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TRAINERS’ HOUSE OYJ 

Osakeanti 

Enintään 42.730.860  osaketta  

Merkintähinta 0,08 euroa osakkeelta 
 
 

 
Trainers’ House Oyj (”Trainers’ House” tai ”Yhtiö”) tarjoaa merkittäväksi yhteensä enintään 42.730.860 uutta Yhtiön osaketta 

(”Antiosakkeet”) 0,08 euron osakekohtaiseen merkintähintaan (”Merkintähinta”) suunnattuna konversioantina (”Osakeanti”) jäljempänä tässä 

listalleottoesitteessä (”Esite”) kuvatulla tavalla. 

 

Osakeanti toteutetaan siten, että Yhtiön etuoikeudettomien velkojen haltijoille (yhdessä ”Velkojat”) tarjotaan Antiosakkeita merkittäväksi 

Esitteen kohdassa ”Osakeannin ehdot” tarkemmin määritellyllä tavalla. Osakeanti vähentää toteutuessaan Yhtiön velkoja , mutta siitä ei kerry 

varoja Yhtiölle.  

 

Kaikki Trainers’ Housen Saneerausohjelmassa tarkoitetut Juniori- ja Hybridilainojen Velkojat ovat kukin erikseen peruuttamattomasti 

sitoutuneet merkitsemään Osakeannissa Antiosakkeita. Merkintäsitoumukset kattavat osakkeiden merkinnän yhteensä noin 3,0 miljoonan euron 

määrästä, joka vastaa noin 37,8 miljoonaa Antiosaketta, ja ne edustavat yhteensä 88,5 prosenttia tarjottavien Antiosakkeiden enimmäismäärästä. 

Katso ”Osakeannin ehdot – Merkintäsitoumukset”. Merkintähinta maksetaan käyttämällä Yhtiöltä olevaa saamista.  

 

Osakeannin merkintäaika alkaa 09.11.2015 klo 9.30 ja päättyy arviolta 11.11.2015 klo 16.00. Tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voida 

muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin arvopaperimarkkinalaissa (746/2012) edellytetyissä tilanteissa, jotka on kuvattu jäljempänä Esitteen 

kohdassa ”Osakeannin ehdot – Merkintöjen peruuttaminen”.  

 

Trainers’ Housen osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) pörssilistalla 

toimialaluokassa Teollisuustuotteet ja -palvelut (kaupankäyntitunnus TRH1V, ISIN-koodi FI0009008122). 

 

Trainers’ House tulee jättämään hakemuksen Antiosakkeiden ottamiseksi julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä 

(”Listalleotto”). Antiosakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 20.11.2015 ja kaupankäynnin Antiosakkeilla odotetaan alkavan arviolta 

23.11.2015. Kun Antiosakkeet on merkitty kaupparekisteriin, ne tuottavat Yhtiön muiden osakkeiden kanssa yhtäläiset oikeudet ja oikeuttavat 

tuleviin osinkoihin. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. 

________________________________ 

 

Tietyissä maissa, kuten Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa, Esitteen jakeluun sekä 

Antiosakkeiden tarjoamiseen ja myyntiin saattaa liittyä lakisääteisiä rajoituksia. Osakeantiin eivät voi osallistua henkilöt, jotka asuvat 

Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa tai muussa maassa, jossa kyseisen tarjouksen tekeminen 

olisi paikallisen lainsäädännön tai muiden määräysten vastaista. Esitettä tai Osakeantia koskevaa muuta materiaalia ei tule toimittaa tai julkaista 

missään maassa noudattamatta kyseisen maan lakeja ja määräyksiä. Esite ei ole tarjous laskea liikkeeseen Antiosakkeita kenellekään sellaisessa 

maassa, jossa tarjouksen tekeminen kyseiselle henkilölle olisi paikallisen lainsäädännön tai muiden määräysten vastaista. Antiosakkeita ei ole 

rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain ja sen muutosten (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään 

Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai 

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

arvopaperilain tai Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti ja soveltuvia Yhdysvaltain 

osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen. 

 

Antiosakkeisiin sijoittamiseen liittyy riskejä. Tärkeimmät riskitekijät on kuvattu Esitteen kohdassa ”Riskitekijät”. 

 

   ________________________________ 

 

Oikeudellinen neuvonantaja 
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TIETOJA ESITTEESTÄ 
 

Tämä Esite on laadittu arvopaperimarkkinalain (746/2012; ”Arvopaperimarkkinalaki”), Euroopan komission asetuksen (EY) N:o 809/2004, 

annettu 29. päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY (”Esitedirektiivi”) täytäntöönpanosta 

esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta (muutoksineen) 

(”Esiteasetus”) liitteiden III, XXII ja XXV, Arvopaperimarkkinalain 3—5 luvuissa tarkoitetuista esitteistä annetun valtiovarainministeriön 

asetuksen (1019/2012) sekä Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Esitteen, mutta ei 

vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan Esitteen hyväksymispäätöksen diaarinumero on 81/02.05.04/2015. Esite on 

laadittu suomeksi. 

 

Esite on saatavilla 05.11.2015 alkaen sähköisenä Yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.trainershouse.fi/sijoittajat/ ja Asianajotoimisto 

Mercatoria Oy:n verkkosivuilta osoitteesta www.mercatoria.fi sekä 05.11.2015 alkaen normaalina toimistoaikana Yhtiön pääkonttorista, 

osoitteesta Innopoli 2, Tekniikantie 14, 02150 Espoo,  ja Helsingin Pörssin palvelupisteestä, osoitteesta Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. 

 

Ketään ei ole valtuutettu Osakeannin yhteydessä antamaan mitään muita kuin tähän Esitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli tällaisia 

tietoja tai lausuntoja annetaan, on huomattava, että ne eivät ole Yhtiön hyväksymiä. Tähän Osakeantiin tai Antiosakkeiden merkintään tai 

myyntiin liittyen annetut tiedot tai lausunnot, jotka eivät vastaa tässä Esitteessä annettuja tietoja ja lausuntoja, ovat pätemättömiä. Sijoittajien 

tulee luottaa vain tähän Esitteeseen sisältyvään tietoon sijoituspäätöstä tehdessään. Ketään ei ole myöskään valtuutettu antamaan Yhtiötä tai 

Antiosakkeita koskevia tietoja tai lausuntoja (lukuun ottamatta tähän Esitteeseen sisältyvää) ja mikäli tällaisia on annettu, mihinkään tällaiseen 

muuhun tietoon tai lausuntoon ei tule luottaa Yhtiön valtuuttamana tietona tai lausuntona. 

 

Tässä Esitteessä olevat tiedot on annettu Esitteen päivämääränä. Esitteen luovuttaminen ja Esitteeseen perustuva tarjoaminen, myyminen tai 

toimittaminen ei missään olosuhteissa merkitse sitä, että Yhtiön liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia, jotka voisivat vaikuttaa tai ovat 

vaikuttaneet olennaisen haitallisesti Trainers’ Housen liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan tämän Esitteen 

päivämäärän jälkeen. Mikään tässä Esitteessä esitetty ei ole eikä mitään tässä Esitteessä esitettyä tule pitää Trainers’ Housen lupauksena tai 

vakuutuksena tulevaisuudesta. 

 

Liikkeeseenlaskijalla on kuitenkin Esitteen täydennysvelvollisuus sellaisten Esitteeseen sisältyvien virheellisten tai puutteellisten tai olennaisten 

uusien tietojen osalta, jotka tulevat ilmi ennen Antiosakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi ja jolla saattaa olla olennaista 

merkitystä sijoittajalle. Tällaiset virheelliset tai puutteelliset tai olennaiset uudet tiedot on lain mukaan ilman aiheetonta viivytystä saatettava 

yleisön tietoon julkaisemalla Esitteen oikaisu tai täydennys samalla tavalla kuin Esite. Mahdollisia sijoittajia kehotetaan tutustumaan koko 

Esitteeseen, mukaan lukien sen mahdolliset oikaisut ja täydennykset, harkitessaan sijoituspäätöstä. 

 

Antiosakkeisiin sijoittamista harkitessaan sijoittajien kannattaa tukeutua omiin selvityksiinsä Trainers’ Housesta ja Osakeannin ehdoista sekä 

sijoituspäätöksen eduista ja riskeistä. Yhtiö tai sen lähipiiriin kuuluvat tahot tai edustajat eivät anna vakuutusta Antiosakkeiden tarjouksensaajille 

ja merkitsijöille niiden Antiosakkeisiin tekemän sijoituksen laillisuudesta niihin sovellettavan lain nojalla. Sijoittajien kannattaa kysyä neuvoa 

neuvonantajiltaan ennen Antiosakkeiden merkitsemistä tai ostamista. Sijoittajien kannattaa tehdä itsenäinen arvio Antiosakkeiden merkitsemisen 

tai ostamisen laillisista, verotuksellisista, liiketoiminnallisista ja taloudellisista sekä muista seuraamuksista ja riskeistä. Sijoittaja vastaa itse 

Osakeantiin osallistumisen aiheuttamista veroseuraamuksista. 

 

Useissa maissa Esitteen jakeluun, Antiosakkeiden tarjoamiseen sekä Antiosakkeiden myyntiin liittyy lakisääteisiä rajoituksia (kuten 

rekisteröinti-, listalleotto-, kvalifikaatio- ja muita määräyksiä). Tarjous Antiosakkeiden merkitsemiseksi ei koske henkilöitä, jotka asuvat maassa, 

jossa kyseisen tarjouksen tekeminen olisi lainvastaista. Yhtiö ei ole ryhtynyt eikä ryhdy mihinkään toimiin salliakseen yleisölle tarjoamista tai 

Esitteen (tai minkään muun Osakeantia koskevan materiaalin) hallussapitoa tai jakamista missään maassa, jossa tällainen jakaminen voisi johtaa 

lain tai määräysten rikkomiseen. 

 

Esitettä tai markkinointimateriaalia tai muuta Osakeantia koskevaa materiaalia ei tule jakaa tai julkaista missään maassa paitsi tilanteissa, joissa 

noudatetaan kyseisen maan lakeja ja määräyksiä. Yhtiö suosittelee, että Esitteen haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä 

rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiö ei ole oikeudellisessa vastuussa sellaisille henkilöille, jotka ovat saaneet Esitteen haltuunsa näitä 

rajoituksia rikkoen riippumatta siitä, ovatko nämä henkilöt mahdollisia Antiosakkeiden ostajia. Esite ei ole Antiosakkeita koskeva tarjous 

kenellekään sellaisessa maassa, jossa tarjouksen tekeminen kyseiselle henkilölle on lainvastaista. 

 

Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa Antiosakkeiden merkinnän, jonka Yhtiö tai sen 

edustajat uskovat aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen. 

 

Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia ja Osakeantia koskevat mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 
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1 TIIVISTELMÄ 
 
 

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

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

 
 Vaikka arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonne edellyttäisi jonkin osatekijän sisällyttämistä tiivistelmään, on mahdollista, ettei kyseistä osatekijää koskevaa 

merkityksellistä tietoa ole lainkaan. Tällöin osatekijä on kuvattu lyhyesti ja sen yhteydessä mainitaan ”ei sovellu”. 
 

1.1 Jakso A – Johdanto ja varoitukset 
 
 
  

A.1 Varoitus Tätä tiivistelmää ei ole tarkoitettu kattavaksi esitykseksi, vaan se on johdanto Esitteessä esitettäviin yksityiskohtaisiin tietoihin, 
mukaan luettuna Yhtiön tilinpäätöstiedot ja Esitteeseen sisältyvät taloudelliset tiedot.  
 
Sijoittajien tulee perustaa Antiosakkeita koskeva sijoituspäätöksensä Esitteessä esitettyihin tietoihin kokonaisuutena. Tietyt 
tässä tiivistelmässä käytetyt termit on määritelty muualla Esitteessä.  
 
Mikäli Euroopan talousalueella nostetaan Esitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne, kantajana toimiva sijoittaja voi joutua 
ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan Esitteen käännöskustannuksista sen jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti, jossa kanne nostetaan. Siviilioikeudellista vastuuta sovelletaan henkilöihin, jotka ovat laatineet tiivistelmän, sen 
käännös mukaan luettuna, mutta vain, jos tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa 
Esitteen muihin osiin tai jos siinä ei anneta yhdessä Esitteen muiden osien kanssa keskeisiä tietoja sijoittajien auttamiseksi, 
kun he harkitsevat sijoittamista Antiosakkeisiin. 

A.2 Suostumus esitteen 
käyttämiseen 

Ei sovellu. Liikkeeseenlaskija tarjoaa Antiosakkeet Osakeannissa suoraan. 

  

1.2 Jakso B – Liikkeeseenlaskija 

 
 
  

B.1 Virallinen nimi ja 
muu 
liiketoiminnassa 
käytetty toiminimi 

Yhtiön toiminimi on Trainers’ House Oyj ja kotipaikka Helsinki. Yhtiön ruotsinkielinen rinnakkaistoiminimi on Trainers’ House 
Abp ja englanninkielinen Trainers’ House Plc. 

B.2 Kotipaikka, 
oikeudellinen 
muoto, sovellettava 
laki ja 
perustamismaa 

Yhtiö on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Trainers’ House Oyj:n kotipaikka on Helsinki. Konsernin johtamista 
ohjaavat Suomen lait ja yhtiöjärjestys, joiden mukaisesti valvonta ja hallinto on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja 
toimitusjohtajan kesken. Yhtiön rekisteröity posti- ja katuosoite on Innopoli 2, Tekniikantie 14, 02150 Espoo.  
 

 

B.3 Tämänhetkisen 
toiminnan luonne ja 
päätoimialat ja 
niihin liittyvät 
avaintekijät 

Trainers’ House on muutosyhtiö, jonka tehtävä on auttaa asiakkaitaan eteenpäin vahvistamalla arjen johtajuutta. Yhtiön 
toiminnan ytimessä on valmennus- ja konsultointitoiminta, joka keskittyy erilaisten muutosprojektien onnistuneeseen 
läpivientiin asiakasorganisaatiossa. Muutosprojektit liittyvät asiakkaiden liiketoimintastrategian kirkastamiseen, strategian 
markkinointiin ja strategian toimeenpanoon vauhdittamalla myyntiä, parantamalla asiakaspalvelua mm. palvelumuotoilun 
keinoin ja kehittämällä johtamista, esimiestyötä sekä alaistaitoja. Työkyvyn johtaminen fyysisellä ja henkisellä 
valmennuksella on tärkeässä roolissa yhä useammassa asiakasprojektissa. 
 
Trainers’ House Oyj:n 100 % omistama tytäryritys Ignis Oy tuottaa asiakkaiden myyntiä tukevia palveluita. Ignis-palvelut 
tuovat mitattavaa vauhtia strategian toteutukseen. Igniksen erikoisosaamisalueita ovat vaativat B2B-päättäjäkeskustelut ja 
kohtaamiskonseptien rakentaminen. 
 
Yhtiön liiketoimintasuunnitelman keskiössä on keskittyminen Suomen markkinoille ja kannattava kasvu. Yhtiö toimii 
fragmentoituneella ja voimakkaasti kilpailulla toimialalla, jolla toimii useita tuhansia toimijoita. Alalle tulo on helppoa – ala 
edellyttää investointeja ainoastaan henkiseen pääomaan ja vähäisiä investointeja tietojärjestelmiin. Trainers’ House erottuu 
kilpailijoista yrityksen muutostuella. Yhtiö rakentaa jokaisen toimeksiannon asiakaskohtaisesti. Saatuaan asiakkaalta 
toimeksiannon Trainers’ House kokoaa tehtävään parhaan tiimin, joka koostuu useimmiten konsultista, asiakaspäälliköstä ja 
asiakasvastaavasta. Trainers’ House osallistaa asiakkaan puolelta avaintekijöitä muutoksen tueksi. 

B.4a Merkittävämmät 
viimeaikaiset 
suuntaukset, jotka 
vaikuttavat liik-
keeseenlaskijaan ja 
sen toimialaan 

Yhtiön toimintaympäristön ja Yhtiön liiketoiminnan riskit ovat säilyneet ennallaan. Yleisen taloudellisen tilanteen johdosta 
näkyvyys  pidemmälle on heikko.  
 
Yhtiön johdon arvion mukaan toimialaan vaikuttavat tärkeimmät markkinatrendit ovat seuraavat: 
  

 Suomen talouden heikko tilanne on aiheuttanut Yhtiön potentiaalisissa asiakkaissa kustannuspaineita. Tämä 
vaikuttaa koko Yhtiön toimialalla myynnin vaikeutumisena ja kilpailun kiristymisenä. 

 Palveluiden tarjoaminen digitaalisena ja osittain automatisoituna on yleistynyt. Tämä luo toisaalta uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia, mutta saattaa toisaalta aiheuttaa hintojen laskua. 

 
Yhtiö jätti yrityssaneeraushakemuksen 12.12.2014. Espoon käräjäoikeuden päätöksellä yhtiön yrityssaneerausmenettely 
käynnistettiin 28.01.2015 ja saneerausohjelma vahvistettiin 02.09.2015. Saneerausohjelman toteuttamiseen liittyvät seikat 
vaikuttavat edelleen keskeisesti Yhtiön tuloskehitykseen. 
 
Yhtiön hallitus on syyskuussa 2015 hyväksynyt päivitetyn strategian, jolla nykyistä liiketoimintamallia pyritään tehostamaan. 
 
Trainers’ Housen Oyj:n konsernin tilikauden 2015 ensimmäisen yhdeksän kuukauden operatiivinen liikevoitto ennen 
kertaluonteisia eriä oli positiivinen 9.000 euroa (0,0 miljoona euroa), mikä oli parannus edelliseen vuoteen verrattuna. 
Konsernin raportointikauden liikevaihto kuitenkin laski edellisvuodesta.  

B.5 Konsernirakenne Trainers’ House Oyj on Trainers’ House-konsernin (“Konserni”) emoyhtiö. Trainers’ House-konserniin Esitteen 
päivämääränä lisäksi kuuluu 10 suoraan emoyhtiön kokonaan omistamaa tytäryhtiötä, joista ainoastaan Ignis Oy:llä on 
liiketoimintaa.  
 
Trainers’ House Oyj on yhtiömuodoltaan julkinen osakeyhtiö. Konsernin suomalaiset ja ulkomaiset tytäryhtiöt ovat juridiselta 
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muodoltaan osakeyhtiöitä. 

B.6 Ilmoitettavat 
omistusosuudet, 
äänioikeudet ja 
määräysvalta 

Esitteen päivämääränä Yhtiön osakepääoma 880.743,59 euroa on jaettu 68.016.704 osakkeeseen. Kaikki osakkeet antavat 
yhtäläisen äänioikeuden. 
 
Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat ovat 30.09.2015 päivätyn osakasluettelon mukaan olleet seuraavat: 
 

Osakas Osakkeet (kpl) Osuus (%) 

Jari Sarasvuo 17.375.611 25,55 

The Orange Company Oy 4.250.000 6,25 

Great Expectations Capital Oy 3.021.000 4,44 

Quartal Oy 1.903.326 2,80 

Ritva Serkamo 1.866.672 2,74 

Antti Aho 1.733.925 2,55 

Rhed Consulting Oy 1.530.000 2,25 

Tuominen Oy Kotikontu 1.500.000 2,21 

Mikko Suominen 1.273.505 1,87 

Vesa Honkanen  1.046.984 1,54 

Yhteensä kymmenen suurinta 35.501.023 52,20 

 
Yhtiö ei ole tietoinen siitä, että kenelläkään osakkeenomistajalla olisi Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4 §:n mukainen 
määräysvalta Yhtiössä taikka mistään muustakaan järjestelystä, jolla voisi olla vaikutusta Yhtiön määräysvallan 
muuttumiseen. 
 
Osakeannin seurauksena Juniorilainojaan konvertoivalle Jari Sarasvuolle syntyisi arvopaperimarkkinalain (746/2012) 11 
luvun 19 §:n mukainen velvollisuus tehdä julkinen ostotarjous kaikista muista yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista. 
Finanssivalvonta on lainvoimaisella päätöksellä myöntänyt Jari Sarasvuolle poikkeusluvan olla tekemättä julkista 
ostotarjousta. Päätös on annettu 10.06.2015 ja todistettu lainvoimaiseksi Helsingin hallinto-oikeuden kirjaamossa 
14.08.2015. 

B.7 Valikoidut 
historialliset 
keskeiset 
taloudelliset tiedot 

Seuraavissa taulukoissa on esitetty eräitä Yhtiön taloudellisia tietoja 30.09.2015 ja 30.09.2014 päättyneiltä yhdeksän 
kuukauden jaksoilta sekä tilinpäätöstietoja 31.12.2014 ja 31.12.2013 päättyneiltä tilikausilta. Tiedot perustuvat tähän 
Esitteeseen viittaamalla sisällytettyihin Trainers’ House -konsernin tilinpäätöksiin 31.12.2014 ja 31.12.2013 ja 
osavuotiskatsaukseen 30.09.2015, jossa on esitetty vertailutiedot per 30.09.2014.  
 
Alla esitetyt eräät taloudelliset tiedot eivät sisällä kaikkia Yhtiön konsernitilinpäätöksen sisältämiä tietoja. 
 
Tilinpäätöksiä ja osavuotiskatsauksia laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, kulloinkin 
voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja. Tilinpäätöksessä esitetyt luvut ovat tilintarkastettuja. Tunnuslukujen 
laskentakaavat löytyvät vuoden 2014 vuosikertomuksen tilinpäätösliitteestä sivulta 92. 
 
Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. 
 

