Euroopan talousalueella; (ii) Suomen ja
osingonsaajan asuinvaltion välillä on järjestetty veroasioita koskeva tietojenvaihto; (iii) osingonsaaja vastaa Suomen verolainsäädännössä tarkoitettua suomalaista yhteisöä; (iv) osinko olisi
kokonaan verovapaa vastaavalle suomalaiselle yhteisölle maksettuna; ja (v) osingonsaaja
näyttää, että maksettua lähdeveroa ei tosiasiassa voida kokonaisuudessaan hyvittää
osingonsaajan asuinvaltiossa. Edellä mainitun rajoittamatta sovellettava lähdeverokanta on tällä
hetkellä tietyin edellytyksin 15 prosenttia rajoitetusti verovelvollisen yhteisön saamaan osinkoon,
jos
Yhtiön
osakkeet
kuuluvat osingonsaajan sijoitusomaisuuteen. Sovellettavasta
verosopimuksesta riippuen sovellettava lähdevero voi olla myös alempi kuin 15 prosenttia.
Rajoitetusti verovelvollisen tulonsaajan yksilöimisvelvollisuudesta on säädetty poikkeus
hallintarekisteriosinkojen osalta. Tällöin, jos osingonsaaja asuu verosopimusvaltiossa, osingosta
peritään lähdeveroa aina vähintään 15 prosenttia tai kussakin tilanteessa verosopimuksen
edellyttämä tätä suurempi määrä. Osingonsaaja voi ennen suorituksen maksamista esittää
maksajalle selvityksen kotipaikastaan ja muista verosopimuksen soveltamisen edellytyksistä,
jolloin hän voi, tiettyjen edellytysten täyttyessä, saada hallintarekisteröidylle osakkeelle
maksettavan osingon sovellettavan verosopimuksen mukaisella alemmalla lähdeveroprosentilla.
Mikäli edellytykset eivät täyty, hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavista osingoista peritään
30 prosentin lähdevero.
Yhtiö perii lähdeveron voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Muut tiedot
Tähän perustietoasiakirjaan sisältyvät tiedot ovat ajantasaisia perustietoasiakirjan julkaisupäivänä ja niitä päivitetään tarvittaessa Osakeannin
voimassaoloajan. Tämä perustietoasiakirja on julkaistu 19.6.2021 ja se on voimassa, kunnes Osakeanti päättyy ehtojensa mukaisesti.
Lisätietoja liikkeeseenlaskijasta on saatavilla veloituksetta Yhtiön verkkosivustolta osoitteesta www.alfatv.fi/osakeanti ja arkisin 9-15 välillä
puhelinnumerosta 050 4730 240 ja sähköpostitse osoitteesta osakeanti@alfatv.fi.
Nähtävillä olevat asiakirjat
Seuraavien asiakirjojen jäljennökset ovat saatavilla Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa www.alfatv.fi/osakeanti ja Osakeantiin osallistumiseen
oikeutetuille henkilöille suositellaan tutustumaan siellä esitettyihin seuraaviin tietoihin:
-

tämä perustietoasiakirja;
osakeantiesite;
Yhtiön kaupparekisteriote sellaisena kuin se on voimassa tämän perustietoasiakirjan julkaisupäivämääränä;
Yhtiön yhtiöjärjestys;
Yhtiön tilinpäätös 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta sisältäen tuloslaskelman, taseen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä vertailutiedot 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta;
Yhtiön välitilinpäätöksen ajankohdalta 1.1.-31.5.2021; ja
viimeisin yhtiökokouspöytäkirja.