TULOSLASKELMA IFRS 
(Teur) 

Konserni 
01.07.- 

30.09.15 

Konserni 
01.07.- 

30.09.14 

Konserni 
01.01.- 

30.09.15 

Konserni 
01.01.- 

30.09.14 

Konserni 
01.01.- 

31.12.14 

Konserni 
01.01.- 

31.12.13 

 tilintarkastamaton tilintarkastamaton tilintarkastettu 

JATKUVAT TOIMINNOT 
        

    

LIIKEVAIHTO 1 289 1 563 4 896 5 845 8 003 10 120 

Liiketoiminnan muut tuotot 2 192 309 467 648 785 

Kulut:            

Materiaalit ja palvelut -147 -93 -379 -485 -691 -1 032 

Työsuhde-etuuksista 
aiheutuvat kulut 

-841 -1 102 -3 206 -3 861 
-5 320 -5 615 

Poistot -2 -37 -66 -117 -153 -207 

Arvonalentumiset  -1 056 -1 428 -2 699 -5 052 -4 521 

Liiketoiminnan muut kulut -295 -846 -2 096 -2 612 -3 560 -3 676 

Liiketulos 6 -1 379 -1 970 -3 461 -6 126 -4 147 

Rahoitustuotot ja kulut 3 245  -66 3 123 -192 -268 -1 054 

Tulos ennen veroja 3 251 -1 445 1 153 -3 653 -6 394 -5 201 

Tuloverot*) 0 0 286 1 420 432 

TILIKAUDEN TULOS 
JATKUVISTA 
TOIMINNOISTA 

3 251 -1 445 1 439 -3 652 -5 974 -4 769 

Lopetetut toiminnot         250  

TILIKAUDEN LAAJA TULOS 
YHTEENSÄ 

3 251 -1 445 1 439 -3 652 -5 724 -4 769 

 
 
*) Tuloslaskelman verot ovat laskennallisia 
 

TASE IFRS (Teur) 
Konserni 
30.09.15 

tilintarkastamaton 

Konserni 
30.09.14 

tilintarkastamaton 

Konserni 
31.12.14 

tilintarkastettu 

Konserni 
31.12.13 

tilintarkastettu 

VARAT         

Pitkäaikaiset varat        

Aineelliset hyödykkeet 88 170 137 236  

Liikearvo 1 653 1 915 1 653 4 614 

Muut aineettomat hyödykkeet 6 125 9 656 7 561 9 669 

Muut rahoitusvarat 5 4 4  4 

Muut saamiset   12 12  42 

Laskennalliset verosaamiset 383 382 382  380 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 8 254 12 138 9 749 14 946 

         

Lyhytaikaiset varat         

Vaihto-omaisuus 10 10 10  10 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 1 518  1 508 1 455  1 791 

Rahavarat 785 1 561 1 578  2 630 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 2 313 3 079 3 043 4 431 

          

VARAT YHTEENSÄ 10 566 15 217 12 792 19 377 
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OMA PÄÄOMA JA VELAT         

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma 
pääoma 

        

Osakepääoma 881 881 881 881  

Ylikurssirahasto 216 216 216 4 253  

Sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahasto 

31 872 31 872 31 872 31 872  

Muu oman pääoman rahasto 900 900 900   

Kertyneet voittovarat -30 298  -29 739 -31 780 -30 215  

Oma pääoma yhteensä 3 571 4 130 2 088 6 791  

          

Pitkäaikaiset velat         

Laskennalliset verovelat 1 225 1 929 1 511 1 929  

Pitkäaikaiset muut velat 3 436 6 135 6 044 7 455  

          

Lyhytaikaiset ostovelat ja muut 
velat 

2 334 3 024 3 150 3 202  

          

Velat yhteensä 6 996 11 087 10 704 12 586  

          

OMA PÄÄOMA JA VELAT 
YHTEENSÄ 

10 566 15 217 
12 792 19 377  

 
 

RAHAVIRTALASKELMA IFRS (Teur) 

Konserni 
01.01.- 

30.09.15 
tilintarkastamaton 

Konserni 
01.01.- 

30.09.14 
tilintarkastamaton 

Konserni 
01.01.- 

31.12.14 
tilintarkastettu 

Konserni 
01.01.- 

31.12.13 
tilintarkastettu 

Tilikauden tulos 1 439 -3 652 -5 724 -4 769 

Oikaisut tilikauden tulokseen -1 704 3 095 5 176 5 372 

Käyttöpääoman muutos -253 56 363 1 142 

Rahoituserät -37 -70 -96  -218 

Liiketoiminnan rahavirta -554 -572 -281 1 527 

          

Investoinnit aineellisiin ja 
aineettomiin hyödykkeisiin 

-9 -37 
-37 -19 

Lainasaamisten takaisinmaksut 
Liiketoimintakauppa 

15 
 

30 
 

30 
 

30 
472 

Myytävissä olevien rahoitusvarojen 
myynti 

      770 

Investointien rahavirta 6 -6 -6 1 253 

          

Pitkäaikaisten lainojen 
nostot 

5 344 347 700 

Pitkäaikaisten lainojen 
takaisinmaksut 

-222 -750 -1 000  -2 225 

Rahoitusleasingvelkojen maksut -28 -85 -111 -145 

Rahoituksen rahavirta -245 -491 -765 -1 670 

          

Rahavarojen muutos -793 -1 070 -1 052 1 110 

Rahavarat kauden alussa 1 578 2 630 2 630 1 520 

Rahavarat kauden lopussa 785 1 561 1 578  2 630 
 

B.8 Valikoidut keskeiset 
pro forma –
muotoiset 
taloudelliset tiedot 

Ei sovellu. Ei pro forma –muotoisia tietoja.  

B.9 Tulosennuste 
tai -arvio 

Tässä esitetyt arviot perustuvat Yhtiön tämänhetkiseen näkemykseen Yhtiön liiketoiminnan  kehityksestä. Alla esitetyt tiedot 
sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät ole tae Yhtiön liiketoiminnan, tuloksen ja/tai taloudellisen 

aseman kehityksestä tulevaisuudessa, ja Yhtiön toteutunut liiketoiminta, tulos ja taloudellinen asema voivat olennaisesti 
poiketa näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti tai epäsuorasti esitetyistä tiedoista monien tekijöiden 
vuoksi. Sijoittajia kehotetaan suhtautumaan varauksin edellä mainittuihin lausumiin ja ottamaan huomioon myös muun 
muassa markkinatilanteeseen ja Yhtiön mahdollisiin tulevaisuuden tuottoihin liittyvät epävarmuustekijät. 
 
.Yhtiö arvioi kuluvan vuoden liikevaihdon pienenevän ja operatiivisen kannattavuuden vahvistuvan merkittävästi viime 
vuoteen verrattuna. 
  
Liikevaihdon laskua koskeva arvio perustuu ensimmäisen yhdeksän kuukauden toteutuneisiin lukuihin ja Yhtiön olemassa 
olevaan tilauskantaan. Vuoden 2015 viimeisen neljänneksen liikevaihto perustuu pääosin jo tilauskannassa oleviin 
projekteihin, koska kyseisen ajanjakson myynti tuloutuu pääosin vasta vuonna 2016.  
  
Operatiivista kannattavuutta koskeva arvio perustuu ensimmäisen yhdeksän kuukauden toteutuneisiin lukuihin, minkä lisäksi 
yhtiön toimitilaratkaisut ja saneerausohjelman tuomat muut säästöt parantavat kannattavuutta merkittävästi viimeisellä 
vuosineljänneksellä. 
  
Yhtiön yrityssaneerausohjelma hyväksyttiin syyskuussa 2015, mutta saneerausohjelman toteuttamiseen liittyvät seikat 
vaikuttavat edelleen keskeisesti yhtiön tuloskehitykseen. Lisäksi yhtiö arvioi yleisen taloudellisen tilanteen pysyvän vaikeana 
ainakin lyhyellä aikavälillä. Näistä syistä johtuen tulevaisuuden näkymiin sisältyy poikkeuksellisen paljon epävarmuutta. 
  
Mikäli Osakeanti ei toteudu suunnitellusti, Yhtiö joutuu maksuvaikeuksiin ja sen toiminnan jatkuvuus vaarantuu. 

   B.10 Historiallisia 
taloudellisia tietoja 
koskevassa tilintar-

kastuskertomukses-
sa mahdollisesti 
esitettyjen 
muistutuksien 
luonne 

Yhtiön 31.12.2014 päättynyttä tilikautta koskeva 03.03.2015 annettu tilintarkastuskertomus sisälsi seuraavan tilintarkastajan 
antaman lisätiedon: 
 
”Haluamme kiinnittää huomioita toimintakertomukseen ja liitetietoihin, joiden mukaan hakeuduttuaan yrityssaneeraukseen 
yhtiö pyrkii yhdessä selvittäjän kanssa löytämään Konsernille rahoituksen ja vastuiden osalta ratkaisuja, jotka turvaavat 
Konsernin toiminnan jatkuvuuden. Toimintakertomuksen mukaan hallitus, johto ja selvittäjä eivät harkitse Trainers’ House 
Oyj:n asettamista selvitystilaan. Näin ollen hallitus ja johto katsovat, että tilinpäätös on ollut asianmukaista laatia toiminnan 
jatkuvuuteen perustuen. Lisäksi hallitus toteaa toimintakertomuksessaan, että kun tilinpäätös allekirjoitetaan ei ole 
mahdollista ennakoida, pystyykö Trainers’ House toteuttamaan yrityssaneerausta ja liiketoimintaa koskevat suunnitelmansa 
tai parantaako niiden toteuttaminen Konsernin taloudellista tilannetta riittävästi, jotta toiminnan jatkaminen on mahdollista. 
Nämä seikat yhdessä toimintakertomuksessa ja liitetiedoissa selostettujen muiden seikkojen kanssa viittaavat sellaiseen 
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olennaiseen epävarmuuteen, joka saattaa antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. 
Lausuntoamme ei ole mukautettu tämän seikan osalta.” 

  B.11 Käyttöpääoman 
riittävyys 

Yhtiön käyttöpääoma riittää nykyisiin tarpeisiin ja seuraavaksi 12 kuukaudeksi..  
 
Yhtiö toteuttaa Saneerausohjelmaa. Konsernilla oli rahoja ja pankkisaamisia 0,8 miljoona euroa 30.09.2015. Yhtiö on osana 
Saneerausohjelmaa selvittäjän suostumuksella irtisanonut toimitilojaan koskevan vuokrasopimuksensa 14.04.2015 kahden 
kuukauden irtisanomisajalla ja tehnyt Technopolis Oyj:n kanssa vuokrasopimuksen uusien toimitilojen vuokraamisesta 
Espoossa sijaitsevasta Innopoli 2-toimistorakennuksesta, millä Yhtiö saavuttaa vähintään 0,4 miljoonan euron 
kustannussäästön vuoden 2015 toisella puolivuotiskaudella. Yhtiöt velat osana Saneerausohjelmaa laskevat 2,5 miljoonaan 
euroon. Yhtiön operatiivisen kannattavuuden odotetaan vahvistuvan merkittävästi viime vuoteen verrattuna.  

 
 
 

1.3 Jakso C – Arvopaperit 
 
 
  

C.1 Tarjottavien ja/tai 
kaupankäynnin 
kohteeksi otettavien 
arvopapereiden 
kuvaus 

Antiosakkeet ovat Yhtiön ainoaan osakesarjaan kuuluvia osakkeita. Antiosakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Osakkeiden ISIN-koodi on FI0009008122. 

C.2 Liikkeeseenlaskun 
valuutta 

Liikkeeseenlaskun valuutta on euro. 

C.3 Liikkeeseen 
laskettujen 
osakkeiden 
lukumäärä 

Esitteen päivämäärän Yhtiön kokonaan maksettu osakepääoma 880.743,59 euroa on jaettu 68.016.704 osakkeeseen.  
Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. 

C.4 Arvopapereihin 
liittyvät oikeudet Osakkeisiin liittyvät oikeudet määräytyvät kulloinkin voimassa olevan osakeyhtiölain ja muun Suomessa voimassa olevan 

lainsäädännön mukaan. 
 
Osakkeenomistajan merkintäetuoikeus 
Osakeyhtiölain mukaan suomalaisten yhtiöiden osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä yhtiön osakkeita osakeannissa 
osakeomistuksensa suhteessa, ellei antia koskevassa yhtiökokouksen päätöksessä toisin määrätä. 
 
Yhtiökokoukset 
Osakkeisiin liittyvät oikeudet sisältävät oikeuden osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeutta. Kukin Yhtiön 
osake tuottaa yhtiökokouksessa yhden (1) äänen. 
 
Lunastusoikeudet ja -velvollisuudet 
Lunastusoikeudet ja -velvollisuudet määräytyvät kulloinkin voimassa olevan osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain 
mukaan. 
 
Osingot ja muu varojen jakaminen 
Antiosakkeet oikeuttavat kaikkiin tulevaisuudessa jaettaviin osinkoihin Yhtiössä sen jälkeen, kun ne on rekisteröity 
Kaupparekisteriin. Antiosakkeet merkitään Kaupparekisteriin arviolta 20.11.2015. 

C.5 Arvopapereiden 
vapaata 
luovutettavuutta 
koskevat rajoitukset 

Ei sovellu. Yhtiön arvopaperit ovat vapaasti luovutettavissa. 

C.6 Kaupankäynnin 
kohteeksi ottaminen 

Yhtiö tulee jättämään hakemuksen Antiosakkeiden ottamiseksi julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki 
Oy:ssä. Kaupankäynnin Antiosakkeilla odotetaan alkavan arviolta 23.11.2015. 

C.7 Osingonjako-
periaatteet 

Yhtiöllä ei ole jakokelpoisia varoja, jotka ovat osingonjaon edellytys. Tulevina vuosina Yhtiö keskittyy noudattamaan 
saneerausohjelmaansa. Saneerausohjelman oletettu kesto onnistuessaan on 4,5 vuotta. Osingonjakoa ei ole odotettavissa 
lähitulevaisuudessa. Yrityssaneerauslain 58 § kieltää jakamasta velallisen varoja omistajille Saneerausohjelman 
toteuttamisen aikana lukuun ottamatta työn perusteella suoritettavaa ja ohjelman mukaista vastiketta tai korvausta. 
 
Mikäli osinkoa myöhemmin jaettaisiin, Yhtiön kaikki osakkeet oikeuttavat yhtäläiseen osinkoon. 

 
 

1.4 Jakso D – Riskit 
 
 
  

D.1 Tärkeimmät 

liikkeeseenlaskijalle 
tai sen toimialalle 
ominaiset riskit 
 

Yhtiön toimintaympäristöön liittyviä riskejä 

 
- Yhtiön toimii toimialalla, jolla on kireä kilpailutilanne ja matalat alalle tulon kynnykset, mikä on jo aiheuttanut 

hintakilpailua ja voi johtaa Yhtiön markkina-aseman heikkenemiseen.  
- Yhtiön tilauskanta koostuu pääosin lyhyistä projekteista, mikä asettaa liiketoiminnan alttiiksi muutoksille 

asiakkaiden tilauskäytännöissä ja markkinaolosuhteissa. 
- Asiakkaiden käsitys Yhtiöstä ja sen kyvystä antaa tarvittavaa konsultointipalvelua voi muuttua, mikä vaikuttaa 

Yhtiön kykyyn kilpailla menestyksekkäästi markkinoilla. 
  
Yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyviä riskejä 
 

- Yhtiö voi epäonnistua Saneerausohjelman toteuttamisessa, mikä voi pahimmillaan johtaa yhtiön konkurssiin. 
- Yhtiö voi epäonnistua  strategian täytäntöönpanossa. 
- Yhtiö voi epäonnistua pätevän henkilöstön rekrytoinnissa tai menettää avainhenkilöstöä. 
- Yhtiön toteuttamat henkilöstövähennykset voivat johtaa kanteisiin. 
- Yhtiö voi joutua osapuoleksi oikeudenkäynteihin, välimiesmenettelyihin tai viranomaismenettelyihin. 
- Yhtiön vakuutusturva voi osoittautua riittämättömäksi Yhtiön liiketoiminnassa käytettävien tietojärjestelmiin, kuten 

Pulssi-järjestelmään, voi tulla häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa ongelmia palveluiden tuottamisessa. 
- Yhtiölle voi aiheutua ylimääräisiä kustannuksia tai sitä vastaan voidaan esittää vahingonkorvausvaatimus 

Saneerausohjelman mukaisesti päätetyn päävuokrasopimuksen päättämiseen liittyen. 
 
Rahoitusriskit 

 
- Yhtiön käyttöpääoman riittävyys voi vaarantua yleisen markkinatilanteen muuttuessa 
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- Yhtiö ei välttämättä saa lisärahoitusta, jos käyttöpääomaan liittyvä riski realisoituu Yhtiö ei välttämättä pysty 
hyödyntämään laskennallisia verosaamisiaan. 

- Yhtiön liikearvon ja muiden aineettomien hyödykkeiden arvon alentuminen voi vaikuttaa yhtiön tulokseen. 
- Asiakkaiden maksuvaikeudet tai luottotappiot voivat vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön taloudelliseen asemaan. 
- Yhtiön vähäinen ulkomaan valuutassa tapahtuva liiketoiminta altistaa Yhtiön vähäiselle valuuttakurssien 

vaihtelulle. 

D.3 Tärkeimmät 
arvopapereille 
ominaiset riskit 
 

Osakeantiin ja Yhtiön osakkeisiin liittyviä riskejä 
 

- Yhtiö ei mahdollisesti kykene maksamaan osinkoja saneerausohjelman päättymisen jälkeenkään.  
- Yhtiön keskittynyt omistus voi vaikuttaa osakkeiden markkinahintaan ja likviditeettiin. 
- Osakeannin epäonnistuessa Yhtiön saneerausohjelma raukeaisi. 

 
 

1.5 Jakso E – Tarjous 

 
 
  

E.1 Liikkeeseenlaskun 
kokonaisnettotuotot 
ja arvioidut 
kokonaiskustannuks
et 

Osakeanti toteutetaan suunnattuna konversioantina, eikä se kerrytä varoja Yhtiölle. 
 
Yhtiö arvioi Osakeannin yhteydessä maksettavien järjestämiskulujen ja neuvonantajien palkkioiden olevan alle 0,1 miljoonaa 
euroa. 

  E.2a Syyt tarjoamiseen ja 
tuottojen käyttö 
 

Yhtiö hakeutui omasta hakemuksestaan saneerausmenettelyyn 12.12.2014. Trainers’ Housen yhtiökokous päätti 20.01.2015 
jatkaa yrityssaneeraushakemusta. Saneerausmenettely alkoi Espoon käräjäoikeuden 28.01.2015 klo 12:00 antamalla 
päätöksellä nro 15/1555. Ehdotus saneerausohjelmaksi on annettu 03.06.2015, täydennetty 20.08.2015 vahvistettu 
02.09.2015 ja tullut lainvoimaiseksi 10.09.2015 (”Saneerausohjelma”). 
 
Osakeanti on olennainen osa 02.09.2015 vahvistettua Saneerausohjelmaa, ja Saneerausohjelmassa edellytetään, että 
Yhtiön tarjoaa Osakeannissa kaikille etuoikeudettomille velkojille mahdollisuutta velkojen konvertoimiseen Antiosakkeiksi, 
uhalla, että Saneerausohjelma muuten raukeaa. Osakeanti ei se kerrytä varoja Yhtiölle, mutta vähentää Yhtiön velkoja 
merkintäsitoumusten määrällä noin 3,0 miljoonalla eurolla. Mahdolliset lisämerkinnät vähentävät lisäksi velkoja niiden 
määrästä riippuen. Vieras pääoma saatetaan siten Yhtiön liikevaihtoon nähden kestävälle tasolle, millä on ratkaiseva 
merkitys Yhtiön tervehdyttämisen kannalta. 
 
Mikäli Yhtiön Saneerausohjelmaa raukeaa, joutuu Yhtiö selvittäjän käsityksen mukaan luovuttamaan omaisuutensa 
konkurssiin. Yhtiön velat ovat varoja suuremmat, eikä Yhtiö pysty suoriutumaan veloistaan niiden erääntyessä. 

E.3 Osakeannin ehdot 
 

Liikkeeseenlaskija Trainers’ House Oyj 
 
Antiosakkeet Yhtiö tarjoaa Osakeannissa merkittäväksi enintään 42.730.860 Antiosaketta. 
 
Merkintäoikeus Merkintäoikeus on Yhtiön etuoikeudettomien velkojen haltijoilla. Etuoikeudettomien 

velkojen pääoman kokonaismäärä on 3.418.468,79 euroa, jotka oikeuttavat enintään 
42.730.860 Antiosakkeen merkintään. 

 
Vähimmäismäärä Osakeannissa merkittävien Antiosakkeiden vähimmäismäärä on 37.812.500 Antiosaketta 

Saneerausohjelman mukaisesti. 
 
Merkintäsitoumukset Kaikki Yhtiön Saneerausohjelmassa tarkoitetut Juniori- ja Hybridivelkojen velkojat ovat 

sitoutuneet merkitsemään Osakeannissa saamisensa pääomalla Yhtiön osakkeita 
(”Merkintäsitoumukset”) ja hyväksyvän sen, että heidän korkosaamisensa leikataan. 
Merkintäsitoumus on ehdoton.   

 
 Merkintäsitoumukset kattavat osakkeiden merkinnän yhteensä noin 3,0 miljoonan euron 

määrästä, joka vastaa noin 37,8 miljoonaa Antiosaketta, ja ne edustavat yhteensä 88,5 
prosenttia tarjottavien Antiosakkeiden enimmäismäärästä. 

  
 
Ali/ylimerkintätilanne Ei sovellu. Alimerkintätilanne ei ole mahdollinen, koska Osakeannissa merkittävien 

Antiosakkeiden vähimmäismäärää koskevat sitovat merkintäsitoumukset on saatu yllä 
kuvatun mukaisesti. Ylimerkintätilanne ei ole mahdollinen, koska Osakeanti on rajoitettu 
etuoikeutettujen velkojien saatavien enimmäismäärään asti. Muilla kuin 
etuoikeudettomilla velkojilla ei ole oikeutta merkitä Antiosakkeita. 

  
Merkintähinta Antiosakkeen merkintähinta on 0,08 euroa, joka kuitataan merkitsijällä Yhtiöltä olevalla 

saatavalla. Merkintähinta on määrätty Yhtiön Saneerausohjelmassa. 
 
Merkintäaika Antiosakkeiden merkintäaika alkaa 09.11.2015 klo 09:30 ja päättyy 11.11.2015 klo 16:30. 
 
Merkintäpaikka Trainers’ House Oyj:n pääkonttori normaalina toimistoaikana, osoitteessa; Innopoli 2, 

Tekniikantie 14, 02150 Espoo / mahdollisesti pankki tai pankkiiriliike 
 
Merkintöjen hyväksyminen ja rekisteröiminen  
 
 Yhtiö ilmoittaa Antiosakkeet rekisteröitäväksi Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään 

kaupparekisteriin (”Kaupparekisteri”) niin pian kuin se on käytännössä mahdollista 
Antiosakkeiden merkintöjen hyväksymisen jälkeen. Mikäli merkintäaikaa ei muuteta, Yhtiö 
arvioi, että Antiosakkeet rekisteröidään Kaupparekisteriin arviolta 20.11.2015. 

 
 Osakeannissa merkityt Antiosakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear 

Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Antiosakkeet kirjataan merkitsijän 
arvo- osuustilille, kun ne on merkitty kaupparekisteriin. 

 
Kaupankäynti Antiosakkeilla Antiosakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. 

Kaupankäynnin Antiosakkeilla odotetaan alkavan arviolta 23.11.2015. Yhtiön osakkeiden 
kaupankäyntitunnus on TRH1V ja ISIN-koodi FI0009008122. 

 
Osakkeenomistajan oikeudet Antiosakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet Kaupparekisteriin merkitsemisestä ja 

merkitsijän arvo-osuustilille kirjaamisesta lukien. 
 
Merkintöjen sitovuus Osakeannissa tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi peruuttaa muutoin kuin tietyissä 
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arvopaperimarkkinalaissa mainituissa tilanteissa. Yhtiöllä on oikeus hylätä merkintä 
osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty Osakeannin ehtojen tai Yhtiön antamien 
tarkempien ohjeiden mukaisesti. 

 
Yhtiön oikeus perua Osakeanti Yhtiö voi oman harkintansa mukaan päättää perua Osakeannin. Jos Osakeanti perutaan, 

sijoittajien tekemät merkinnät mitätöidään automaattisesti. Osakeannin perumisesta 
ilmoitetaan pörssitiedotteella. Osakeannin peruuttaminen olisi ristiriidassa 
Saneerausohjelman vaatimusten kanssa ja johtaisi Saneerausohjelman raukeamiseen. 

 

E.4 Liikkeeseenlaskuun 
liittyvät olennaiset 
intressit / eturistiriidat 

Ei sovellu. Yhtiön mielestä olennaisia intressejä / eturistiriitoja ei ole.  
 
Osakeanti suunnataan myös Jari Sarasvuolle ja Aarne Aktanin vaikutusvaltayhtiölle. Jari Sarasvuo ja Aarne Aktan ovat 
Yhtiön hallituksen jäseniä. Koska Sarasvuo ja Aktanin vaikutusvaltayhtiö ovat myös Yhtiön etuoikeudettomia velkojista, ei 
asia ole harkinnanvarainen, vaan sitä edellytetään Saneerausohjelmassa. 

E.5 Arvopapereiden 
myyjät ja 
myyntirajoitus-

sopimukset 

Ei sovellu. Ei arvopaperien myyjiä, eikä myyntirajoitussopimuksia. 
 

E.6 Tarjoamisesta 
johtuvan välittömän 
laimentumisen aste 
ja prosenttiosuus 

Osakeannin toteuttamisen jälkeen nykyisen osakkeenomistajan, joka ei merkitse Antiosakkeita Osakeannissa, omistusosuus 
Yhtiössä laimenee välittömästi arviolta noin 38,6 prosenttia, jos Osakeannissa lasketaan liikkeeseen kaikki 42.730.860 
Antiosaketta ja anti merkitään täysimääräisesti, ja noin 35,7 prosenttia, jos Osakeannissa lasketaan liikkeeseen merkinnän 
vähimmäismäärä 37.812.500 Antiosaketta. 

E.7 Sijoittajilta 
veloitettavat 
kustannukset 

 

Ei sovellu. Yhtiö ei veloita kustannuksia sijoittajilta. 
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2 RISKITEKIJÄT 
 

 

 Mahdollisten sijoittajien tulee tutustua huolellisesti Esitteeseen sisältyviin tietoihin ja erityisesti alla kuvattuihin 

riskitekijöihin. Seuraava kuvaus riskitekijöistä perustuu Esitteen päivämäärän tietoihin ja arvioihin, eikä se ole siten 

välttämättä tyhjentävä. Yhden tai useamman tässä kuvatun riskitekijän toteutumisella voi olla olennaisen haitallinen 

vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen, ja sijoittajat voivat menettää 

sijoitustensa arvon osittain tai kokonaan. Yhtiö altistuu lisäksi monille muille riskeille, joita ei tällä hetkellä tunneta tai 

pidetä olennaisina, mutta joilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus sen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja 

liiketoiminnan tulokseen. Mahdollisten sijoittajien on syytä huomata, että riskitekijöiden esitysjärjestys ei kuvaa niiden 

toteutumisen todennäköisyyttä tai tärkeysjärjestystä. 

 

 

 

2.1 Yhtiön toimintaympäristöön liittyviä riskejä 
 

 

Yleistä riskeistä ja riskienhallinnasta 

 

Yhtiön toimintaympäristön riskit ovat säilyneet ennallaan. Yhtiön harjoittaman toiminnan  projektiluonteen vuoksi 

tilauskanta on lyhyt, alalle tulo on helppoa ja yleisen taloustilanteen johdosta näkyvyys pidemmälle on edelleen heikko. 

Yhtiön tulevaisuuden ennustettavuus on siksi varsin haasteellista ja markkina- ja liiketoiminnan riskejä on vaikea 

määrittää. Edelleen Yhtiön maine vaikuttaa olennaisesti asiakkaiden ostopäätöksiin ja Yhtiön uskottavuuteen 

asiakastyössä Riskejä hallitaan pääasiassa tehokkaalla myynnin, henkilöresurssien sekä liikekulujen suunnittelulla ja 

säännöllisellä seurannalla sekä  asiakastyön laadunvalvonnalla, mikä mahdollistaa toimenpiteet olosuhteiden muuttuessa.  
 

 

Yhtiön toimii toimialalla, jolla on kireä kilpailutilanne ja matalat alalle tulon kynnykset, mikä on jo aiheuttanut 

hintakilpailua ja voi johtaa Yhtiön markkina-aseman heikkenemiseen.    

 

Yhtiön toimialalla on suuri määrä kilpailevia toimijoita. Yhtiön arvion mukaan markkinoilla toimi tuhansia koulutus-, 

valmennus- ja muutoskonsultointia tarjoavia yrityksiä. Erityisesti viime vuosina toimialalla on ollut kova hintakilpailu. 

Lisäksi konsultointialalle tulemisen pääomavaatimukset ja muut kynnykset ovat matalat. 

 

Yhtiön johdon arvion mukaan toimialaan vaikuttavat tärkeimmät markkinatrendit ovat seuraavat: Suomen talouden 

heikko tilanne on aiheuttanut Yhtiön potentiaalisissa asiakkaissa kustannuspaineita. Tämä vaikuttaa koko Yhtiön 

toimialalla myynnin vaikeutumisena ja kilpailun kiristymisenä. Palveluiden tarjoaminen digitaalisena ja osittain 

automatisoituna on yleistynyt. Tämä luo toisaalta uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta saattaa toisaalta aiheuttaa 

hintojen laskua. 

 

Ei ole varmuutta siitä, että Yhtiö pystyy jatkossa kilpailemaan menestyksekkäästi nykyisillä tai tulevilla markkinoillaan 

nykyisten tai tulevien kilpailijoidensa kanssa tai säilyttämään nykyisen markkina-asemansa. Kilpailun kiristymisellä voi 

olla epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen sekä 

osakkeiden arvoon. 

 

 

Yhtiön tilauskanta koostuu pääosin lyhyistä projekteista, mikä asettaa liiketoiminnan alttiiksi muutoksille 

asiakkaiden tilauskäytännöissä ja markkinaolosuhteissa.  

 

Valtaosa Yhtiön liikevaihdosta kertyy lyhyistä projekteista. Yhtiön tilauskanta on tyypillisesti muutaman kuukauden 

mittainen ja ennustettavuus siten haasteellista. Yhtiön markkinoilla Suomessa vallitsevan huonon yleisen taloustilanteen 

johdosta näkyvyys pidemmälle on edelleen heikko. Tällä hetkellä Yhtiö on keskittynyt harjoittamaan liiketoimintaa 

pääasiassa suomalaisten yritysten kanssa. Yhtiön toiminnan kannattavuus edellyttää sitä, että Yhtiö onnistuu jatkuvasti 

asiakas- ja myyntityössään. Yhtiö seuraa jatkuvasti myyntityön tuloksia ja puuttuu mahdollisesti heikentyneisiin tuloksiin 

välittömästi. Myyntitoimintaa ja siinä hyödynnettäviä välineitä myös kehitetään jatkuvasti. 

 

Lyhyt tilauskanta asettaa Yhtiön liiketoiminnan alttiiksi muutoksille asiakkaiden tilauskäytännöissä tai 

markkinaolosuhteissa. Suomessa vallitsevan yleisen taloustilanteen johdosta monet Yhtiön asiakkaista ja potentiaalisista 

asiakkaista ovat pyrkineet vähentämään omia kustannuksiaan, ja on mahdollista, että tämä kehitys jatkuu ja vaikeuttaa 

Yhtiön myyntiä myös jatkossa. Riskin toteutumisen ennakoimiseksi ja sitä kautta riskin hallitsemiseksi Yhtiö ylläpitää 

tiiviitä suhteita asiakkaidensa kanssa. 
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Merkittävä osa Yhtiön kustannuksista on kiinteitä, pääasiassa vuokratiloihin ja henkilöstön palkkoihin liittyviä. 

Liikevaihto voi kuitenkin laskea nopeasti projektien päättymisen tai uusien projektien lukumäärän tai keskikoon 

vähenemisen johdosta. On mahdollista, että Yhtiö ei ehdi riittävästi sopeuttaa kulurakennettaan pienemmän liikevaihdon 

mukaiseksi, jolloin kannattavuus heikkenee. Tilauskannan kehitystä kuitenkin seurataan tiiviisti, jotta liikevaihdon 

mahdollinen pieneneminen ei tulisi Yhtiölle yllätyksenä. Katso myös ”Riskit – Rahoitusriskit”. 

 

Riskin toteutumisella voi olla epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan 

tulokseen sekä osakkeiden arvoon. 

 

  

 Asiakkaiden käsitys Yhtiöstä ja sen kyvystä antaa tarvittavaa konsultointipalvelua voi muuttua, mikä vaikuttaa 

Yhtiön kykyyn kilpailla menestyksekkäästi markkinoilla. 

 

 Alalla on toimijoiden voimakasta kiertoa. Alalletulo ja alalta poistuminen on helppoa. Tämä muuttaa ajan myötä Yhtiön   

positiota markkinoilla. Asiakkaiden käsitys Yhtiöstä suhteessa sen kilpailijoihin ja Yhtiön kyvystä antaa tarvittavaa 

konsultointipalvelua vaikuttaa vahvasti Yhtiön kykyyn hinnoitella palvelunsa. Asiakastyön epäonnistuminen voi 

aiheuttaa riskin toteutumisen, millä voi olla epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai 

liiketoiminnan tulokseen sekä osakkeiden arvoon. 

 

Yhtiön käynnissä olevalla yrityssaneerausohjelmalla voi olla negatiivisia vaikutuksia joidenkin asiakkaiden käsityksiin 

Yhtiöstä ja sen uskottavuudesta. Yrityssaneeraukseen hakeutumisesta on kuitenkin kulunut jo noin kymmenen kuukautta 

ja riskin vaikutus on tähänastisten kokemusten perusteella ollut vähäinen.  

 

Myös asiakkaiden epäonnistuminen kasvutavoitteidensa saavuttamisessa valmennuksesta ja Yhtiön muista palveluista 

huolimatta, laatuongelmat palvelun tarjoamisessa, uudenlainen kilpailu tai teknologian kehitys saattavat johtaa 

uusmyynnin vaikeutumiseen tai myynnin vähentymiseen. Yhtiö pyrkii sisäisen laadunvalvonnan kautta välttämään sen 

omista epäonnistumisista johtuvat ongelmat. Yhtiö pyrkii myös jatkuvan toiminnan kehittämisen kautta pysymään alan 

kehityksen kärjessä. 

 

 

 

2.2 Yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyviä riskejä 
 

 

Yhtiön ja sen liiketoimintaan liittyvät riskit ovat: (i) Yhtiön Saneerausohjelmaan liittyvät riskit, (ii) Yhtiön 

tulosparannushankkeisiin liittyvät riskit, (iii) Henkilöstön rekrytointiin ja avainhenkilöstöön menetyksiin liittyvät riskit, 

(iv) Henkilöstövähennyksistä johtuviin mahdollisiin kanteisiin liittyvät riskit, (v) Ennakoimattomiin oikeudenkäynteihin 

liittyvät riskit, (vi) Yhtiön liiketoiminnassa käytettävien tietojärjestelmiin, kuten Pulssi-järjestelmään, liittyvät riskit ja 

(vii) Yhtiön Saneerausohjelman mukaisesti päätetyn päävuokrasopimuksen päättämiseen liittyvät riskit.  

 

Riskeistä Saneerausohjelmaan, tulosparannushankkeisiin ja Saneerausohjelman mukaisesti päätetyn 

päävuokrasopimuksen päättämiseen liittyvät riskit liittyvät Yhtiön Saneerausohjelman toteuttamisesta nouseviin 

riskeihin. Loput riskit ovat Yhtiön normaaliin liiketoimintaan liittyviä. 
 

 

Yhtiö voi epäonnistua Saneerausohjelman toteuttamisessa, mikä voi pahimmillaan johtaa yhtiön konkurssiin. 

 

Yhtiö jätti joulukuussa 2014 yrityssaneeraushakemuksen, koska Yhtiön liiketoiminnan kannattavuus ja kassavirta eivät 

olleet riittävällä tasolla, jotta Yhtiö olisi voinut täyttää vastuunsa. Yhtiölle on 02.09.2015 vahvistettu Saneerausohjelma, 

jonka mukaisesti Yhtiön tulee maksaa saneerausvelkansa Saneerausohjelmassa määritellyn noin neljän vuoden aikataulun 

kuluessa. 

 

Yhtiön kyky jatkaa toimintaansa riippuu liiketoiminnan kannattavuudesta. Mikäli Yhtiö ei pysty saavuttamaan 

kannattavuustavoitteitaan, on mahdollista, että Yhtiö ei pysty suorittamaan saneerausvelkojaan Saneerausohjelman 

mukaisessa aikataulussa. Tässä tilanteessa Saneerausohjelma voi raueta, mikä voi johtaa Yhtiön konkurssiin. 

Konkurssitilanteessa sijoittajat voivat menettää sijoituksensa osittain tai kokonaan. Katso myös ”Riskit – Rahoitusriskit”.  

  

 

Yhtiö voi epäonnistua strategian täytäntöönpanossa. 

 

Yhtiön sisäisesti rakentamat liiketoiminnan kehittämis- ja tehostamistoimenpiteet eivät välttämättä tuota toivottua tulosta 

tai mahdollista saneerausvelkojen maksamista Saneerausohjelman mukaisessa aikataulussa. Yhtiön hallitus on 

syyskuussa 2015 hyväksynyt päivitetyn strategian. Tavoitteena on kääntää yhtiö kannattavaan kasvuun. Trainers’ House 

vahvistaa edelleen muutosyhtiöpositiota ja keskittyy jatkossa palveluihin, joiden tarkoituksena on tukea asiakkaita 
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keskeisten muutoshankkeiden ja arjen tekemisen paremmassa toteuttamisessa. Yhtiö hyödyntää muutospalveluiden 

toteutuksessa tytäryhtiö Ignis Oy:n voimavaroja sekä digitaalisia työkaluja ja sisältöjä.. 

 

Yhtiö on toteuttanut ja tulee jatkossakin toteuttamaan toimenpiteitä, joilla Yhtiön kustannuksia on alennettu ja toiminnan 

tehokkuutta sekä myyntiä pyritty parantamaan. Näistä merkittävimpiä ovat henkilöstökustannusten vähennykset, Yhtiön 

päävuokrasopimuksen ennenaikainen päättäminen sekä uusien palvelukonseptien ja tuotteiden kehittäminen. 

 

Yhtiön arvion mukaan toimenpiteillä on onnistuttu saavuttamaan säästöjä ja parantamaan toiminnan tehokkuutta. Ei 

kuitenkaan ole varmuutta siitä, että tehdyt tehostamistoimenpiteet olisivat riittäviä tai mahdollistaisivat kannattavan 

toiminnan sekä Saneerausohjelman mukaiset maksusuoritukset. 

 

On myös mahdollista, että Yhtiö epäonnistuu strategian täytäntöönpanossa tai siihen liittyvien taloudellisten tai muiden 

tavoitteiden saavuttamisessa. Epäonnistumisella saattaa olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, 

taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen sekä osakkeiden arvoon. 

 

 

Yhtiö voi epäonnistua pätevän henkilöstön rekrytoinnissa tai menettää avainhenkilöstöä. 

 

Epäonnistuminen pätevän henkilöstön rekrytoimisessa tai avainhenkilöiden menettäminen voi vaikuttaa olennaisen 

haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Henkilöstöriskejä hallitaan 

kilpailukykyisen palkan lisäksi kannustusjärjestelmillä ja panostuksilla henkilöstön koulutukseen, uramahdollisuuksiin ja 

yleiseen viihtyvyyteen. 

 

Yhtiön myynti, liiketoiminta, liiketoiminnan tulos ja sen kyky ylläpitää ja kasvattaa liiketoimintojaan sekä tarjota 

korkealaatuisia palveluita on hyvin riippuvainen Yhtiön avainhenkilöiden työpanoksesta ja Yhtiön kyvystä rekrytoida 

myös jatkossa uusia avainhenkilöitä. Ellei Yhtiö kykene rekrytoimaan pätevää henkilöstöä ja pitämään sitä 

palveluksessaan, se ei välttämättä pysty kilpailemaan tehokkaasti eikä toteuttamaan strategiaansa. 

 

Henkilöstöön liittyvät kustannukset muodostavat merkittävän osan Yhtiön kustannuksista. Mikäli toimialalla yleisen 

palkkatason nousun tai muun syyn seurauksena Yhtiön henkilöstökustannukset nousisivat, olisi sillä merkittävä vaikutus 

Yhtiön kannattavuuteen.  

 

 Kukin edellä mainittu riski voi toteutuessaan vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen 

asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen sekä osakkeiden arvoon.  

 

 

Yhtiön toteuttamat henkilöstövähennykset voivat johtaa kanteisiin. 

 

Viimeaikaiset sekä mahdolliset tulevat henkilöstövähennykset saattavat johtaa kanteisiin. Yhtiö on vähentänyt 

taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla henkilöstöään useita kertoja. Vaikka Yhtiö noudattaa henkilövähennysten 

yhteydessä sovellettavia lakeja ja määräyksiä, se ei voi taata, ettei sitä vastaan panna vireille kanteita irtisanomisten 

johdosta. Mikäli tällaisia kanteita pannaan vireille, ja tuomioistuin velvoittaa Yhtiön korvaamaan työntekijöille 

aiheutuneita menetyksiä, saattaa tällä olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan 

ja/tai liiketoiminnan tulokseen sekä osakkeiden arvoon. 

 

 

Yhtiö voi joutua osapuoleksi oikeudenkäynteihin, välimiesmenettelyihin tai viranomaismenettelyihin. 

 

Yhtiöllä ei ole vireillä olevia oikeudenkäyntejä, mutta on mahdollista, että Yhtiö tulevaisuudessa voi joutua osapuoleksi 

tai kohteeksi oikeudenkäynneissä ja viranomaismenettelyissä. Oikeudenkäyntien, viranomaismenettelyjen ja muiden 

vastaavien käsittelyjen tai kanteiden luonteen johdosta niiden lopputulosta on vaikea ennakoida, eikä tällaisten 

menettelyjen tai kanteiden lopputuloksesta voi olla varmuutta. Sopimuksiin ja immateriaalioikeuksiin liittyvien riskien 

hallitsemiseksi yhtiössä on sisäinen sopimusmenettelyohjeisto. Yhtiön käsityksen mukaan sopimusriskit eivät poikkea 

tavanomaisesta. 

 

Mikä tahansa Yhtiölle kielteinen päätös missä tahansa oikeudenkäynnissä, viranomaismenettelyssä tai kanteessa voi 

vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen sekä 

osakkeiden arvoon. 

 

 

Yhtiön vakuutusturva voi osoittautua riittämättömäksi.  

 

Yhtiö on pyrkinyt suojautumaan toimialalleen tavanomaisella vakuutusturvalla siinä laajuudessa kuin johto on katsonut 

tarpeelliseksi Yhtiön toiminnan kannalta. Vakuutusturvalla katetaan muun muassa omaisuuteen kohdistuvia menetyksiä 

sekä muita vastuita. Vaikka Yhtiön johdon käsityksen mukaan vakuutussuoja on riittävä ja vastaa alan normaalia 
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käytäntöä, on mahdollista, että nämä vakuutukset eivät kata riittävästi kaikkia riskejä ja onnettomuuksia tai ole muutoin 

riittävän kattavia kaikissa tilanteissa. Vakuutusyhtiöt voivat lisäksi kokonaan tai osittain evätä Yhtiön 

korvausvaatimukset tai on mahdollista, että ne eivät viime kädessä pysty täyttämään velvoitteitaan vakuutussopimusten 

edellyttämällä tavalla. 

 

Kukin edellä mainittu riski voi toteutuessaan vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen 

asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen sekä osakkeiden arvoon. 

 

 

Yhtiön liiketoiminnassa käytettävien tietojärjestelmiin, kuten Pulssi-järjestelmään, voi tulla häiriöitä, jotka voivat 

aiheutaa ongelmia palveluiden tuottamisessa. 

 

Yhtiön liiketoiminta perustuu toimiville tietojärjestelmille. Lisäksi Yhtiö tarjoaa asiakkailleen tietojärjestelmiin 

perustuvia palveluita, kuten esimerkiksi Pulssi-järjestelmää hyödyntäviä palveluita. Virheet tietojärjestelmissä voivat 

aiheuttaa lisää operatiivista työtä, häiriöitä palveluissa asiakkaille sekä mahdollisesti tietoturvaan liittyviä riskejä. 

Teknologiariskeihin kuuluvat muun muassa toimittajariski, sisäisiin järjestelmiin liittyvät riskit, teknologiamuutosten 

tuomat haasteet ja tietoturvariskit. 

 

Osa tietojärjestelmistä on kolmansien tahojen kehittämiä ja Yhtiön lisensoimia. Näiden järjestelmien ja ohjelmistojen 

osalta Yhtiö on riippuvainen kyseisten kolmansien tahojen kyvystä ja halusta kehittää ja ylläpitää kyseisiä ohjelmistoja ja 

Yhtiön saamien lisenssien jatkuvuudesta.  

 

Vuosina  2014 ja 2015 lisensoitujen tietojärjestelmien ylläpidon ja kehityksen kustannus on ollut  muutamia tuhansia 

euroa kuukaudessa, enimmillään n. 10.000 euroa.  Tässä yhteydessä Yhtiö tarkoittaa Virta ja Pulssi –palveluita. Pulssi on 

asiakkaille myytävä muutoksen läpiviennin varmistava sähköinen työkalu. Virta on puolestaan Cloudriven Oy:n 

omistama Trainers’ Housen käyttämä myynnin ohjaamisen työkalu. Yhtiö jatkaa työkalujensa kehittämistä 

tulevaisuudessa kassavirtansa mahdollistamissa rajoissa.  

 

Edellä mainittujen riskien realisoitumisella saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, 

taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen sekä osakkeiden arvoon. Yhtiön näkemyksen mukaan riski on 

kuitenkin suhteellisen vähäinen. Kaikki Yhtiön käytössä olevat tietojärjestelmät ovat tarvittaessa korvattavissa muiden 

ohjelmistotalojen tuotteilla. 

 

 

Yhtiölle voi aiheutua ylimääräisiä kustannuksia tai sitä vastaan voidaan esittää vahingonkorvausvaatimus 

Saneerausohjelman mukaisesti päätetyn päävuokrasopimuksen päättämiseen liittyen. 

 

Yhtiölle voi aiheutua ylimääräisiä kustannuksia tai sitä vastaan voidaan esittää vahingonkorvausvaatimuksia Yhtiön 

päävuokrasopimuksen päättymiseen liittyen. Yhtiö on 14.4.2015 irtisanonut Yhtiön aikaisemman pitkäaikaisen ja 

taloudellisilta rasitteiltaan merkittävän päävuokrasopimuksen päättymään yrityssaneerauslain 27 §:n perusteella 

noudattaen kahden kuukauden irtisanomisaikaa. Yhtiö on irtisanonut myös toimitiloihin liittyvät alivuokrasopimukset. 

Tilikaudella 2014 irtisanottuun sopimukseen ja vuokrattuun kiinteistöön liittyvät kustannukset olivat yhteensä noin 1,7 

miljoonaa euroa ja alivuokratuotot noin 0,6 miljoonaa euroa. 

 

Pää- ja alivuokrasopimusten päättyminen on aiheuttanut ja tulee mahdollisesti myös jatkossa aiheuttamaan 

kertaluonteisia kustannuksia, joiden suuruutta Yhtiö ei vielä voi tarkasti arvioida. Yhtiötä kohtaan on esitetty vaatimuksia 

pää- ja alivuokrasopimusten päättymisen perusteella. Vaatimukset saattavat johtaa oikeudenkäynteihin. Asiaa on kuvattu 

tarkemmin luvussa 7.6 ”Tietoja Yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta – Muut olennaiset tiedot”. 

 

Näiden riskien realisoitumisella saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen 

asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen sekä osakkeiden arvoon. 

 

 

 

2.3 Rahoitusriskit 
 

 

 

 Rahoitusriskien hallinnassa keskeinen huomio kiinnittyy likviditeettiin. Johtuen liikevaihdon laskusta ja Yhtiön 

nykyiseen liikevaihtoon nähden liian suurista toimitila- ja rahoituskustannuksista vuonna 2013 tehdyt rahoitusjärjestelyt 

osoittautuivat riittämättömiksi, ja Yhtiö päätti jättää yrityssaneeraushakemuksen 12.12.2014. Yrityssaneerausohjelma on 

vahvistettu 02.09.2015 Espoon käräjäoikeuden päätöksellä, ja Yhtiön tavoite on edelleen turvata riittävä rahoitus 

Konsernin toiminnan jatkamiseksi.  
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Yhtiön rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on turvata oman ja vieraan pääomanehtoisen rahoituksen saatavuus 

kilpailukykyisin ehdoin ja vähentää markkinoiden haitallisten liikkeiden vaikutuksia yhtiön toiminnassa.  

 

Yhtiön rahoitusriskit  ovat: (i) Yhtiön käyttöpääoman riittävyyteen liittyvät riskit, (ii) lisärahoituksen saamiseen liittyvät 

riskit, (iii) Yhtiön laskennallisten verosaamisten hyödyntämättä jättämiseen liittyvät riskit, (iv) Yhtiön liikearvon ja 

muiden aineettomien hyödykkeiden arvon alentumiseen liittyvä riski, (v) Yhtiön luottotappioriskit ja (vi) Yhtiön 

valuuttariskit.  

 

Käyttöpääoman riittävyyteen ja lisärahoituksen saamiseen liittyvät riskit liittyvät hyvin läheisesti toisiinsa. Yleisen 

markkinatilanteen huononeminen saattaa aiheuttaa Yhtiölle käyttöpääoman vajeen. Jos Yhtiö ei pysty riittävästi 

sopeuttamaan menojaan, se joutuu hankkimaan muuten tällä hetkellä Yhtiölle tarpeetonta lisärahoitusta. Jos Yhtiö ei saa 

lisärahoitusta markkinoilta tai omistajilta, Yhtiö voi tulla maksukyvyttömäksi..  

 

Laskennallisten verosaamisten hyödyntämättä jättämiseen liittyvät riskit saattavat realisoitua siinä tilanteessa, jossa 

Yhtiön kannattavuus ei kehity riittävän suotuisasti. Yhtiö ei siinä tapauksessa pysty hyödyntämään laskennallisia 

verosaamisia, mikä heikentää Yhtiön taloudellista tulosta. Liikearvon ja muiden aineettomien hyödykkeiden arvon 

alentumiseen liittyvä riski toteutuessaan heikentää Yhtiön taloudellista tulosta, mutta ei kassavirtaa. Luottotappio- ja 

valuuttariskit ovat normaaliin liiketoimintaan liittyviä. 

 

 

Yhtiön käyttöpääoman riittävyys voi vaarantua yleisen markkinatilanteen muuttuessa. 

 

Yhtiön käyttöpääoma riittää Yhtiön käsityksen mukaan seuraavien 12 kuukauden ajaksi. Yhtiö toteuttaa 

Saneerausohjelmaa, jonka valmistelussa käyttöpääoman riittävyyteen kiinnitettiin erityistä huomiota. Käyttöpääoman 

riittävyys voi kuitenkin vaarantua  yleisen taloustilanteen muuttuessa.  

 

Tällä hetkellä Yhtiön maksukyky on  varmasti turvattu arviolta noin 3—6 kuukaudeksi eteenpäin Esitteen päiväyksestä. 

Huolimatta siitä, että Yhtiö pyrkii aktiivisesti hallitsemaan rahoitusriskejään ja varmistamaan käyttöpääoman 

riittävyyden, ei Yhtiöllä voi olla täyttä varmuutta näiden toimenpiteiden riittävyydestä varmistamaan kassavirran 

riittävyyttä ja Yhtiön kykyä maksaa saneerausvelat Saneerausohjelman mukaisessa aikataulussa. 

 

Yhtiön liiketoiminta, käyttöpääoman riittävyys sekä saneerausvelkojen takaisinmaksu Saneerausohjelman mukaisessa 

aikataulussa edellyttävät positiivista liiketoiminnan kassavirtaa. Yhtiön on käytettävä merkittävä osa liiketoiminnan 

rahavirrasta saneerausvelkojen hoitamiseen, mikä vähentää liiketoiminnan, investointien, käyttöpääoman ja muiden 

tarpeiden rahoittamiseen käytettävissä olevia varoja. Mikäli Yhtiö rikkoisi Saneerausohjelman mukaisia velvoitteitaan 

siten, että se oikeuttaisi saneerausvelkojen eräännyttämiseen, Yhtiöllä ei todennäköisesti olisi riittäviä varoja 

saneerausvelkojensa ennenaikaiseen takaisinmaksuun, mikä voisi johtaa saneerausohjelman raukeamiseen ja Yhtiön 

konkurssiin.. 

 

 Konsernilla on rahoja ja pankkisaamisia 0,8 miljoona euroa 30.09.2015. Vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla 

Konsernin liiketoiminnan kassavirta ja kokonaiskassavirta olivat molemmat 0,1 miljoona euroa negatiivisia. Vuoden 

2015 kolmannella neljänneksellä liiketoiminnan kassavirta oli 0,4 miljoona euroa negatiivinen osana normaalia kesän 

kausivaihtelua. Yhtiö on osana Saneerausohjelmaa selvittäjän suostumuksella irtisanonut toimitilojaan koskevan 

vuokrasopimuksensa 14.04.2015 kahden kuukauden irtisanomisajalla ja tehnyt Technopolis Oyj:n kanssa 

vuokrasopimuksen uusien toimitilojen vuokraamisesta Espoossa sijaitsevasta Innopoli 2-toimistorakennuksesta, Yhtiö 

saavuttaa tällä noin 0,4 miljoonan euron kustannussäästön vuoden 2015 toisella puolivuotiskaudella. Tämä on merkinnyt 

parannusta Yhtiön liiketoiminnan kassavirtaan kesäkuun 2015 jälkeen.  

 

 Osana 02.09.2015 vahvistettua Saneerausohjelmaa Yhtiön rahoitusvelan määrä laskee noin 2,5 miljoonaan euroon. Tästä 

rahoitusvelasta noin 0,3 miljoonaa euroa on maksettu pois Saneerausohjelman maksusuunnitelman mukaisesti 

04.09.2015. Yhtiön rahoitusvelan suuruudeksi jää siten noin 2,2 miljoona euroa, jotka Saneerausohjelman 

maksusuunnitelman mukaisesti kuuluu maksaa 01.03.2019 mennessä. Liiketoimintaympäristön eli yleisen markkina- ja 

kilpailutilanteen olennainen  vaikeutuminen voi johtaa siihen, että Konsernin tarjoamien palveluiden kysyntä laskee, 

mikä taas saattaa johtaa negatiivisen kassavirran kehitykseen ja käyttöpääomavajeeseen. Tässä tapauksessa Yhtiöllä 

syntyy vaikeuksia kattaa liiketoimintaan ja Saneerausohjelman toteuttamiseen liittyvät maksuvelvoitteet. 

 

 Yleisen markkinatilanteen huonontuminen edellyttäisi menojen sopeuttamista. Menojen sopeuttaminen voidaan toteuttaa 

esimerkiksi henkilöstövähennyksillä, tilavähennyksillä ja palkkojen sopeuttamisella. Tässä tilanteessa Yhtiö odottaa 

kykenevänsä suorittamaan sopeutukset noin 3—6 kuukauden kuluessa. Käyttöpääoman riittävyys tulee tässä tapauksessa 

riippumaan näiden toimien onnistumisesta. Jos sopeutustoimet epäonnistuvat, Yhtiö ei välttämättä kykene tuottamaan 

riittäviä kassavirtoja. 

 

Samanaikaisesti Saneerausohjelma sekä Yhtiön hyvin rajalliset käytettävissä olevat vakuudet tekevät uuden rahoituksen 

hankkimisen todennäköisesti vaikeaksi tai mahdottomaksi (ks. seuraava kappale – Yhtiö ei välttämättä saa lisärahoitusta, 

jos käyttöpääomaan liittyvä riski realisoituu). 
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Näiden riskien realisoitumisella saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen 

asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen sekä osakkeiden arvoon. 

 

 

Yhtiö ei välttämättä saa lisärahoitusta, jos käyttöpääomaan liittyvä riski realisoituu.  

 
Tällä hetkellä Yhtiö ei harkitse lisärahoituksen hankkimista. Yhtiö saattaa kuitenkin tarvita ulkopuolista lisärahoitusta, 

jos yleinen markkinatilanne muuttuu olennaisesti ja Yhtiön käyttöpääoman riittävyyteen liittyvä riski realisoituu.  

 

Yhtiö on hakeutunut yrityssaneerausmenettelyyn. Yhtiön liiketoiminnan jatkuvuuteen liittyy merkittäviä riskejä, eikä 

Yhtiö välttämättä saa lisärahoitusta lainkaan tai kilpailukykyisin ehdoin markkinoilta. Yhtiöllä oli vakuudelliseen 

velkaan, nk. seniorilainavelkaan, liittyviä kovenanttiehtoja. Saneerausohjelman vahvistamisen yhteydessä 02.09.2015 

seniorilainaan liittyvät kovenanttiehdot mitätöityivät. Muita kovenanttiehtoja Yhtiöllä ei Esitteen päivämääränä ole. 

 

Yhtiö ei voi arvioida omistajiensa puolesta heidän halukkuuttaan antaa yhtiölle mahdollista lisärahoitusta 

tulevaisuudessa.  

 

Käyttöpääoman riittävyyteen ja lisärahoituksen saamiseen liittyvien riskien yhtäaikainen realisoituminen  voi johtaa 

Yhtiön maksukyvyttömyyteen, mikä voi johtaa Yhtiön konkurssiin. Tämän seurauksena osakkeenomistajat voivat 

menettää sijoituksensa Yhtiössä kokonaan tai osittain. 

 

 

Yhtiö ei välttämättä pysty hyödyntämään laskennallisia verosaamisiaan. 

 

 

Jos Yhtiö ei pysty hyödyntämään laskennallisia verosaamisiaan, tai jos verorasitus kasvaa verolakien tai -määräysten 

muutosten tai verotarkastuksen seurauksena, sillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön taloudelliseen asemaan 

ja liiketoiminnan tulokseen. 

 

Konsernilla oli kirjattuna 385.929,87 euroa laskennallisia verosaamisia 30.09.2015. Laskennallista verosaamista ei ole 

kirjattu erillisyhtiöiden kirjanpitoon. Verosaamiset vanhenevat vuosina 2019-2023. Konsernin Suomen yhtiöiden 

vahvistetut tappiot ovat seuraavanlaiset: Trainers’ House Kasvusysteemiosakeyhtiö vuoden 2009 vahvistettu tappio 2,1 

milj. euroa (vanhenee vuonna 2019, konserniavustuksen kautta käytettävissä Trainers’ House Oyj:n verotuksessa), 

Trainers’ House Oyj:n vuoden 2011 vahvistettu tappio 0,2 milj. euroa (vanhenee vuonna 2021) ja Trainers’ House Oyj:n 

vuoden 2013 vahvistettu tappio 1,8 milj. euroa (vanhenee vuonna 2023) 

 

Laskennallisia verosaamisia kirjataan käyttämättömistä verotuksellisista tappioista vain siltä osin kuin niiden 

hyödynnettävyys on todennäköisempää kuin hyödyntämättä jääminen, minkä puolestaan määrää se, kertyykö 

tulevaisuudessa riittävästi verotettavaa tuloa.  

 

Verotettavan tulon kertymistä koskevat oletukset perustuvat Yhtiön arvioimiin tuleviin rahavirtoihin. Nämä tulevia 

rahavirtoja koskevat arviot puolestaan riippuvat arvioista, jotka koskevat tulevan myynnin ja kustannusten määrää. 

Näihin arvioihin ja oletuksiin liittyy riskejä ja epävarmuutta, ja näin ollen on mahdollista, että olosuhteissa tapahtuvat 

muutokset aiheuttavat muutoksia odotuksiin, ja tämä voi puolestaan vaikuttaa taseeseen merkittyihin laskennallisiin 

verosaamisiin samoin kuin mahdollisiin vielä kirjaamattomiin muihin verotuksellisiin tappioihin.  

 

Jos Yhtiön verotettava tulo on tulevaisuudessa pienempi kuin mitä se on ennakoinut kirjattavia laskennallisia 

verosaamisia määrittäessään, saamisten arvo alentuu tai ne käyvät kokonaan arvottomiksi. Tällöin taseeseen merkityt 

määrät voidaan mahdollisesti joutua peruuttamaan tulosvaikutteisesti.  

 

Yhtiön muut veroriskit liittyvät muun muassa verokantojen tai verolainsäädännön muutoksiin, niiden virheellisiin tai 

veroviranomaisen kannasta poikkeaviin tulkintoihin taikka Konsernin sisäisten liiketoimien hinnoittelun 

hyväksyttävyyteen. Veroriskien toteutuminen saattaa johtaa maksun- tai veronkorotuksiin tai veroviranomaisten 

määräämiin sanktioihin, jotka puolestaan voivat johtaa taloudellisiin menetyksiin. 

 

 Yllä mainittujen riskien realisoitumisella saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, 

taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen sekä osakkeiden arvoon. 

 

 

Yhtiön liikearvon ja muiden aineettomien hyödykkeiden arvon alentuminen voi vaikuttaa yhtiön tulokseen. 

 

Yhtiön konsernitaseessa on 30.09.2015 jäljellä liikearvoa 1,7 milj. euroa. Tavaramerkkien tasearvo 

arvonalentumiskirjauksen jälkeen on 6,1 miljoonaa euroa. Taseeseen kirjatut liikearvo, muut aineettomat hyödykkeet ja 
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verosaamiset on testattu uudelleen vuoden 2015 toisen vuosineljänneksen päättyessä. Tehtyjen liikearvotestien 

perusteella lasketut käyttöarvot alittivat kirjanpitoarvon, mikä johti arvonalennuskirjauksiin. 

 

Liikearvot sekä tavaramerkille annetut arvot perustuvat johdon arvioihin. Jos nämä arviot eivät toteudu, on mahdollista, 

että arvonalentumistestausten yhteydessä joudutaan kirjaamaan arvonalentumistappiota. Liikearvo testataan 

arvonalentumisten varalta vuosineljänneksittäin tai kun muutokset olosuhteissa viittaavat siihen, että tasearvo ei 

mahdollisesti vastaa kerrytettävissä olevaa rahamäärää. Vaikka liikearvon alaskirjaus ei vaikuta raportoituihin 

rahavirtoihin, se kirjataan Konsernin tuloslaskelmaan tulosvaikutteisena eränä ja sillä voi olla olennaisen haitallinen 

vaikutus Yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 

 

Mikäli Yhtiön kannattavuus ei kehity ennustetulla tavalla tai muut yhtiön toiminnasta riippumattomat ulkoiset tekijät, 

kuten korkotaso, muuttuvat oleellisesti, on mahdollista, että liikearvoa ja muita aineettomia hyödykkeitä joudutaan 

kirjaamaan alas.  

 

 

Asiakkaiden maksuvaikeudet tai luottotappiot voivat vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön taloudelliseen asemaan. 

 

Asiakkaiden maksuvaikeudet tai luottotappiot voivat vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja 

taloudelliseen asemaan. 

 

Taloudellisesti epävarmoina aikoina Yhtiön asiakkailla voi olla vaikeuksia saada luottoa tai muuta rahoitusta. Vaikka 

Yhtiön tiedossa ei ole merkittäviä asiakkaiden maksuvaikeuksia, on aina olemassa riski, että asiakkaat eivät kykene 

suorittamaan maksuvelvoitteitaan joko osittain tai kokonaan, tai myyntisaamiset voivat viivästyä. 

 

Yhtiöllä ei ole merkittäviä saatavien luottoriskikeskittymiä, koska sillä on laaja asiakaskunta ja se pyrkii luotottamaan 

vain sellaisia yrityksiä, joilla on hyvät luottotiedot. Yhtiössä tehdään arvonalentumistappiovaraus kaikista niistä yli 90 

päivää erääntyneistä saamisista, joihin ei ole saatu maksusitoumusta asiakkaalta. 

 

Vaikka Yhtiön asiakassuhteet ovat usein vakiintuneita ja pitkäaikaisia, ja asiakkaina on luottokelpoisia tahoja, yhden tai 

useamman asiakkaan maksuvaikeudet tai maksukäyttäytymisen muutokset voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti 

Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen sekä osakkeiden arvoon. 
 

 

Yhtiön vähäinen ulkomaan valuutassa tapahtuva liiketoiminta altistaa Yhtiön vähäiselle valuuttakurssien 

vaihtelulle. 

 

Yhtiön myynnistä pääosa tehdään euromääräisenä ja pääosa toiminnasta on euroalueella, joten valuuttariskit ovat 

toistaiseksi vähäisiä. Yhtiö harjoittaa kuitenkin myös vähäistä toimintaa ulkomailla ja siten altistuu transaktioille, jotka 

voivat toteutua muissa valuutoissa. 

 

Valuuttariskit voivat toteutuessaan vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai 

liiketoiminnan tulokseen sekä osakkeiden arvoon. 

 

 

 

 

2.4 Osakeantiin ja Yhtiön osakkeisiin liittyviä riskejä 
 

 

 

Osakeantiin ja osakkeisiin liittyvät riskit voidaan jakaa kolmeen osaan: (i) Yhtiön negatiiviseen pääomaan liittyviin 

riskeihin, (ii) Yhtiön keskittyneeseen omistukseen liittyviin riskeihin ja (iii) Yhtiön Saneerausohjelman raukeamiseen 

liittyvät riskit. Riskeistä kaksi ensimmäistä mainittua liittyvät Yhtiön osakkeisiin ja vaikuttavat koko ajan yhtiön 

osakkeiden osingonjakokykyyn ja likviditeettiin. Viimeinen mainittu riski liittyy Osakeantiin – Osakeannin 

epäonnistuminen johtaa Yhtiön Saneerausohjelman raukeamiseen, mikä taas johtanee Yhtiön konkurssiin. Jälkimmäistä 

riskiä Yhtiö pitää hyvin epätodennäköisenä, sillä Osakeannin Antiosakkeiden Merkintäsitoumukset on jo annettu 

Yhtiölle.  
 

  

Yhtiö ei mahdollisesti kykene maksamaan osinkoja saneerausohjelman päättymisen jälkeenkään.  

 

Yhtiön ei ole mahdollista maksaa osinkoa Saneerausohjelman aikana eikä Yhtiö välttämättä kykene maksamaan osinkoa 

Saneerausohjelman päättymisen jälkeenkään. 
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Yhtiö on viimeksi jakanut osinkoa 2008 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiölle on vahvistettu Saneerausohjelma. 

Yrityssaneerauslain 58 § kieltää jakamasta velallisen varoja omistajille Saneerausohjelman toteuttamisen aikana lukuun 

ottamatta työn perusteella suoritettavaa ja ohjelman mukaista vastiketta tai korvausta.  

 

Saneerausohjelman päättymisen jälkeen mahdollisen tulevaisuudessa jaettavan osingon määrä riippuu Yhtiön tulevasta 

tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahavirrasta, pääomavaatimuksesta, investointitarpeesta ja muista tekijöistä. Ei ole 

varmuutta siitä, että Yhtiö kykenee jakamaan osinkoa tulevaisuudessa. 

 

 

Yhtiön keskittynyt omistus voi vaikuttaa osakkeiden markkinahintaan ja likviditeettiin. 

 

Yhtiön keskittynyt omistus voi vaikuttaa osakkeiden markkinahintaan ja likviditeettiin, ja Yhtiön suurien 

osakkeenomistajien näkemykset voivat poiketa vähemmistöosakkeenomistajien näkemyksistä. 

 

Tämän Esitteen päivämääränä Jari Sarasvuo omistaa suoraan ja epäsuorasti noin 25,55 prosenttia nykyisistä osakkeista. 

Sarasvuo on peruuttamattomasti sitoutunut merkitsemään 24.062.500 tarjottavaa Antiosaketta. Olettaen, että Osakeannin 

Merkintäsitoumusten alaiset Antiosakkeet merkitään kokonaisuudessaan ja ottaen huomioon Sarasvuon 

merkintäsitoumuksen, Sarasvuo omistaisi suoraan ja epäsuorasti vähintään 39,3 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. 

 

Näin Sarasvuo on jatkossakin Yhtiön merkittävä osakkeenomistaja ja hänellä on tosiasiallisesti merkittävää 

vaikutusvaltaa osakkeenomistajien äänestystä edellyttävissä asioissa (kuten tilinpäätöksen hyväksyminen, osingosta 

päättäminen, pääoman korotukset, yhtiöjärjestyksen muutokset sekä hallituksen jäsenten valinta ja toimesta 

vapauttaminen), eikä voi olla varmuutta siitä, että Sarasvuon intressit olisivat yhtenevät Yhtiön muiden 

osakkeenomistajien intressien kanssa. 

 

Sarasvuolla on Finanssivalvonnan 10.06.2015 myöntämä poikkeuslupa velvollisuudesta tehdä julkinen ostotarjous 

Yhtiöstä poikkeuslupapäätöksessä tarkemmin kuvatuin ehdoin. 

 

 Omistusoikeuden keskittyneisyys voi viivästyttää tai estää Yhtiön määräysvallan siirron, evätä osakkeenomistajilta 

mahdollisuuden saada osakkeistaan lisähinta Yhtiön myynnin yhteydessä sekä vaikuttaa osakkeiden markkinahintaan ja 

likviditeettiin. 

 

 

Osakeannin epäonnistuessa Yhtiön saneerausohjelma raukeaisi. 

 

Jos jostakin syystä Osakeanti epäonnistuu, raukeaisi tästä syystä Yhtiön Saneerausohjelma. Tässä tapauksessa Yhtiö 

joutuisi selvittäjän käsityksen mukaan konkurssiin. Konkurssitilanteessa sijoittajat voivat menettää sijoituksensa osittain 

tai kokonaan. Yhtiön velat ovat varoja suuremmat eikä Yhtiö ilman saneerausohjelmassa määriteltyjä velkaleikkauksia ja 

muita toimenpiteitä pysty suoriutumaan veloistaan niiden erääntyessä. 

 

Osakeanti on olennainen osa 02.09.2015 vahvistettua saneerausohjelmaa, ja saneerausohjelman vahvistamisen 

edellytyksenä oli, että Yhtiön yhtiökokous on ennen vahvistamista päättänyt valtuuttaa hallituksen päättämään 

konvertoinnin edellyttämän suunnatun osakeannin järjestämisestä. Yhtiön velkarakenteen sopeuttamiseksi Yhtiön 

liikevaihtoon nähden kestävälle tasolle Yhtiön rahoitusvelkaan kuuluvat Juniori- ja Hybridilainojen pääoma 

suuruudeltaan 3,0 miljoona euroa tulee konvertoida Yhtiön omaksi pääomaksi osana Saneerausohjelmaa. 

 

 

Yhtiö katsoo  riskin Osakeannin epäonnistumisesta hyvin epätodennäköiseksi. Kaikki em. Juniori- ja Hybridilainojen 

velkojat ovat antaneet sitovat Merkintäsitoumukset Yhtiölle. Yhtiön hallitus on Saneerausohjelman määräajassa antanut 

päätöksen Osakeannista. Muilta osin saneerausohjelman raukeamiseen liittyvät riskit liittyvät käyttöpääoman 

riittävyyteen (ks. ”Riskit - Rahoitusriskit” )  
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3 ESITTEESTÄ VASTUULLISET TAHOT JA TILINTARKASTAJA 
 

 

 Trainers’ House Oyj 

 Yritys- ja yhteisötunnus: 1564461-8  

 Kotipaikka: Helsinki 

 Osoite: Innopoli 2, Tekniikantie 14, 02150 Espoo 

 

 

3.1 Hallituksen vakuutus 
 

 

 Yhtiö on laatinut tämän Esitteen ja vastaa sen sisältämien tietojen täydellisyydestä ja paikkansapitävyydestä. Yhtiö ja sen 

hallitus vakuuttavat varmistaneensa riittävän huolellisesti, että niiden parhaan ymmärryksen mukaan tässä Esitteessä 

esitettävät tiedot vastaavat tosiseikkoja, eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. 

. 

 

  02.11.2015 

 

  Trainers’ House Oyj 

 

 

3.2 Yhtiön hallituksen jäsenet 
 

 

 Nimi Asema Virassa 

 Aarne Aktan Puheenjohtaja vuodesta 2006 

 Jarmo Hyökyvaara Jäsen vuodesta 2011 

 Jari Sarasvuo Jäsen vuodesta 2007  

 

 Valittu jatkamaan Yhtiön 25.03.2015 pidetyssä Yhtiökokouksessa. 

 

Yhtiön hallituksen jäsenten postiosoite on Trainers’ House Oyj, Innopoli 2, Tekniikantie 14, 02150 Espoo. 

 

 

 

3.3 Yhtiön oikeudellinen neuvonantaja tietyissä Suomen lainsäädäntöön liittyvissä seikoissa 
 

 

 Asianajotoimisto Mercatoria Oy Attorneys-at-Law 

 World Trade Center 

 PL 800 / Aleksanterinkatu 17  

 00101 Helsinki, Finland 

  

  

3.4 Tilintarkastajat 
 

 

 Tilintarkastajat tilikausilla 2013-2015. 

 

 

 Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö 

 Elielinaukio 5 B 

 00100 Helsinki 

 

 Päävastuullinen tilintarkastaja vuosina 2013-2014 Harri Pärssinen, KHT 

 Päävastuullinen tilintarkastaja vuonna 2015 Mikko Rytilahti, KHT 

 

 Päävastuullinen tilintarkastaja on vaihtunut osana Ernst & Young Oy:n normaalia rotaatiota. 
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4 MUITA TIETOJA 
 

 

4.1 Tulevaisuutta koskevat lausumat 
 

 

 Eräät tässä Esitteessä esitetyt lausumat, kuten kohdissa ”Tiivistelmä”, ”Riskitekijät”, ”Tietoja Yhtiöstä ja sen 

liiketoiminnasta”, ”Eräitä taloudellisia tietoja” sekä ”Yhtiön viimeaikainen kehitys ja tulevaisuudennäkymät” esitetyt 

lausumat, perustuvat Yhtiön johdon näkemyksiin ja oletuksiin sekä Yhtiön johdon tiedossa tämän Esitteen päivämääränä 

oleviin seikkoihin, ja näitä lausumia voidaan siten pitää tulevaisuutta koskevina lausumina. Muun muassa lausumia, jotka 

sisältävät verbin ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”katsoa”, ”pitäisi”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”saattaa”, 

”suunnitella”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” tai näitä vastaavan verbin tai ilmaisun, voidaan pitää tulevaisuutta koskevina 

lausumina. 

 

 Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä sekä muita 

tärkeitä tekijöitä, joiden vuoksi Trainers’ House todellinen tulos, toiminta ja saavutukset tai toimialan tulos voivat poiketa 

olennaisesti tällaisissa tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti tai välillisesti esitetyistä tuloksista, 

toiminnasta tai saavutuksista. Tällaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä ovat muun muassa yleinen 

talous- ja markkinatilanne, Trainers’ Housen kilpailuympäristö sekä muut Esitteen kohdassa ”Riskitekijät” kuvatut riskit. 

Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takuita Trainers’ Housen tulevasta toiminnallisesta tai taloudellisesta 

suorituskyvystä. Muualla Esitteessä kuvattujen tekijöiden ohella Esitteen kohdassa ”Riskitekijät” käsitellyt tekijät 

saattavat johtaa siihen, että Trainers’ Housen liiketoiminnan todellinen tulos tai taloudellinen asema poikkeavat 

olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa kuvatusta. Mikäli yksi tai useampi kyseisistä riskeistä tai 

epävarmuustekijöistä toteutuu tai jokin asetetuista olettamuksista osoittautuu virheelliseksi, Trainers’ Housen 

liiketoiminnan todellinen tulos tai taloudellinen asema saattavat poiketa olennaisesti Esitteessä ennakoidusta, uskotusta, 

arvioidusta tai odotetusta. Lisätietoja seikoista, jotka voivat vaikuttaa Trainers’ Housen tulokseen, toimintaan tai 

tavoitteiden saavuttamiseen, on esitetty Esitteen kohdassa ”Riskitekijät”. 

 

 Tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän Esitteen päivämäärän mukaista asiantilaa. Yhtiön 

tarkoituksena ei ole päivittää tähän Esitteeseen sisältyviä tulevaisuutta koskevia lausumia, ellei soveltuva lainsäädäntö 

sitä edellytä. Tässä kohdassa esitetyt huomiot koskevat kaikkia myöhempiä Trainers’ Housen tai Trainers’ Housen 

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

 

 

 

4.2 Ulkopuolisista lähteistä olevat tiedot 
 

 

 Mikäli Esitteen sisältämä tieto, joka liittyy esimerkiksi markkinoihin, talouteen ja Yhtiön toimialaan, on peräisin 

ulkopuolisesta lähteestä, kyseinen lähde on yksilöity. Yhtiön parhaan tietämyksen mukaan Esitteeseen sisältyvät 

ulkopuolisista lähteistä tuotetut tiedot on toistettu Esitteessä asianmukaisesti, ja sikäli kun Yhtiö tietää ja on pystynyt 

kyseisissä ulkopuolisissa lähteissä esitettyjen tietojen perusteella varmistamaan, esitetyistä tiedoista ei ole jätetty pois 

seikkoja, jotka tekisivät toistetuista tiedoista harhaanjohtavia tai epätarkkoja. 

 

 Mikäli erikseen ei ole toisin mainittu, Esitteessä esitetyt luvut Yhtiön osakkeista, osakepääomasta, osakkeiden 

lukumäärästä ja niiden tuottamasta äänimäärästä on laskettu Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään 

kaupparekisteriin tämän Esitteen päivämäärään mennessä Yhtiöstä rekisteröityjen tietojen perusteella. 

 

 

 

4.3 Verkkosivujen muut tiedot eivät kuulu Esitteeseen 
 

 

 Esite sekä Esitteeseen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa 

www.trainershouse.fi/sijoittajat/. Edellä mainitulla verkkosivulla tai millä tahansa muulla verkkosivulla esitetyt muut 

tiedot eivät kuitenkaan ole osa Esitettä , ellei toisin tässä Esitteessä ole mainittu, eikä mahdollisten sijoittajien tule 

perustaa päätöstään sijoittaa Antiosakkeisiin tällaisiin tietoihin. Tiedoista jotka sisältyvät viittaamalla tähän Esitteeseen, 

katso kohta ”Esitteeseen viittaamalla sisällytetyt tiedot ja nähtävillä pidettävät asiakirjat ”. 
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4.4 Esitteessä esitettävät luvut 
 

 

 Yhtiön 31.12.2013 ja 31.12.2014 päättyneiden tilikausien tilintarkastetut konsernitilinpäätökset ja 30.09.2015 päättyneen 

yhdeksän kuukauden jakson  tilintarkastamaton osavuotiskatsaus on sisällytetty tähän Esitteeseen viittaamalla ja ne ovat 

saatavilla Yhtiön Internet-sivuilta osoitteesta www.trainershouse.fi/sijoittajat/. 

 

 Yhtiön tilintarkastetut konsernitilinpäätökset 31.12.2013 ja 31.12.2014 päättyneiltä tilikausilta samoin kuin 

tilintarkastamaton osavuotiskatsaus puolivuotiskaudelta on laadittu Euroopan unionin käyttöönottamien kansainvälisten 

tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti. 

 

 Esitteessä esitetyt tilinpäätös- ja muut luvut on pääosin pyöristetty. Siten Esitteen taulukoiden sarakkeiden tai rivien 

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

on laskettu tarkoilla luvuilla ennen pyöristyksiä, eivätkä ne siten välttämättä vastaa prosenttilukuja, joihin olisi päästy, 

mikäli lukujen laskenta olisi perustunut pyöristettyihin lukuihin. 

 

 Esitteessä ”€”, ”euro” ja ”EUR” ovat viittauksia Euroopan talous- ja rahaliittoon osallistuvien Euroopan unionin 

jäsenvaltioiden käyttämään rahayksikköön, 

 

 

 

4.5 Sovellettava laki 
 

 

 Esitteeseen sovelletaan Suomen lakia ja mahdolliset riidat ratkaistaan yksinomaan suomalaisissa tuomioistuimissa. 

 

 

 

4.6 Esitteen saatavilla olo 
 

 

 Esite on saatavilla 05.11.2015 alkaen sähköisenä Yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.trainershouse.fi/sijoittajat/ ja 

Asianajotoimisto Mercatoria Oy:n verkkosivuilta osoitteesta www.mercatoria.fi sekä 05.11.2015 alkaen normaalina 

toimistoaikana Yhtiön pääkonttorista, osoitteesta Innopoli 2, Tekniikantie 14, 02150 Espoo, ja Helsingin Pörssin 

palvelupisteestä, osoitteesta Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. 

 

 

 

4.7 Osakeantiin liittyviä tärkeitä päivämääriä 
 

 

 Esite saatavilla  05.11.2015 

 

 Merkintäaika alkaa  09.11.2015 

 Merkintäaika päättyy  11.11.2015 

 

 Tieto Osakeannin tuloksesta julkistetaan  12.11.2015 

 Antiosakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille arviolta 20.11.2015 

 Kaupankäynti Antiosakkeilla Helsingin Pörssissä alkaa arviolta 23.11.2015 
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5 OSAKEANNIN SYYT JA HANKITTAVIEN VAROJEN KÄYTTÖ 
 
 

 

 Yhtiö hakeutui omasta hakemuksestaan saneerausmenettelyyn 12.12.2014. Trainers’ Housen yhtiökokous päätti 

20.01.2015 jatkaa yrityssaneeraushakemusta. Saneerausmenettely alkoi Espoon käräjäoikeuden 28.01.2015 klo 12:00 

antamalla päätöksellä nro 15/1555. Ehdotus saneerausohjelmaksi on annettu 03.06.2015 ja oikaistu 20.08.2015 DNA 

Oy:n ilmoittamalla saatavalla, jonka perusteen selvittäjä on selvittänyt, sekä velkojatoimikunnan kokoonpanossa 

tapahtuneen muutoksen johdosta. 

 

 Espoon käräjäoikeus vahvisti 02.09.2015 klo 10:00 päätöksellä 15/13245 asiassa HS 14/17836 20.08.2015 päivätyn 

saneerausohjelman liitteineen Trainers’ House Oyj:n saneerausohjelmaksi (”Saneerausohjelma”). Päätös tuli 

lainvoimaiseksi 10.09.2015. Saneerausohjelmassa edellytetään tässä esitteessä kuvatun osakeannin järjestämistä tässä 

esitteessä ilmoitetuin ehdoin. 

 

 

 Syyt saneeraukseen hakeutumiselle olivat pääasiassa seuraavat: 

 

 Yhtiön liikevaihdon laskiessa Yhtiö ei kyennyt sopeuttamaan kaikkia kustannuksiaan alentunutta liikevaihtoa 

vastaavaksi. Merkittävimmät tällaiset kustannukset olivat:  

 

 1) toiminnan sopeutettuun laajuuteen nähden ylimitoitettujen toimitilojen vuokrakustannukset ja;  

 2) vieraan pääoman määrä ja sekä vieraaseen omaan pääomaan liittyneet rahoituskustannukset.  

 

 

 Selvittäjä AA Mika Ilveskero piti Trainers’ House Oyj:n tervehdyttämisen kannalta välttämättömänä Yhtiön 

ylimitoitettujen vuokrakustannusten ja huomattavien vieraan pääoman kustannusten saattamista Yhtiön liikevaihtoon 

nähden pysyvästi kestävälle tasolle.  

 

 Yhtiö on selvittäjän suostumuksella irtisanonut toimitilojaan koskevan vuokrasopimuksensa 14.04.2015 kahden 

kuukauden irtisanomisajalla ja tehnyt Technopolis Oyj:n kanssa vuokrasopimuksen uusien toimitilojen vuokraamisesta 

Espoon Otaniemessä sijaitsevasta Innopoli 2-toimistorakennuksesta. Uudesta vuokrasopimuksesta aiheutuu noin 800.000 

euron vuotuinen kustannussäästö, millä on olennainen vaikutus yhtiön kannattavuuteen tulevina tilikausina. 

 

 Osakeanti on olennainen osa 02.09.2015 vahvistettua Saneerausohjelmaa. Saneerausohjelman vahvistamisen 

edellytyksenä oli, että Yhtiön yhtiökokous on ennen vahvistamista päättänyt valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatun 

osakeannin järjestämisestä Yhtiön etuoikeudettomille velkojille Yhtiön velkarakenteen sopeuttamiseksi Yhtiön 

liikevaihtoon nähden kestävälle tasolle. Edelleen Saneerausohjelman mukaan Yhtiön hallituksen on kahden kuukauden 

kuluessa sen vahvistamisesta päätettävä osakeannin järjestämisestä uhalla, että saneerausohjelma muuten raukeaa. Mikäli 

Yhtiön saneerausohjelmaa raukeaisi, joutuisi Yhtiö selvittäjän käsityksen mukaan luovuttamaan omaisuutensa 

konkurssiin. Yhtiön velat ovat varoja suuremmat eikä Yhtiö ilman Saneerausohjelmassa määriteltyjä velkaleikkauksia ja 

muita toimenpiteitä pysty suoriutumaan veloistaan niiden erääntyessä.  

 

 Yhtiön hallitus päätti 30.10.2015 ylimääräisen yhtiökokouksen 09.07.2015 hallitukselle myöntämän valtuutuksen 

perusteella Osakeannista, jossa tarjotaan enintään 42.730.860 Antiosaketta Yhtiön etuoikeudettomien lainojen velkojille. 

 

  

 

 Osakeanti on Saneerausohjelman mukaan toteutettava etuoikeudettomille velkojille (”Velkojat”) suunnattuna 

konversioantina, jossa Velkojien saatavat konvertoidaan Yhtiön Antiosakkeiksi. Yhtiön Antiosakkeisiin oikeuttavien 

etuoikeudettomiin velkojen suuruus on noin 3,4 miljoonaa euroa. Merkintä maksetaan kokonaisuudessaan käyttämällä 

Yhtiöltä olevaa saamista osakemerkintöjen maksuun. Merkintä ei kerrytä varoja Yhtiölle, mutta se vähentää 

toteutuessaan välittömästi Yhtiön velkoja vähintään 3,0 miljoonalla eurolla ja enintään 3,4 miljoonalla eurolla. 

 

 Saneerausohjelman ehtojen mukaisesti Yhtiön etuoikeudettomaan rahoitusvelkaan kuuluvat Juniori- ja Hybridilainat, 

joiden pääoma on suuruudeltaan 3,0 miljoona euroa, tulee konvertoida Yhtiön omaksi pääomaksi Osakeannissa. 

Velkojat, joiden etuoikeudettomien velkojen pääoma on yhteensä 3.025.000 euroa ovat kukin erikseen 

peruuttamattomasti sitoutuneet merkitsemään Osakeannissa Antiosakkeita. Merkintäsitoumukset kattavat osakkeiden 

merkinnät, jotka vastaavat 37.812.500 Antiosaketta 0,08 euron osakekohtaiseen hintaa, ja ne edustavat yhteensä 88,5 % 

tarjottavien Antiosakkeiden enimmäismäärästä.    
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 Juniori- ja Hybridilainojen velkojat ovat lisäksi suostuneet osana Saneerausohjelmaa, että Juniori- ja Hybridilainojen 

kertyneet korot suuruudeltaan 0,5 miljoona euroa on leikattu kokonaisuudessaan Saneerausohjelman vahvistamisen 

yhteydessä 02.09.2015  

 

 Yhtiöllä on Juniori- ja Hybridilainavelkojien lisäksi muita etuoikeudettomia velkojia. Saneerausohjelman mukaisesti 

muille etuoikeudettomille velkojille, jotka eivät ole Merkintäsitoumusta tehneet, tulee tarjota mahdollisuutta merkitä 

Yhtiön Antiosakkeita Osakeannin ehdoin. Muut etuoikeudettomat velkojat saavat konvertoida velkojensa pääoman, korot 

ja kulut Antiosakkeiksi.  Muiden etuoikeudettomien velkojen pääoma korkoineen ja kuluineen on 278.676,79 euroa, 

mikä oikeuttaisi vielä enintään 3.483.460 osakkeen merkintään. Julkisoikeudellisten etuoikeudettominten velkojen määrä 

korkoineen on 114.792,00 euroa, mikä oikeuttaisi vielä enintään 1.434.900 osakkeen merkintään. 

 

 

  

 Osakeannin velkakonversion, kun kaikki Merkintäsitoumuksia tehneet henkilöt osallistuvat Osakeantiin, ja tästä johtuvan 

velkojen pääomien alenemisen jälkeen Yhtiön maksettavaksi Konsernin ulkopuolisille tahoille jää enintään 2,5 miljoonan 

euron saneerausvelka.  

 

 

 Yhtiö arvioi Osakeannin yhteydessä maksettavien järjestämiskulujen ja neuvonantajien palkkioiden olevan alle 0,1 

miljoonaa euroa.  
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6 OSAKEANNIN EHDOT 
 

 
 

 Osakeantipäätös 

 

 Yhtiön hallitus päätti 30.10.2015 ylimääräisen yhtiökokouksen 09.07.2015 hallitukselle myöntämien valtuutusten 

perusteella suunnatun konversioannin muodossa toteutettavasta Osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien 

merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi yhteensä enintään 42.730.860  Yhtiön uutta Antiosaketta Yhtiön Velkojille 

tässä esitettyjen ehtojen mukaisesti. Osakeannin tarkoituksena on Yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistaminen sekä 

Saneerausohjelman toteuttaminen. Osakeannin toteuttamista ylimääräiselle yhtiökokoukselle esitetyssä muodossa on 

esitetty ehdottomana edellytyksenä yhtiön saneerausohjelmaehdotuksen hyväksymiselle, mikä Saneerausohjelma on 

sittemmin on vahvistettu Espoon käräjäoikeudessa 02.09.2015. Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta 

poikkeamiselle on näin ollen ollut Yhtiön edun kannalta erittäin painava taloudellinen syy.  

 

 

 Osakeannin yleiset ehdot 

 

 Antiosakkeet 

 

 Yhtiö tarjoaa enintään 42.730.860 Yhtiön uutta Antiosaketta merkittäväksi Osakeannissa, joka toteutetaan suunnattuna 

konversioantina. 

 

 Osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta tämänhetkisestä 68.016.704 osakkeesta enintään 110.747.564  

osakkeeseen. Antiosakkeet edustavat noin 38,6 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä 

Osakeannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Osakeannissa tarjottavat Antiosakkeet merkitään. 

 

 

 Merkintäoikeus ja Osakeannissa merkittävien Antiosakkeiden vähimmäismäärä 

 

 Antiosakkeet tarjotaan Yhtiön Velkojien merkittäväksi Suomessa velkasaataviaan vastaan. Osakeannissa tarjotaan 

merkittäväksi yhteensä enintään 42.730.860  Antiosaketta ja vähintään 37.812.500 Antiosaketta.  

 

 Merkintäoikeus on kaikilla Yhtiön vahvistetun Saneerausohjelman mukaisilla etuoikeudettomien velkojen haltijoilla, 

joista 3.025.000 euron etuoikeudettomia velkoja edustavat Velkojat ovat jo ennen saneeraushakemuksen jättämistä 

antaneet merkintäsitoumukset koko lainojensa nimellisarvojen määrille yhteensä vähintään 37.812.500 Antiosakkeesta. 

Muiden etuoikeudettomien velkojen suuruus  korkoineen ja kuluineen 278.676,79 euroa, mikä oikeuttaisi vielä enintään 

3.483.460 Antiosakkeen merkintään. Julkisoikeudellisten etuoikeudettominten velkojen määrä korkoineen on 114.792,00 

euroa, mikä oikeuttaisi vielä enintään 1.434.900 Antiosakkeen merkintään. 

 

 Osakeannin toteuttamisen jälkeen nykyisen osakkeenomistajan, joka ei merkitse Antiosakkeita Osakeannissa, 

omistusosuus Yhtiössä laimenee välittömästi arviolta noin 38,6 prosenttia, jos Osakeannissa lasketaan liikkeeseen kaikki 

42.730.860 Antiosaketta ja anti merkitään täysimääräisesti, ja noin 35,7 prosenttia, jos Osakeannissa lasketaan 

liikkeeseen merkinnän vähimmäismäärä eli 37.812.500 Antiosaketta. 

 

 

 Merkintäsitoumukset 

 

 Hallitus on saanut kirjalliset sitoumukset Antiosakkeiden pääosan merkitsemisestä Osakeannissa ennen Osakeannista 

laadittavan Esitteen päivämäärää. Kaikki alla esitetyssä taulukossa listatut Yhtiön Juniori- ja Hybridilainojen velkojat 

ovat sitoutuneet merkitsemään Osakeannissa saamisensa pääomalla Yhtiön osakkeita ja hyväksyvän sen, että heidän 

Osakeannissa konvertoitaviin velkasaamisiin liittyvät korkosaamiset leikataan. Merkintäsitoumus on ehdoton.  

 

 Merkintäsitoumukset kattavat osakkeiden merkinnän yhteensä noin 3,0 miljoonan euron määrästä, joka vastaa noin 37,8 

miljoonaa Antiosaketta, ja ne edustavat yhteensä 88,5 prosenttia tarjottavien Antiosakkeiden enimmäismäärästä. 

Taulukossa alla on esitetty Saneerausohjelman mukainen lista merkintäsitoumuksia tehneistä velkojista, heidän 

saatavistaan ja merkintäsitoumuksen perusteella merkittävistä osakkeista: 
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№ Velkojan nimi Saatava yhteensä, 

ml. korot (€) 

Saatavan pääoma 

(€) 

Antiosakkeiden 

lukumäärä 

1 Jari Sarasvuo 2.030.897,58 1.925.000,00 24.062.500 

2 Thominvest Oy 714.657,60 500.000,00 6.250.000 

3 Troll Capital Oy 428.794,56 300.000,00 3.750.000 

4 Quartal Oy 104.437,79 100.000,00 1.250.000 

5 Aho Antti 51.511,58  50.000,00 625.000 

6 Uurasmaa Kristiina 51.519,93 50.000,00 625.000 

7 Joe Holding Oy 71.465,76 50.000,00 625.000 

8 Sandinvest Oy 71.465,76 50.000,00 625.000 

 Yhteensä 3.524.750,56 3.025.000,00 37.812.500 

  

   

 

 Merkintäsitoumukset ovat voimassa ilman aikarajoitusta. 

 

 

 Ali/ylimerkintätilanne 

 

 Ei sovellu. Alimerkintätilanne ei ole mahdollinen, koska Osakeannissa merkittävien Antiosakkeiden vähimmäismäärää 

koskevat sitovat merkintäsitoumukset on saatu yllä kuvatun mukaisesti. Ylimerkintätilanne ei ole mahdollinen, koska 

Osakeanti on rajoitettu etuoikeutettujen velkojien saatavien enimmäismäärään asti. Muilla kuin etuoikeudettomilla 

velkojilla ei ole oikeutta merkitä Antiosakkeita. 

 

 

 Merkintähinta ja merkintöjen maksaminen 

 

 Antiosakkeen merkintähinta on 0,08 euroa, joka maksetaan kuittaamalla merkitsijällä Yhtiöltä olevan saatavan pääoma 

Antiosakkeiden merkintähintaa vastaan. Liikkeeseenlaskun valuutta on euro. Merkintähinta on määrätty Yhtiön 

Saneerausohjelmassa, joka on tullut lainvoimaiseksi 10.09.2015. Kuittaus ja konversioannissa annettavien osakkeiden 

maksaminen tapahtuu hallituksen hyväksyessä merkinnät. 

 

 Antiosakkeiden merkintähinta maksetaan kuittaamalla Yhtiöltä olevaa saatavaa merkintähintaa vastaan. 

 

 Osakeannilla saadut varat kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. 

 

 

 Merkintäaika 

 

 Antiosakkeiden merkintäaika alkaa 09.11.2015 klo 09:30 ja päättyy 11.11.2015 klo 16:00. 

 

 Yhtiö voi oman harkintansa mukaan keskeyttää merkintäajan tai lyhentää ja pidentää sitä. Merkintäaikaa voidaan 

muuttaa yhden tai useamman kerran, mutta merkintäaika voi päättyä aikaisintaan 11.11.2015 klo 16.00 eikä sitä jatketa 

pidemmälle kuin 20.11.2015 klo 16.00.  

 

 Merkintäajan mahdolliset muutokset ilmoitetaan pörssitiedotteella ennen merkintäajan mahdollista pidentämistä. 

Merkintäajan keskeyttämisestä annetaan asiaa koskeva pörssitiedote sen jälkeen, kun merkintäaika on keskeytetty. Mikäli 

merkintäajan muutoksesta ei ilmoiteta, merkintäaika päättyy edellisessä kappaleella kuvatun mukaisesti. Yhtiö ei voi 

muuttaa tai keskeyttää merkintäaikaa klo 9.30 ja 16.30 välisenä aikana tai muuttaa merkintäaikaa merkintäajan 

päättymisen jälkeen. 

 

 Mikäli merkintäaikaa muutetaan, merkintöjen hyväksymispäivää, maksujen eräpäivää sekä Antiosakkeiden 

toimituspäiviä muutetaan vastaavasti. 

 

 

 Merkintäpaikka 

 

 Trainers’ House Oyj:n pääkonttori normaalina toimistoaikana (klo 9-16),  

 Osoitteessa; Innopoli 2, Tekniikantie 14, 02150 Espoo  

 

 Yhtiö vastaanottaa Osakeantiin oikeutettujen Yhtiön Velkojien merkintäilmoitukset itse pääkonttorissaan normaalina 

toimistoaikana. Merkintäilmoitukset kuuluu tehdä kirjallisina. Yhtiö on valinnut Evli Pankki Oyj:n annissa käytettäväksi 

agentiksi, joka yhdessä Yhtiön kanssa hoitaa merkintöjen rekisteröinnin arvo-osuustileille ja huolehtii Antiosakkeiden 

saattamisesta kaupankäynnin kohteeksi sekä lainojen konvertointiin liittyvät arvo-osuustilikirjaukset.                                                                  
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 Merkintöjen hyväksyminen ja rekisteröiminen 

 

 Yhtiö ilmoittaa Antiosakkeet rekisteröitäväksi Kaupparekisteriin niin pian kuin se on käytännössä mahdollista 

Antiosakkeiden merkintöjen hyväksymisen jälkeen. Mikäli merkintäaikaa ei muuteta, Yhtiö arvioi, että Antiosakkeet 

rekisteröidään Kaupparekisteriin arviolta 20.11.2015. 

 

 Antiosakkeet toimitetaan sijoittajille Euroclear Finlandin arvo-osuusjärjestelmän kautta. Mikäli Merkintäaikaa ei 

muuteta, Antiosakkeet kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille arviolta 23.11.2015. 

 

 

 Kaupankäynti Antiosakkeilla  

 

 Antiosakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Kaupankäynnin 

Antiosakkeilla odotetaan alkavan arviolta 23.11.2015.  

 

 Yhtiön osakkeiden kaupankäyntitunnus on TRH1V ja ISIN-koodi FI0009008122. 

 

 

 Osakkeenomistajan oikeudet  

 

 Antiosakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet Kaupparekisteriin merkitsemisestä ja merkitsijän arvo-osuustilille 

kirjaamisesta lukien.  

 

 

 Merkintöjen peruuttaminen  

 

 Ilmoitus vaihto-oikeuden käyttämisestä on peruuttamaton ja velkojaa sitova. Velkojen konvertointiin liittyvät 

yhtiöoikeudelliset toimenpiteet osakemerkintöineen ovat lopullisia ja peruuttamattomia. Osakkeiden Merkintähinnan 

muuntaminen takaisin saneerausvelkasaatavaksi ei ole mahdollista. Niiden velkojien, jotka saatavat konvertoidaan 

Yhtiön osakkeiksi, katsotaan saaneen saneerausohjelmaehdotuksen mukaisen suorituksen saneerausvelalleen, eikä näillä 

velkojilla ole enää oikeutta maksuohjelman mukaisille suorituksille. 

 

 Osakeantiin liittyvät toimenpiteet ovat pysyviä siinäkin tapauksessa, että saneerausohjelman toteuttaminen syystä tai 

toisesta keskeytyisi tai raukeaisi. 

 

 Yhtiöllä  on oikeus hylätä merkintä osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen tai Yhtiön antamien 

tarkempien ohjeiden mukaisesti. 

 

 

 Arvopaperimarkkinalain edellyttämä peruutusoikeus 

 

 Arvopaperimarkkinalain mukaan Yhtiöllä on Esitteen täydennysvelvollisuus tarjouksen voimassaoloajan päättymiseen tai 

Antiosakkeiden julkisen kaupankäynnin kohteeksi ottamiseen saakka sellaisten Esitteeseen sisältyvien virheellisten tai 

puutteellisten tietojen tai olennaisten uusien tietojen osalta, jotka tulevat ilmi ennen tarjouksen voimassaoloajan 

päättymistä ja joilla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle. Täydennys julkaistaan samalla tavalla kuin Esite. 

 

 Mikäli Esitettä täydennetään, Antiosakkeita ennen täydennyksen julkaisemista merkinneillä sijoittajilla on oikeus 

peruuttaa merkintänsä. Peruutusoikeutta on käytettävä peruutusaikana, joka ei saa olla lyhyempi kuin kaksi pankkipäivää 

Esitteen täydennyksen julkaisemisesta. Sijoittajan merkinnän peruuttamisen katsotaan koskevan kyseisen sijoittajan 

kaikkia merkintöjä. Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi 

ennen Antiosakkeiden toimittamista merkitsijöille. Yhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän perumiseen liittyvät 

toimenpiteet pörssitiedotteella. 

 

 

 Yhtiön oikeus perua Osakeanti 

 

 Yhtiö voi oman harkintansa mukaan päättää perua Osakeannin. Jos Osakeanti perutaan, sijoittajien tekemät merkinnät 

mitätöidään automaattisesti. Osakeannin perumisesta ilmoitetaan pörssitiedotteella. Osakeannin peruuttaminen olisi 

ristiriidassa Saneerausohjelman vaatimusten kanssa ja johtaisi Saneerausohjelman raukeamiseen. 

 

 

 Maksut ja kulut 
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 Antiosakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa eikä palvelumaksua. Tilinhoitajat perivät hinnastonsa mukaisen 

maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.  

 

 

 Sovellettava laki 

 

 Osakeantiin ja Antiosakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia mahdollisesti koskevat riitaisuudet ratkaistaan 

toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 

 

 

 Muut asiat 

 

 Yhtiön hallitus voi päättää Osakeantiin liittyvistä muista asioista. 

 

 Lisätietoja Antiosakkeiden merkitsemiseen liittyvistä seikoista on annettu Esitteen kohdassa ”Ohjeita Osakeannin 

merkitsijöille”. 

 

 

 

6.1 Ohjeita Osakeannin merkitsijöille 
 

 

 Antiosakkeisiin sijoittamista harkitsevan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tarkastella huolellisesti kaikkia 

Esitteessä ja erityisesti kohdassa ”Riskitekijät” esitettyjä tietoja. 

 

 

 Merkintäaika 

 

 Antiosakkeiden merkintöjen vastaanotto alkaa 09.11.2015 klo 9.30 ja päättyy 11.11.2015 klo 16.00. 

 

 

 Osakkeiden merkintä arvo-osuusjärjestelmään 

 

 Antiosakkeet rekisteröidään ja lasketaan liikkeeseen Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä, ja ne 

toimitetaan sijoittajille Euroclear Finlandin ylläpitämän arvo-osuusjärjestelmän kautta. 

 

 Merkitsijöiden pitää varmistua riittävän varhaisessa vaiheessa, että heillä on olemassa arvo-osuustili Euroclear Finlandin 

ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä.  

 

 

 Yhteisöjen merkintä 

 

 Yhtiö  voi oma harkintansa mukaan pyytää Antiosakkeita merkitsevältä yhteisöltä selvityksiä, jotka osoittavat merkinnän 

tehneen yhteisön oikeuden merkitä Antiosakkeita ja yhteisön puolesta toimineiden henkilöiden valtuudet toimia kyseisen 

yhteisön puolesta. 

 

 

 Merkintä asiamiehenä 

 

 Sijoittajat voivat merkitä Osakeannissa tarjottavia Antiosakkeita myös asiamiehen välityksellä. Tässä tapauksessa 

asiamiehen on osoitettava valtuutensa toimia sijoittajan puolesta esittämällä valtakirja Yhtiön  hyväksymässä muodossa. 

 

 

 Sijoittajilta ei veloiteta palkkioita 

 

 Yhtiö ei veloita sijoittajilta kustannuksia Antiosakkeiden merkinnästä. 

 

 Arvopaperisäilyttäjät, tilinhoitajat ja arvopaperivälittäjät saattavat periä tavanomaisia osaketransaktioita koskevia 

palkkioita sijoittajilta. 

 

 Arvopaperisäilyttäjä ja tilinhoitaja perivät maksuja arvo-osuustilin ylläpitoa ja arvo-osuustilille tehtäviä merkintöjä 

koskevan hinnastonsa mukaisesti. 

 

 

 Verotus 
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 Antiosakkeisiin tehdyn sijoituksen verotukseen liittyviä asioita on kuvattu Esitteen kohdassa ”Verotus”. 

 

 

 

6.2 Osakeantiin liittyviä sopimuksia 
 

 

 Osakeantia koskevan esitteen on laatinut Asianajotoimisto Mercatoria Oy, paitsi riskejä käsittelevän osion 2, jonka 

laatimiseen on osallistunut Asianajotoimisto Lindfors & Co Oy. Näiden laatiminen on toteutettu normaalina 

asianajotoimeksiantona. Muita neuvonantajia ei ole käytetty. Evli Pankki Oyj toimii Antiosakkeiden rekisteröintiin ja 

kaupankäynnin kohteeksi ottamiseen liittyvänä agenttina. 

 

  

 Osakeantiin ei liity mitään lock-up järjestelyitä. 

 

 

 Osakeannissa ei ole saatu sitoumuksia välittäjinä jälkimarkkinakaupankäynnissä tahoilta, jotta nämä parantaisivat Yhtiön 

Antiosakkeiden likviditeettiä osto- ja myyntikurssien kautta. 

 

 

 Osakeannin yhteydessä ei ole tehty järjestelyjä tai sopimuksia Antiosakkeen hinnan vakauttamiseksi.  
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7 TIETOJA YHTIÖSTÄ JA SEN LIIKETOIMINNASTA 
 

 

7.1 Yleistä 
 

 

  

 Yhtiön toiminimi on Trainers’ House Oyj. Yhtiön ruotsinkielinen rinnakkaistoiminimi on Trainers’ House Abp ja 

englanninkielinen Trainers’ House Plc. Yhtiön aputoiminimiä ovat Reaxis Interactive, Interweb Design, Ufolabs Finland, 

Interaktiivinen Satama ja Satama Fi. Yhtiö on suomalainen julkinen osakeyhtiö. Yhtiö on merkitty Patentti- ja 

rekisterihallituksen pitämään kaupparekisteriin 30.11.1999 ja sen yritys- ja yhteisötunnus on 1564461-8. Yhtiön 

kotipaikka on Helsinki ja sen postiosoite on Innopoli 2, Tekniikantie 14, 02150 Espoo. Yhtiöön sovelletaan Suomen lakia 

ja sen tilikausi on 01.01. – 31.12. 

 

 Nykymuodossaan toimiva Trainers’ House Oyj muodostui 31.12.2007 yritysvalmennustoimintaa harjoittaneen Trainers’ 

House Oy:n ja digitaalista markkinointi- ja teknologialiiketoimintaa harjoittaneen Satama Interactive Oyj:n yhdistyessä. 

Yhdistyminen toteutettiin kahdessa vaiheessa siten, että ensimmäisessä vaiheessa Satama osti Trainers’ Housen 

osakkeenomistajilta 45 % Trainers’ Housen osakkeista. Toisessa vaiheessa, 31.12.2007, Trainers’ House sulautui 

digitaalista markkinointi- ja teknologialiiketoimintaa harjoittaneen Satamaan absorptiosulautumisella. Fuusion 

yhteydessä Satama Interactive Oyj:n nimi muuttui Trainers’ House Oyj:ksi. 

 

 Markkinointi- ja teknologiapalvelujen liikevaihto supistui merkittävästi yhdistymisen jälkeen, minkä johdosta Yhtiö teki 

vuoteen 2012 mennessä useita yritysjärjestelyjä kannattamattomien toimintojen karsimiseksi ja päätti keskittyä 

ydinliiketoimintaansa. Järjestelyjen ja fokusointipäätösten jälkeen Yhtiö harjoittaa nykyään vain valmennus- ja 

konsultointipalveluiden tarjoamista asiakasyrityksilleen ja Yhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö Ignis Oy tarjoaa 

asiakkailleen markkinointipalveluita.  

 

 Myös valmennus- ja konsultointipalveluiden liikevaihto on vuoden 2008 jälkeen merkittävästi alentunut. Vuodesta 2008 

vuoteen 2013 Konsernin liikevaihto laski alle neljännekseen aikaisemmasta.  

 

  

 Saneeraus  

 

 Yhtiö hakeutui omasta hakemuksestaan saneerausmenettelyyn 12.12.2014. Trainers’ Housen yhtiökokous päätti 

20.01.2015 jatkaa yrityssaneeraushakemusta. Espoon käräjäoikeus antoi päätöksen yrityssaneerausmenettelyn 

aloittamisesta 28.01.2015. Yhtiön yrityssaneerausmenettelyn selvittäjäksi määrättiin asianajaja Mika Ilveskero 

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:stä (”Selvittäjä”). Selvittäjän asiantuntija RSM AuditSum Oy on suorittanut 

Yhtiön kohdennetun saneeraustarkastuksen. 

 

 Saneerausmenettely alkoi Espoon käräjäoikeuden 28.01.2015 klo 12:00 antamalla päätöksellä nro 15/1555. 

Käräjäoikeuden päätöksen mukaan selvittäjän selvitys yhtiön taloudellisesta tilanteesta tuli olla valmiina 27.3.2015 

mennessä. Selvittäjän oli laadittava ehdotuksensa yhtiön saneerausohjelmaksi viimeistään 03.06.2015 mennessä. Ehdotus 

saneerausohjelmaksi on annettu mainittuna päivämääränä. Ehdotusta on oikaistu 20.08.2015 DNA Oy:n ilmoittamalla 

saatavalla, jonka perusteen selvittäjä on selvittänyt, sekä velkojatoimikunnan kokoonpanossa tapahtuneen muutoksen 

johdosta. Saneerausohjelma on vahvistettu 02.09.2015 klo 10:00 Espoon käräjäoikeuden päätöksellä asiassa HS 

14/17836. Lainvoimaiseksi saneerausohjelma on tullut 10.09.2015 

 

 Selvittäjä AA Mika Ilveskero on määrätty em. Espoon käräjäoikeuden antamalla päätöksellä saneerausvalvojaksi. 

 

 Keskeisin syy yhtiön taloudellisiin vaikeuksiin olivat yhtiön nykyiseen liikevaihtoon nähden liian suuret toimitila- ja 

rahoituskustannukset, joiden taustalla olivat vuosina 2007-2008 tehdyt toimitila- ja rahoitussopimukset. Sopimusten 

tekohetkellä Trainers’ Housen liikevaihto oli Satama Interactiven kanssa vuonna 2007 tehdyn fuusion seurauksena 

moninkertainen nykytasoon verrattuna. Liikevaihdon laskettua useina vuosina peräkkäin on yhtiö jatkuvasti pienentänyt 

yleiskulujaan, mutta ei ole mm. pitkäaikaisten sopimusten takia onnistunut tekemään sitä tarpeeksi nopeasti suhteessa 

liikevaihdon ja kannattavuuden laskuun. 

 

 Selvittäjä on Yhtiön tervehdyttämisen kannalta pitänyt välttämättömänä Yhtiön vuokrakustannusten ja vieraan pääoman 

saattamista Yhtiön liikevaihtoon nähden kestävälle tasolle. Selvittäjä pitää Yhtiön jo aloittamien, palvelutarjonnan 

laajentamista ja uusasiakasmyynnin tehostamista koskevien toimien jatkamista niin ikään olennaisen tärkeänä Yhtiön 

liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta. Lisäksi Yhtiön on kyettävä säilyttämään nykyinen avainhenkilöstönsä. 
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 Toimitilat 

 

 Suurimpana tulosta rasittavana operatiivisena kustannuksena on ollut yhtiön vuonna 2008 Keskinäinen 

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa sopima 10 vuoden määräaikainen vuokrasopimus Yhtiön toimitiloista Espoossa. 

Yhtiön vuokraamat toimitilat ovat vastanneet vuonna 2007 arvioidun kasvun mukaisen liiketoiminnan tarvetta. Yhtiön 

tämänhetkinen tarve vastaa kuitenkin enää alle 10 prosenttia silloisesta arvioidusta tarpeesta. Lukuisista 

alivuokrasuhteista huolimatta Yhtiölle ylisuuren toimitilan ylläpitäminen on tuottanut Yhtiölle merkittäviä kuluja. 

 

 Tähän liittyen Yhtiö on Selvittäjän suostumuksella irtisanonut toimitilojaan koskevan vuokrasopimuksensa 14.04.2015 

yrityssaneerauslain kahden kuukauden irtisanomisajalla, ja tehnyt Technopolis Oyj:n kanssa vuokrasopimuksen uusien 

toimitilojen vuokraamisesta Espoon Otaniemessä sijaitsevasta Innopoli 2-toimistorakennuksesta. Yhtiö on muuttanut 

uusiin toimitiloihin elokuussa 2015. Vanhan vuokrasopimuksen korvaamisesta nykyisellä vuokrasopimuksella aiheutuu 

noin 800.000 euron vuotuinen kustannussäästö. 

 

 

 Velkarakenne 

 

 Selvittäjä on edellyttänyt, että Yhtiön velkarakenteen sopeuttamiseksi Yhtiön liikevaihtoon nähden kestävälle tasolle 

Yhtiön rahoitusvelkaan kuuluvien Juniori- ja Hybridilainojen 3,0 miljoona euroa velan pääomaa tulee konvertoida 

Yhtiön omaksi pääomaksi osana Saneerausohjelmaa. Juniori- ja Hybridilainojen kertyneet korot on saneerausohjelmassa 

edellytetty leikattavan kokonaisuudessaan, mihin kyseiset velkojat ovat antaneet suostumuksensa ja mikä on toteutettu 

02.09.2015 Saneerausohjelman vahvistamisen yhteydessä.  

 

 Yhtiön saneerausmenettelyssä huomioitavien saneerausvelkojen kokonaismäärä on noin 17,4 miljoona euroa. Määrään 

sisältyy noin 0,4 miljoonan euron ehdollinen ja enimmäismääräinen saatava. Saneerausveloista Konsernin ulkopuolisille 

olevia velkoja on 9,1 miljoona euroa ja konserninsisäisiä velkoja 8,3 miljoona euroa. Edellä mainitun Osakeannin 

velkakonversion ja  saatavien pääomien alentamisen jälkeen Konsernin ulkopuolisille jää Yhtiön maksettavaksi noin 2,5 

miljoonan euron saneerausvelka. 

  

 

 Velkojen järjestely 

 

 Konversio toteutetaan siten, että Yhtiön uuden Antiosakkeen merkintähinta on 0,08 euroa/osake, ja Antiosakkeiden 

merkintämaksu suoritetaan kokonaisuudessaan Juniori- ja Hybridilainojen 3,0 miljoonan euron pääomat kuittaamalla. 

Konversion seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä kasvaa noin 68 miljoonasta osakkeesta noin 106 miljoonaan 

osakkeeseen. 

 

 Yrityssaneerauslain ja osakeyhtiölain mukaan saatavien konvertointia ei voida toteuttaa pelkästään saneerausohjelman 

määräyksin vaan konvertoinnin tulee perustua sekä velkojan antamaan suostumukseen, että Yhtiön yhtiökokouksen 

tekemään asiaa koskevaan päätökseen.  

 

 Kaikki Saneerausohjelmassa mainitut Juniori- ja Hybridilainan velkojat ovat antaneet suostumuksensa konvertoinnille ja 

ovat sitoutuneet merkitsemään saamisensa pääomalla Yhtiön Antiosakkeita. Samalla he ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä 

sen, että heidän korkosaamisensa leikataan.  

 

 Saneerausohjelmaehdotuksen mukaisesti konvertointia on lisäksi tarjottava myös kaikille muille etuoikeudettomille 

velkojille. Muiden etuoikeudettomien velkojien saamisen suuruus on 0,4 miljoona euroa. Osakeannilla lopulta 

saavutettava velkamäärän pieneneminen riippuu näiden muiden etuoikeudettomien velkojien osakeannissa tekemien 

merkintöjen määrästä. Jos muut etuoikeudettoman velkojat, jotka eivät ole tehneet merkintäsitoumuksia, tulevat 

merkitsemään Antiosakkeita koko 0,4 miljoonan euron saamisellaan, niin merkintöjen kokonaismäärä nousisi yhteensä 

3,4 miljoonaan euroon ja Yhtiön velka vähenisi vastaavalla summalla. 

 

  

 

7.2 Liiketoiminnan kuvaus 
 

 

 

 Yhtiön toiminta 

 

 

 Yhtiön toimialana Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan on itse ja/tai tytär- ja osakkuusyhtiöiden kautta harjoittaa yritysten ja 

yhteisöjen myynnin, markkinoinnin ja johtamisen valmennusta, tietojärjestelmien sekä myynti-, markkinointi- ja 
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johtamispalveluiden tuottamista, valmistusta, myyntiä sekä välittämistä ja näihin liittyvän digitaalisen ja kirjallisen 

materiaalin tuottamista, valmistusta, myyntiä, jakelua, ylläpitoa ja alihankintaa. Yhtiö harjoittaa myös muuta digitaalisten 

palveluiden tuottamiseen sekä valmennustoimintaan olennaisesti liittyvää liiketoimintaa. Yhtiö voi emoyhtiönä huolehtia 

Konsernin yhteisistä palveluista ja tehtävistä. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita sekä harjoittaa 

arvopaperikauppaa. 

 

 Trainers’ House on muutosyhtiö, jonka tehtävä on auttaa asiakkaitaan eteenpäin vahvistamalla arjen johtajuutta. Yhtiön 

toiminnan ytimessä on valmennus- ja konsultointitoiminta, joka keskittyy erilaisten muutosprojektien onnistuneeseen 

läpivientiin asiakasorganisaatiossa. Muutosprojektit liittyvät asiakkaiden liiketoimintastrategian kirkastamiseen, 

strategian markkinointiin ja strategian toimeenpanoon vauhdittamalla myyntiä, parantamalla asiakaspalvelua mm. 

palvelumuotoilun keinoin ja kehittämällä johtamista, esimiestyötä sekä alaistaitoja. Työkyvyn johtamisella sekä 

fyysisellä ja henkisellä valmennuksella on tärkeä rooli yhä useammassa asiakasprojektissa. 

 

 

 Missio, visio, strategia ja arvot 

 

 

 Missiona arjen johtajuus. Yhtiön missiona on auttaa ihmistä eteenpäin vahvistamalla arjen johtajuutta. Johtajuuden 

katsotaan vievän asioita ja ihmistä eteenpäin. Tätä johtajuutta vahvistamalla tapahtuu kasvua ja kehitystä. 

 

 Visiona maailmanluokan muutosyhtiö. Trainers’ House haluaa olla maailmanluokan muutosyhtiö. Yhtiöllä on alan 

parhaat asiantuntijat, toimintaympäristöstä erottuvat menetelmät ja työkalut sekä intohimo auttaa asiakasta onnistumaan 

muutosten läpiviemisessä. 

 

 Yhtiö toimii arvojensa mukaan. Trainers’ Housen arvot ovat arjen päivittäisiä̈ valintoja. Yhtiö haluaa, että sen arvot 

eivät ole puhetta, vaan Yhtiön tapa tehdä töitä. Trainers’ Housen arvot auttavat Yhtiötä tekemään sen asettamista 

strategiasta totta. Voimakas ja erottuva kulttuuri on Yhtiön työyhteisön ydin. Ihminen on Yhtiön arvojen ytimessä. 

Trainers’ House tekee töitä asiakasyrityksissä työskentelevien ihmisten kanssa ja heidän tarpeistaan käsin. Rohkeus 

tarkoittaa Trainers’ Houselle sitä, että suoritetaan kulloinkin se työ, mikä asiakkaan menestymiseksi on tehtävä. Yhtiö ei 

kainostele vaikeidenkaan asioiden läpikäymistä. Nopeus on Yhtiölle itseisarvo. Toimittaessa ei hätäillä, mutta Yhtiö 

haluaa työskennellä ripeästi ja silti huolellisesti. Tekemisen lykkääminen tuhoaa tuloksia. Yhtiön tavoitteena on kasvu. 

Trainers’ House haluaa haastaa itsensä ja asiakkaansa parempiin suorituksiin ihmisinä, ammattilaisina ja yrityksinä. 

Trainers’ House katsoo lisäksi, että tulokset ratkaisevat. Todennetut tulokset antavat Yhtiön asiakkaille syyn tehdä 

yhteistyötä Yhtiön kanssa. Todennetut asiakastulokset antavat puolestaan Trainers’ Houselle syyn jatkaa työtänsä. 

 

 Yhtiön strategia. Trainers’ Housen strategian ensimmäinen vaihe on olla vahva peluri kotimaisilla markkinoilla. 

Ensimmäisen vaiheen mittareina ovat kassavirta ja todennetut asiakastulokset. Yhtiön toinen strateginen rinnalla kulkeva 

vaihe on rakentaa tulevaisuuden kasvun konseptit, ekosysteemi ja uudet ansaintamallit. Tämän vaiheen tärkeimpiä 

panostuksia ovat muutoksenjohtamisjärjestelmät, kuten Pulssi. Yhtiön strategian kolmannessa vaiheessa se pyrkii 

kansainvälistymään, niin asiakkaiden kanssa kuin heidän kauttansa. 

 

 Yhtiön toiminnan painopisteet. Asiakas on aina Trainers’ Housen tekemän työn keskiössä. Tämä koskee jokaista 

Yhtiössä työskentelevää ihmistä. Yhtiö haluaa, että sen toteuttama asiakaskeskeisyys on legendaarista. Trainers’ House 

lähtee aina yhteistyöhön asiakkaan todellisuudesta käsin, ei niinkään idealistisesta täydellisyydestä tai Yhtiön omasta 

maailmasta. Yhtiön tarkoituksena on sopia omalle työlleen realistiset, saavutettavat tavoitteet. 

 

 Yhtiön toiminnan painopisteisiin kuuluu myös asiakkaalle paremman yhteisen tarinan rakentaminen, johon sekä 

henkilöstö että asiakkaat voivat tuntea kuuluvansa. Yhtiö ei usko julistamiseen ja siksi se käyttää henkilökuntaa 

osallistavia metodeja. Parempi tarina voi Yhtiön mukaan toteutua tuloksekkaimmin ihmisten välisissä kohtaamissa – 

totuuden hetkissä. Trainers’ House auttaa asiakkaitaan toteuttamaan parempia kohtaamisia. 

 

 Oppiminen Yhtiön avulla perustuu tositilanteiden palautteeseen ja palautteen pohjalta yhdessä toteutettuun tekemisen 

ohjaamiseen. Trainers’ House varmistaa tulokset Yhtiön muutoksenjohtamisjärjestelmien avulla. Ne ohjaavat ihmisiä 

tekemään sekä oman että yhtiön menestymisen kannalta oikeita asioita. 

 

 

 Yhtiön palvelutuotanto 

 

 

 Trainers’ House tarjoaa palveluja muutoksen läpivientiin. Yhtiön läpivientimetodiikkaa on testattu tuhansien ihmisten 

arjessa ja sadoissa erilaisissa yrityksissä. Työelämän murros, jossa sekä työ että työntekijät muuttuvat, on innostanut 

Yhtiötä rakentamaan arjen tekemistä tukevia digitaalisia ja pelillistäviä järjestelmiä ja sovelluksia. Yhtiöllä on kyky 

mukautua sen asiakkaiden muutostarpeeseen ja Yhtiön palveluita käyttävät sekä kansainväliset suuryritykset että pienet 

kasvuyritykset. Muutoksen takana on aina viime kädessä ihminen ja hänen arjen tekemisensä. 
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YRITYKSILLE 

 

 

MYYNNIN PALVELUT 

 

HENKILÖKOHTAINEN 

KASVU 

 

Myynnin ja myyjien johtaminen 

 

Tapaamisten sopiminen 

 

Johtajan Polku 

 

Esimiestyön parantaminen 

 

Syvähaastattelut ja tutkimukset 

 

Ammattilaisen Polku 

 

Palvelumuotoilu 

 

Asiakastilaisuudet ja –messut 

 

Myyntijohdon Valmennusohjelma 

 

Strategian kirkastaminen ja jalkautus 

  

Myynnin Valmennusohjelma 

 

Arvojohtaminen 

  

Lähiesimiesvalmennus 

 

Tuotannon tehostaminen 

  

Esiintymistaidon Valmennus 

 

Työhyvinvointi 

  

 

 

 

 Trainers’ Housen työtapa – tuloksekas muutoksen läpivienti – edellyttää Yhtiön työn kytkemistä sen asiakkaiden 

strategisiin tavoitteisiin. Hyvä muutostarina tukee strategian toteuttamista. Hyvän tarinan tunnistaa siitä, että se kertoo 

syyn muutokselle, innostaa sekä työntekijöitä että asiakkaita ja osoittaa muutoksen suunnan. 

 

 Trainers’ Housen näkemyksen mukaan tämän päivän digitalisoituvassa ja automatisoituvassa työelämässä vanha 

muutoskäskytys ei enää toimi. Yhtiö tiedostaa, että onnistunut tuki muutokselle on läpinäkyvää, tavoitteellista ja 

reaaliaikaisesti mitattavaa. Modernissa maailmassa henkilöstö on osa muutosta, eikä enää pelkästään muutoksen kohde. 

Yhteisölliseen ja läpinäkyvään muutokseen työntekijän on helppo liittyä. Työ ilman tavoitteita vieraannuttaa ja tuhoaa 

työtyytyväisyyttä. Oman työn tavoitteiden on oltava kiinteästi yhteydessä työyhteisön strategiaan. Silloin muutoksesta 

tulee hyväksyttävä osa arjen työtä. Nopeasti muuttuva työelämä on luonut koko henkilöstölle tarpeen nähdä työn tuloksia 

reaaliaikaisesti. Oman työpanoksen vaikutus tuloksiin ja välitön palaute sen merkityksestä ovat nousseet yhä 

tärkeämmiksi muutokseen sitoutumisessa. 

 

 Yhtiö varmistaa sen asiakkaiden haluaman muutoksen toteutumisen analysoimalla asiakkaiden lähtötilanteen, 

simuloimalla tarvittavan tekemisen muutoksen, konseptoimalla muutoksen konkreettiseksi ohjelmaksi ja tukemalla 

arjen johtamista.  

 

 

- Trainers’ Housen toimeksiannot alkavat analysointityöllä. Yhtiö tutkii asiakkaittensa tämän päivän 

arkitodellisuuden ja strategisen tavoitetilan välisen eron. Yhtiö tutustuu analyysivaiheessa toimeksiantajansa 

yrityskulttuuriin, ihmisiin, prosesseihin ja esimiestyöhön toiminnan eri tasoilla. 

- Simulaatiovaiheessa Trainers’ House purkaa yhdessä toimeksiantajansa kanssa halutut strategiset muutokset 

Vaikutuskartta-työkalun avulla johdettaviksi arjen tekemisiksi. 

- Yhtiö konseptoi tarvittavat tekemisen muutokset konkreettisiksi johdettaviksi kokonaisuuksiksi tai ohjelmiksi. 

- Lopuksi Yhtiö varmistaa muutoksen toteutumisen sisäisen viestinnän, johtamisen ja valmentamisen eri 

keinoja käyttäen. Tekemistä arjessa Yhtiö tukee ja seuraa läpinäkyvästi Trainers’ Housen oman 

muutoksenjohtamisjärjestelmän, Pulssin avulla. 
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 Yhtiö aloittaa työnsä selvittämällä asiakkaan lähtötilanteen ja tavoitetilan Vaikutuskartta -työkalun avulla. 

Vaikutuskartan avulla Trainers’ House purkaa liiketoiminnalliset tavoitteet operatiivisiksi mittareiksi ja siitä edelleen 

arjen tekemisiksi. Näiden työtehtävien toteutumista Yhtiö tukee ja seuraa läpinäkyvästi Trainers’ Housen oman 

muutoksenjohtamisjärjestelmän, Pulssin avulla. 

 

- Trainers’ Housen mukaan suuri muutos lähtee pienistä arjen teoista. Tuloksekas suorituksen johtaminen 

edellyttää ratkaisevan tekemisen tunnistamista. Yhtiö käyttää tähän Vaikutuskartta-työkalua. 

- Trainers’ House rakentaa Vaikutuskartan asiakasyrityksen strategian ja vallitsevan nykytilanteen 

pohjalta. 

- Treiners’ House kirjaa vaikutuskarttaan strategisia liiketoiminnan tavoitteita. Tavoitteiden toteutumista 

mitataan operatiivisilla mittareilla yksikkötasolla. 

- Operatiiviset mittarit Yhtiö purkaa auki työntekijän arjen tekemisentasolle. Tällöin jokaisen työhön 

osallistuvan on helppo nähdä asetettujen tavoitteiden ja oikean tekemisen välinen suhde. 

- Näitä arjen toistuvia tekemisiä Yhtiö seuraa Pulssi-muutoksenjohtamisjärjestelmän avulla. Tekemisen 

muutos vaikuttaa operatiivisiin mittareihin ja toteuttaa sekä liiketoiminnan tavoitteita että haluttua strategiaa. 

Näin Trainers’ House saa jalkautettua strategian arjen tekemiseen.  
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 Pulssi – muutoksen varmistamiseksi. Ihmeitä ei tapahdu, ne tehdään. Muutoksen vaatimaa johdonmukaista arjen 

tekemistä tukee Yhtiön Pulssi-muutoksenjohtamisjärjestelmä. 

 

- Pulssi on sovellus johtamisen tueksi. Pulssi konkretisoi muutoksen vaatiman tekemisen ja mahdollistaa koko 

työyhteisön liittymisen mukaan muutokseen. Muutoksen varmistamiseen se on täysin läpinäkyvä, pelillinen ja 

turvallinen työkalu. 

- Pulssi on vakiintunut ratkaisevaksi osaksi Trainers’ Housen muutostukea. Yhtiön asiakasyrityksissä on usein 

erilaisia yksiköiden tai maiden välisiä rajoja. Pulssi ylittää erilaiset rajapinnat ja saa jokaisen käyttäjän osaksi 

yhteistä tekemistä. 

- Viikkosyklillä toimiva Pulssi muistuttaa ja pysäyttää vastaajan arjen keskellä miettimään, mitä toimenpiteitä hän 

on tällä viikolla tehnyt sovitun tavoitteen saavuttamiseksi. Näin uusi suunta pysyy mukana arjessa ja muuttuu 

tuloksia tuottavaksi tekemiseksi. 

 

 Muutos jää helposti arjen kiireen jalkoihin. Pulssin avulla jokainen voi osaltaan tukea työyhteisönsä muutosta omalla 

näkyvällä panoksellaan. 

 

 Vuoden 2014 aikana Trainers’ House lanseerasi Pulssin uusimman version 4.0 Yhtiön asiakkaiden arkeen.  

 

 

 Yhtiön strategia ja päämarkkinat 

 

 

 Trainers’ Housen tuleva kannattavuus riippuu markkinaolosuhteista ja Konsernin kyvystä toteuttaa 

liiketoimintasuunnitelmansa menestyksellisesti. Yhtiö on laatinut ja Yhtiön hallitus on 24.08.2015 hyväksynyt rakenteen 

ja perusratkaisujen osalta uuden toimintasuunnitelman. Suunnittelun keskiössä on keskittyminen Suomen markkinoille ja 

kannattava kasvu. 

 

 Trainers’ House toimii tällä hetkellä Suomessa ja yhdestä toimipaikasta käsin. Konserni on luopunut jo aikaisemmin 

strategian toteuttamisen suhteen merkityksettömien ulkomaisten yksiköiden liiketoiminnasta. Juridisesti ulkomaan yhtiöt 

ovat vielä olemassa. 

 

 Yhtiön referenssiasiakkaita ovat viime aikoina olleet muun muassa: Suomen Lähikauppa, Sokos Hotels, Nestle, 

Marimekko, Kotipizza ja Teosto. 

 

 

 Toimiala, investoinnit ja kilpailijat 

 

 

 Yhtiön osaamisalueita ovat markkinointi, valmennus ja järjestelmäosaaminen. Maailmantalouden ja asiakastoimialojen 

suhdannevaihtelut vaikuttavat Yhtiön tuotteiden ja palveluiden kysyntään sekä taloudelliseen asemaan, ja Yhtiön 

liiketoiminnan volyymi on riippuvainen konsultointi- ja koulutuspalveluiden kysyntätilanteesta.  
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 Yhtiön johdon arvion mukaan toimialaan vaikuttavat tärkeimmät markkinatrendit ovat seuraavat: Suomen talouden 

heikko tilanne on aiheuttanut Yhtiön potentiaalisissa asiakkaissa kustannuspaineita. Tämä vaikuttaa koko Yhtiön 

toimialalla myynnin vaikeutumisena ja kilpailun kiristymisenä. Palveluiden tarjoaminen digitaalisena ja osittain 

automatisoituna on yleistynyt. Tämä luo toisaalta uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta saattaa toisaalta aiheuttaa 

hintojen laskua. 

 

 Yhtiö toimii fragmentoituneella ja voimakkaasti kilpailulla toimialalla. Yhtiön potentiaalisia kilpailijoita ovat kaikki 

koulutus-, valmennus- ja muutoskonsultointia tarjoavat henkilöt ja yhtiöt. Tällaisia henkilöitä ja yhtiöitä toimii Suomessa 

useita tuhansia ja niiden määrää ja positio muuttuvat jatkuvasti. Alalle tulo on helppoa, samoin kuin alalta poistuminen. 

Tämän vuoksi toimialan ja kilpailijoiden täsmällinen määrittäminen ei ole mahdollista.   

 

 Yhtiön toiminta on asiakasyritysten muutosten läpiviennin tukemista, mm. konsultoinnin keinoin. Ala edellyttää 

investointeja henkiseen pääomaan ja vähäisiä investointeja tietojärjestelmiin. Yhtiön investoinnit vuonna 2014 olivat 

yhteensä 37 tuhatta euroa ja vuonna 2013 23 tuhatta euroa muodostaen siten prosentin kymmenyksiä Yhtiön 

liikevaihdosta. Yhtiöllä ei Esitteen päivämääränä ole käynnissä olevia investointeja, eikä se ole tehnyt lopullisia 

päätöksiä mistään tulevista olennaisista investoinneista..   

 

 Trainers’ House on positioinut itsensä kilpaillussa markkinassa korkean lisäarvon ja –hintakategorian yhtiöksi. Yhtiön 

erottuvuustekijöitä ovat muutoksen aikaansaaminen ihmisissä ja palvelusta asiakkaalle koituvat mitattavat 

liiketoimintatulokset.  

 

 Trainers’ House erottuu kilpailijoista muutosten konkreettisella läpiviemisellä. Yhtiö rakentaa jokaisen toimeksiantonsa 

asiakaskohtaisesti. Vuonna 2014 Yhtiö auttoi satoja yrityksiä muutosjohtamisen haasteiden parissa. Asiakkaat ostivat 

Yhtiöltä tukea muun muassa myynnin ja myyjien johtamiseen, palvelumuotoiluun, strategian kirkastamiseen ja 

jalkautukseen sekä tuotannon tehostamiseen. Asiakkaat kiittävät Yhtiötä sen rohkeista ihmisistä, laadukkaasta 

taustatyöstä ja tehokkaista muutosjohtamisen työkaluista. Asiakkaat saavat Yhtiön avulla todennettavia tuloksia. Yhä 

useampaan Yhtiön toimeksiantoon sovelletaan Vaikutuskarttaa tavoitteiden määrittelemiseksi, ASK-metodia muutoksen 

konseptoimiseksi ja Pulssi-muutoksenjohtamisjärjestelmää henkilöstön osallistamiseksi.  

 

 Saatuaan asiakkaalta toimeksiannon Yhtiö kokoaa tehtävään tiimin, joka koostuu useimmiten konsultista, 

asiakaspäälliköstä ja asiakasvastaavasta. Asiakkaan puolelta osallistetaan avaintekijöitä muutoksen tueksi. Tiimi 

haastattelee asiakkaan edustajia, heidän asiakkaitaan ja koostaa näistä ASK-metodin mukaisen lähtötila-analyysin. 

Tilanteeseen parhaat ratkaisuvaihtoehdot simuloidaan ja käydään asiakkaan kanssa läpi, minkä jälkeen etsitään yhdessä 

ne kriittiset arjen tekemiset, joita muuttamalla uusi suunta saadaan aikaiseksi. Näitä tekemisiä seurataan yhteistyön 

edetessä Pulssi-muutoksenjohtamisjärjestelmällä. Parhaat käytännöt konseptoidaan. 

 

 Yhteistyön tukena toimivat jatkuva yhteydenpito, ohjausryhmätapaamiset, valmennukset, konsultoinnit ja raportoinnit. 

Myynnin ja myyjien johtamista tuetaan usein uusasiakashankintapalveluiden avulla. Yhtiö hakee mitattavuutta ja 

konkretiaa muutoksen tueksi läpi yhteistyön. Näin sekä asiakas että valmentaja voivat nähdä innostuneiden ihmisten 

lisäksi onnistuneita asiakastuloksia.  

 

 

 

 Yhtiön palvelut 

 

  

 Yritysten muutostuki 

 

 

 

 

 

 

MYYNNIN JA MYYJIEN 

JOHTAMINEN 
 

Asiakkaat haluavat enemmän 

mitattavia tuloksia. Trainers’ House 

edistää asiakkaidensa myyntiä ja 

myyntiorganisaatiota parantamalla 

myyjien johtamista ja nostamalla 

myyjien tasoa ja tavoitteellisuutta. 

Myynnin pitää toimia yksikkönä ja 

myyjien ihmisinä. Myyjien sisäinen 

 

 

ESIMIESTYÖN 

PARANTAMINEN 
 

Asiakkaat haluavat parantaa esimies-

työskentelyään ja johta-

miskäytäntöjään. Hyvä esimies-

työskentely edellyttää jatkuvaa pa-

lautteenantoa, reflektointia ja selkeää 

visiota johtamisen tueksi. Johtamalla 

oikeita asioita aikaansaadaan tulospa-

rannus, nostetaan työhyvinvointia ja 

 

STRATEGIAN 

KIRKASTAMINENJA  

JALKAUTUS 

 

Trainers’ Housen asiakkaat 

kirkastavat Yhtiön kanssa 

strategiaansa ja haluavat tukea sen 

toteuttamiseen. Strategian jalkautus 

on onnistunut vasta silloin, kun 

arjen tekeminen muuttuu uutta 

suuntaa tukevaksi. Kirkkaaseen ja 

tarinallistettuun strategiaan 
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palo omaa työtään kohtaan on 

ratkaisevaa tulosten saavuttamisen 

kannalta. Innostunut myyjä myy 

paremmin. 

tehostetaan yrityksen toimintaproses-

seja. 

henkilöstön on helpompi sitoutua. 

 

PALVELUMUOTOILU 

 

Yhä useampi Trainers’ Housen 

asiakas haluaa kilpailuetua 

palvelumuotoilun keinoin. 

Palvelumuotoilun tavoitteena on 

kasvattaa asiakasarvoa parantamalla 

asiakaskokemusta. Asiakkaan 

kokemus on aina emotionaalinen, 

mutta sitä voidaan tarkastella 

palvelumuotoilun analyyttisen 

työskentelyprosessin avulla. 

Ohjelmassa osallistetaan prosessiin 

vahvasti yrityksen henkilökuntaa ja 

asiakkaita. Yhtiön tekemässä 

palvelumuotoilukonseptissa 

yhdistyvät organisaation vahvuudet 

ja uudet tavat toimia, käyttäytyä ja 

ratkaista asiakkaan tarpeita. 

 

 

TUOTANNON TEHOSTAMINEN 

 

Suuri osa Yhtiön asiakkaista tietää, 

miten tuotantoa tulee tehostaa. 

Trainers’ House auttaa heitä 

toteuttamaan tämän muutoksen 

organisaatiossaan ja ylläpitämään ja 

mittaamaan uutta haluttua 

käyttäytymistä. Haluttu muutos pitää 

olla mitattavissa ensimmäisestä 

viikosta lähtien, ei kvartaalin lopuksi. 

 

TYÖHYVINVOINTI 

 

Trainers’ House auttaa asiakkaitaan 

työhyvinvoinnin johtamisessa, työ- 

kyvyn ylläpitämisessä ja fyysisen 

hyvinvoinnin tukemisessa. Asiak-

kaat ovat käyttäneet yhteistyön mit-

tareina muun muassa johta-

miskäytäntöjen toteutumista, esi-

miespalautetta, sairauspoissaolojen 

vähentymistä ja niihin liittyvien 

kustannusten laskua, tiimien tuotta-

vuutta, henkilöstötyytyväisyyden 

kasvua ja henkilöstön fyysisen kun-

non kehitystä. 

  

ARVOJOHTAMINEN 

 

Yhtiö tukee asiakkaidensa yrityskult-

tuurin muutosta usein eri tavoin. Yri-

tyksen kulttuuri kuitenkin ratkaisee 

tulokset. Kun yhteiset arvot, asenteet 

ja ajattelumallit tukevat strategiaa, 

muutos tapahtuu nopeammin, var-

memmin ja tuloksekkaammin. Huono 

kulttuuri syö strategian aamupalaksi. 

 

 

  

 

 

 Henkilökohtaiset valmennusohjelmat 

 

 

 

 

JOHTAJAN POLKU 
 

Johtajan Polku on suunnattu johta-

jille, esimiehille ja yrittäjille. Puolen 

vuoden mittainen matka henki-

lökohtaiseen johtajuuteen koostuu 

seitsemästä valmennuksesta, joista 

kolme on niin sanottuja 

intensiivivalmennuksia. Johtajan 

Polussa johtajalle tarjotaan 

henkilökohtaista sparrausta, 

vaikuttamisen harjoituksia ja matkaa 

vauhdittavan Pulssi-muutok-

senjohtamisjärjestelmän käyttöön. 

 

 

MYYNTIJOHDON 

VALMENNUSOHJELMA 

 

Myyntijohdon Valmennusohjelma 

on suunnattu myyntipäälliköille 

ja -johtajille ja myyntiä oman toi-

mensa ohessa johtaville. Valmennus 

tarjoaa osallistujalle uutta näkökul-

maa myynnin ja myyjien johtamisen 

ajattelutapaan, työkaluihin, taitoihin 

ja systematiikkaan. Ohjelmassa pu-

reudutaan jokaisen osallistujan 

omaan todelliseen tilanteeseen ja 

tehdään tuloksekkaita toimenpiteitä 

tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

 

LÄHIESIMIESVALMENNUS 
 

Lähiesimiesvalmennus on suunnattu 

esimiestehtävissä toimiville ja 

omista riveistä nouseville tuleville 

esimiehille. Valmennuksessa 

autetaan esimiehiä heidän arkityönsä 

johtamishaasteissa. Valmennus on 

hyvin konkreettinen ja toteutetaan 

eteenpäin katsovassa hengessä. Esi-

miesidentiteettiä selkeytetään ja esi-

miestä valmennetaan erityisesti pa-

lautteenanto- ja yksilöjohtamisen tai-

toja. Valmennuksessa saatujen 

työkalujen avulla esimies voi 

rakentaa ryhmäänsä hyvän 

yhteistyön ja yhteisen tekemisen 

kulttuurin. 

 

 

 

MYYNNIN 

 

ESIINTYMISTAIDON 
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AMMATTILAISEN POLKU 

 

Ammattilaisen Polku on tarkoitettu 

yrityksen tulevaisuuden lupauksille. 

Itsensä johtamisen valmennuskoko-

naisuuden tavoitteena on vahvistaa 

ammattilaisen ajattelu- ja työtaitoja. 

Ammattilaisen Polku synnyttää in-

spiraatioita ja ideoita niin 

osallistujan kuin organisaation 

hyödyksi. Oman itsensä tunteminen 

ja itsensä johtaminen auttavat 

osallistujaa tekemään itsestään oman 

elämänsä ja työnsä sankarin. 

 

VALMENNUSOHJELMA 

 

Myynnin Valmennusohjelma on tar-

koitettu kaikille myyntityötä teke-

ville, lähtötasosta riippumatta. Osal-

listuja valmentautuu oman myynti-

työnsä mahdollisuuksiin. Myynnin 

Valmennusohjelman tavoitteena on 

merkittävä myyntityön tasonnosto 

muutamassa kuukaudessa. Valmen-

nuksessa keskitytään konkreettiseen 

tekemiseen ja modernin myynnin 

toimivimpiin tapoihin. 

VALMENNUS 

 

Esiintymistaidon Valmennusohjelma 

on suunniteltu johtajille, esimiehille, 

asiantuntijoille ja yrittäjille, joiden 

työn ytimessä on tavoitteellinen vai-

kuttaminen. Trainers’ House uskoo 

tekemiseen ja siihen liitettyyn 

palautteeseen, ei teorioihin tai 

ihanteisiin. Valmennuksessa 

keskitytään viestin perillemenoon ja 

haluttujen tunnetilojen 

synnyttämiseen. Esiintyjä saa omaan 

työhönsä liittyviä vinkkejä hyvän 

esityksen rakentamiseen ja 

esittämiseen. 

 

 

 

 Ignis Oy:n toiminta 

  

 

  Ignis Oy on Trainers´ House Oyj:n tytäryhtiö.  

 

 Vuonna 2014 Ignis Oy teki jatkuvana palveluna töitä 150 asiakkaalle. Ignis Oy toteutti esimerkiksi seuraavaksi lueteltuja 

asiakkuudenhoitokonsepteja: 

 

- Prospektointi, päättäjäkartoitukset ja päättäjäkohtaamiset 

- Nykyasiakkaiden hoitokonseptien rakentaminen ja toteuttaminen 

- B2B-myyntikonseptien luonti ja ratkaisumyynti puhelimitse, B2B-markkinointipuhelut ja kampanjatuki 

- Outbound-tekemisen konseptointi, valmennus ja juurruttaminen organisaatioon 

 

 Ignis Oy:n asiakkaat ovat Ignis Oy:n tarjoamien palveluiden avulla saaneet mm seuraavaa:  

 

- Uusia asiakkaita 

- Tunnettuutta ja paremman markkinapeiton 

- CRM-tietoa ja täsmällistä rakentavaa markkinatietoa 

- Tietoa nykyasiakkuuksien syventämiseen 

- Parhaita näkemyksiä myynnin johtamiseen ja asiakkuuksien hoitoon 

 

  

 Ignis Oy huolehtii osaajistaan Trainers’ House Growth Academy valmennusohjelman avulla. 

 

 

 Yhtiön rakentuminen 
 

 Nykymuodossaan toimiva Trainers’ House Oyj muodostui 31.12.2007 yritysvalmennustoimintaa harjoittaneen Trainers’ 

House Oy:n ja digitaalista markkinointi- ja teknologialiiketoimintaa harjoittaneen Satama Interactive Oyj:n yhdistyessä. 

Heti sulautumisen jälkeen uusi Trainers’ House kohtasi markkinan kovan muutoksen. Yrityksen toimintaa jouduttiin 

sopeuttamaan ja toimintamallia tiivistämään. Tärkeimmiksi painopisteiksi valittiin valmennustoiminta, sen tulosten 

varmistamiseksi kehitetyt ihmisten ja asiakkuuksien johtaminen sekä tietojärjestelmät ja työkyvyn johtaminen. 

 

 Vuosi 2007 
 

 Joulukuussa 2007 Satama Interactive Oyj myi Hollannin liiketoimintansa LBI International AB:n hollantilaiselle 

tytäryhtiölle Lost Boys NV:lle yhteensä 8,1 miljoonan euron kauppahintaan. Sataman Hollannin toimintojen liikevaihto 

01.01.2007–31.10.2007 oli 6,1 miljoonaa euroa ja liiketulos 0,3 miljoonaa euroa. Liiketoimintojen palveluksessa oli 60 

henkilöä 31.10.2007. 

 

 Satama sai kauppahintana Hollannin liiketoiminnoista yhteensä 6,7 miljoonaa euroa sekä Hollannin liiketoimintoihin 

liittyvistä siirtyvistä saatavista 1,4 miljoonaa euroa, eli yhteensä 8,1 miljoonaa euroa. Kauppahinnasta 1,5 miljoonaa 

euroa varattiin kattamaan tila- ja muita toiminnan alasajoon liittyviä Satamalle jääviä kuluja. 

 

 Vuosi 2008  
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 Maaliskuussa 2008 Trainers’ House Oyj myi mobiiliteknologiayksikkönsä Nice-business Solutions Finland Oy:lle. 

Kaupan myötä 19 henkilöä siirtyi Nice-business Solutionsin palvelukseen. Kaupalla ei ollut olennaista vaikutusta 

Trainers’ Housen vuoden 2008 liikevaihtoon tai tulokseen. 

 

 Vuosi 2010  
 

 Trainers’ House Oyj, Sentica Kasvurahasto II Ky ja AtBusiness Oy:n henkilöstöomistajat allekirjoittivat 04.08.2010 

sopimuksen yritysjärjestelystä, jossa Trainers’ House Oyj:n IT-projektiliiketoiminta myytiin uudelle yhtiölle. 

Samanaikaisesti uusi yhtiö osti AtBusiness Oy:n koko osakekannan Sentica Kasvurahasto II Ky:ltä ja AtBusiness Oy:n 

henkilöstöomistajilta. Trainers’ Housen Oyj:n IT-projektiliiketoiminnan kauppahinta oli 9,0 miljoonaa euroa. 

Kauppahinnasta Trainers’ House Oyj:lle maksettiin käteisellä noin 6,2 miljoonaa euroa ja Trainers’ House Oyj sijoitti 

perustettavaan uuteen yhtiöön oman- ja vieraan pääoman ehtoisina instrumentteina yhteensä noin 2,8 miljoonaa euroa. 

Trainers’ House Oyj omisti järjestelyn jälkeen 19,9 % uuden yhtiön osakkeista ja äänistä, Sentica Kasvurahasto II Ky ja 

uuden yhtiön toimiva johto omistivat loput osakkeista. 

 

 

 Vuosi 2012  

 

 Trainers’ House Oyj:n tytäryhtiö Trainers’ House Kasvusysteemiosakeyhtiö allekirjoitti sopimuksen järjestelystä, jolla 

Trainers’ Housen Sydän- ja Virta- SaaS–tuotteisiin liittyvät liiketoiminnot siirrettiin uuteen yritykseen, Cloudriven 

Oy:öön. Trainers’ House omistaa uudesta yhtiöstä 19,9 prosenttia. Loput yhtiöstä omistavat uuden yhtiön avainhenkilöt. 

 

 Cloudriven Oy toimii läheisessä yhteistyössä Trainers’ Housen kanssa. Cloudriven Oy ja Trainers’ House Oyj ovat myös 

solmineet kumppanuussopimuksen tuotteiden jälleenmyynnistä ja käyttöönottopalveluista.  

 

 Vuoden 2012 jälkeen Konsernissa ei ollut merkittäviä rakenteellisia muutoksia. 

 

 

 

  

7.3 Saneerausohjelman tavoitteet ja toteutus 
 

 

 Saneerausohjelman tavoitteet 

 

Yhtiön liikevaihdon laskiessa Yhtiö ei ole kyennyt sopeuttamaan kaikkia kustannuksiaan alentunutta liikevaihtoa 

vastaavaksi. Merkittävimmät tällaiset kustannukset ovat:  

 

1) toiminnan sopeutettuun laajuuteen nähden ylimitoitettujen toimitilojen vuokrakustannukset ja;  

2) vieraan pääoman määrä ja sen rahoituskustannukset. 

 

 Trainers’ Housen tervehdyttämisen kannalta Selvittäjä pitää välttämättömänä Yhtiön vuokrakustannusten ja vieraan 

pääoman saattamista Yhtiön liikevaihtoon nähden kestävälle tasolle. Selvittäjä on pitänyt Yhtiön saneerausmenettelyn 

alkaessa jo aloittamien, palvelutarjonnan ja laajentamista ja uusasiakasmyynnin tehostamista koskevien toimintojen 

jatkamista niin ikään olennaisen tärkeänä Yhtiön liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta. Lisäksi Yhtiön on kyettävä 

säilyttämään nykyinen avainhenkilöstönsä. 

 

 Yhtiö on selvittäjän suostumuksella irtisanonut toimitilojaan koskevan vuokrasopimuksensa 14.04.2015 kahden 

kuukauden irtisanomisajalla ja tehnyt Technopolis Oyj:n kanssa vuokrasopimuksen uusien toimitilojen vuokraamisesta 

Espoon Otaniemessä sijaitsevasta Innopoli 2-toimistorakennuksesta. Uudesta vuokrasopimuksesta aiheutuu noin 800.000 

euron vuotuinen kustannussäästö, millä on olennainen vaikutus yhtiön kannattavuuteen tulevina tilikausina.  

 

 Yhtiön saneerausmenettelyssä huomioitavien saneerausvelkojen kokonaismäärä on noin 17,4 miljoona euroa. Määrään 

sisältyy noin 0,4 miljoonan euron ehdollinen ja enimmäismääräinen saatava. Saneerausveloista koKsernin ulkopuolisille 

olevia velkoja on 9,1 miljoona euroa ja konserninsisäisiä velkoja 8,3 miljoona euroa. Osakeannin suunnatun 

velkakonversion ja saatavan pääomien alentamisen jälkeen Konsernin ulkopuolisille jää Yhtiön maksettavaksi 2,5 

miljoonan euron saneerausvelka. Yhtiön pääomarakenteen muuttumista saneerausohjelman seurauksena on esitetty 

kappaleessa ”Yhtiön viimeaikainen kehitys ja tulevaisuudennäkymät – Pääomarakenne ja velkaantuneisuus”.  

 

  

 Saneerausohjelman toteutus 

 

 Yhtiö on pyrkinyt reagoimaan markkinaolosuhteisiin sopeuttamalla omaa liiketoimintaansa ja kulurakennettaan. Yhtiö on 

toteuttanut välttämättömiä henkilöstömuutoksia sekä pyrkinyt keventämään rahoitus- ja operatiivisia kulujaan 
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saneerausohjelman mukaisesti. Yhtiö on 04.09.2015 tehnyt ensimmäiset saneerausohjelman mukaiset maksut 

täysimääräisinä. 

 

 Yhtiö on jatkanut normaalisti liiketoimintaa saneerausmenettelyn aikana. Yhtiö on pyrkinyt aktiivisesti lisäämään 

myyntivolyymiaan sekä nykyisissä asiakassuhteissa että uusasiakasmyynnin kautta. Yhtiö on lisäksi jatkanut uusien 

liiketoimintamallien kehittämistä.  

 

 Yhtiön liiketoiminnan luonteesta johtuen merkittävin Yhtiön sisäinen tekijä myynnin kasvattamiseksi ovat Yhtiön 

myyntihenkilökunnan toteuttamat yksittäiset myyntiaktiviteetit ja tarjouskannan kehittäminen. Aktiviteetit koostuvat 

muun muassa yhteydenotoista, asiakaskäynneistä sekä muista myyntiponnisteluista. Yhtiö on saneerausmenettelyn 

aikana jatkanut myyntiaktiviteettien henkilökohtaista suunnittelua ja seurantaa ja pyrkinyt tällä tavoin varmistumaan 

asetettujen liikevaihtotavoitteiden toteutumisesta. 

 

 

 

7.4 Juridinen rakenne 
 

 

  

 Trainers’ House toimii konsernirakenteella, jossa Trainers’ House Oyj on Trainers’ House -konsernin 

(”Konserni”)emoyhtiö. Yhtiö vastaa Konsernin johdosta. Trainers’ House-konserniin Esitteen päivämääränä lisäksi 

kuuluu 10 suoraan emoyhtiön kokonaan (100 %) omistamaa tytäryhtiötä, jotka on kuvattu alla. 

 

 

 Yhtiö Kotipaikka Emoyhtiön omistus % 

 

Trainers’ House  Helsinki 100 

Kasvusysteemiosakeyhtiö 

 

Ignis Oy Helsinki 100 

 

Interweb Oy Helsinki 100 

 

Revenue House Oy Helsinki 100 

 

Ignis Artillery Oy Helsinki 100 

 

Ignis People Oy Helsinki 100 

 

Satama Netherlands Holding B.V Amsterdam 100 

 

Trainers’ House GmbH Düsseldorf 100 

 

Trainers’ House AB Tukholma 100 

 

Satama UK Ltd.  Lontoo 100 

  

  

 Tytäryhtiöistä ainoastaan Ignis Oy:llä on liiketoimintaa. Ignis Oy:llä ja Trainers’ House Kasvusysteemiosakeyhtiöllä on 

ulkoisia saamisia ja velkoja. Trainers’ House Oyj harjoittaa liiketoimintaansa suoraan sekä kokonaan omistamansa 

tytäryhtiön Ignis Oy:n kautta Suomessa. 

 

 Trainers’ House Oyj on yhtiömuodoltaan julkinen osakeyhtiö. Konsernin suomalaiset ja ulkomaiset tytäryhtiöt ovat 

juridiselta muodoltaan osakeyhtiöitä. 

 

  

 Osakeomistukset 

  

 Edellä mainittujen Yhtiön kokonaan omistamien tytäryhtiöiden lisäksi Yhtiö omistaa noin 20 % osuuden sähköisiä 

liiketoimintaratkaisuja tarjoavasta Cloudriven Oy:stä, jolla on merkittäviä ulkoisia saamisia ja velkoja. Lisäksi Yhtiö 

omistaa 150 kappaletta Elisa Oyj:n osaketta.  

 

 

 Saneerausohjelman ehdotus 
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 Saneerausohjelmassa on todettu, että Yhtiöllä on useita toimimattomia tytäryhtiöitä, joilla on omassa taseessaan 

rahoitusomaisuutta ja joiden lakimääräiset hallintotoimet edellyttävät Konsernin omien ja ulkopuolisten 

henkilöresurssien käyttämistä. Yhtiöt lakkauttamalla voidaan rahoitusvaroja siirtää Yhtiölle ja vähentää hallinnollisia 

kustannuksia. Saneerausohjelmassa on edellytetty Yhtiön tulevaisuudessa joko purkavan tai sulauttavan itseensä kaikki 

toimimattomat tytäryhtiöt. Mainituista toimenpiteistä voi aiheutua yhtiölle positiivisia tai negatiivisia verovaikutuksia. 

 

  

 

7.5 Henkilöstö 
 

 

 Yrityssaneerausta haettaessa Trainers’ House -konsernin palveluksessa oli täysipäiväisiksi muunnettuina yhteensä 91 

työntekijää, joista 70,5 työntekijää oli emoyhtiö Trainers’ House Oyj:n palveluksessa. Trainers’ House –konsernia 

koskevat joulukuussa 2014 alkaneet yt-neuvottelut päättyivät 02.01.2015. Yt-neuvotteluiden seurauksena Konsernissa 

irtisanottiin 11 täysipäiväisesti työskentelevää henkilöä, minkä jälkeen Konsernin palveluksessa on täysipäiväisiksi 

muunnettuina yhteensä 70,5 työntekijää, josta 48,5 työntekijää on yhtiön palveluksessa. Kesäkuun 2015 lopussa 

Konsernin palveluksessa työskenteli täysipäiväisiksi muunnettuna 97 henkilöä. Esitteen päivämääränä henkilöstömäärä 

on normaalin kausivaihtelun vuoksi pienempi. Täysipäiväisiksi muunnettuna henkilöstön määrä Konsernissa on 87 

henkilöä. 

 

 Selvittäjä pitää saneerausmenettelyn onnistumisen kannalta merkittävimpänä riskinä ja epävarmuustekijänä mahdollisia 

muutoksia Yhtiön avainhenkilöstössä. Yhtiön liiketoiminnan luonteesta johtuen sen liikevaihto korreloi huomattavasti 

Yhtiön avainhenkilöiden tuottamaan valmennuspalveluiden myyntiin. Lisäksi Yhtiön tarjoamat valmennuspalvelut ovat 

personoituneet Yhtiön avainhenkilöihin. Yhtiön liikevaihtotavoitteiden saavuttamisen ja siten saneerausmenettelyn 

onnistumisen kannalta selvittäjä pitää ensiarvoisen tärkeänä, että Yhtiö kykenee säilyttämään merkittävän osan 

nykyisestä avainhenkilöstöstänsä. 

 

 

 

7.6 Muut olennaiset tiedot 
 

 

 

 Merkittävät sopimukset ja immateriaalioikeudet 

 

 Yhtiön sopimuskanta koostuu pääosin normaaleista asiakassopimuksista, joista yksikään ei ole kokonaisuuden kannalta 

muihin sopimuksiin verrattuna poikkeuksellisen merkittävässä roolissa. Yhtiöllä on sopimus Cloudriven Oy:n kanssa 

viimeksi mainitun kehittämän Pulssi –ohjelmiston lisensioinnista. Pulssi –ohjelmisto on tärkeässä roolissa yhtiön 

palvelujen tuottamisessa, mutta on tarvittaessa korvattavissa muulla ohjelmistolla. Yhtiöllä on sopimuksen mukaan pääsy 

ohjelmiston lähdekoodiin toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi Cloudriven Oy:n mahdollisten taloudellisten tai 

tuotannollisten ongelmien varalta. 

 

 Yhtiöllä itsellään ei ole sen toiminimen, tavaramerkkien ja valmennusohjelmien sisältöjen lisäksi mitään merkittäviä 

immateriaalioikeuksia. 

 

  

 Ympäristöasiat 

 

 Yhtiö toiminnassaan pyrki noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita. Muutoin ympäristökysymykset eivät Yhtiön 

toimialalla ole merkittävässä roolissa. 

 

 Ympäristökysymykset eivät voi vaikuttaa Yhtiön mahdollisuuksiin käyttää aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä.  

 

 

 Oikeudenkäynnit, välimiesmenettelyt ja hallintomenettelyt 

 

 Yhtiö ei ole Esitteen päiväystä edeltävien 12 kuukauden aikana ollut osallisena oikeudenkäynneissä, 

hallintomenettelyissä tai välimiesmenettelyissä, joilla on ollut tai voi olla merkittävä vaikutus Yhtiön tai sen 

tytäryhtiöiden taloudelliseen asemaan tai kannattavuuteen, eikä Yhtiö ole tietoinen tällaisten menettelyjen vireilläolosta. 

Yhtiöllä on kuitenkin olemassa uhka, että tällaisia menettelyjä laitetaan vireille. Alempana on annettu selvitys 

näköpiirissä olevista mahdollisista riita-asioista.  

 

 Yhtiön aiempi Espoon Niittykummussa sijaitsevan toimitilansa vuokranantaja on kieltäytynyt palauttamasta yhtiön 

vuokravakuudeksi antamaa talletusta ja esittänyt yhtiötä kohtaan vaatimuksia. Yhtiö on osittain kiistänyt vuokranantajan 
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esittämät vaatimukset. On mahdollista, että tulevaisuudessa asia saattaa johtaa oikeudenkäyntiin. Vuokranantajan 

esittämä vaatimus ei ylitä vuokravakuuden määrää, joten mahdollisella riidalla ei ole Yhtiölle negatiivista 

kassavirtavaikutusta. 

 

 Yhtiöllä on ollut useita alivuokrasopimuksia eri yhtiöiden kanssa Espoon Niittykummussa sijaitsevaa toimitilansa 

koskien. Yhtiö on irtisanonut kaikki alivuokrasopimukset alkuvuodesta 2015. Yhtiö on päättänyt Keskinäinen 

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa olevan päävuokrasopimuksen Yrityssaneerauslain 27.1 §:n nojalla 14.04.2015 

noudattaen kahden kuukauden irtisanomisaikaa, minkä perusteella alivuokrasopimukset päättyivät viimeistään 

päävuokrasopimuksen irtisanomisajan päätyttyä. Alivuokrasopimuksen mukaiset irtisanomisajat ylittävät osittain 

merkittävästikin tämän ajan.  

 

 Alivuokralaiset voivat nostaa Yhtiöön kohdistuvat vahingonkorvauskanteet. Sellaista mahdollista vahingonkorvausta, 

jota Yhtiö joutuu suorittamaan alivuokralaisilleen sopimusten ennenaikaisen päättymisen johdosta on pidettävä 

yrityssaneerauksessa uutena velkana. Yksi alivuokralaisista on esittänyt korvausvaatimuksen, jonka suuruus on 135.000 

euroa. Yhtiö on kiistänyt vaatimuksen kokonaisuudessaan. Vaatimus saattaa johtaa oikeudenkäyntiin. 

 

 

 Vakuutukset 

  

 Yhtiön liiketoiminnasta aiheutuvat omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskit on suojattu asianmukaisin vakuutuksin. 

Vahinkoriskejä vastaan suojautumisessa käytetään ennakoivien riskienkäsittelytoimenpiteiden lisäksi kaikki Konsernin 

yhtiöt kattavia vakuutusohjelmia. Näiden ohjelmien kattavuus tarkistetaan säännöllisesti osana riskien kokonaishallintaa. 

Yhtiön johto katsoo, että Yhtiön vakuutusturva on riittävä kattamaan Yhtiön liiketoiminnasta mahdollisesti aiheutuvat 

korvausvaatimukset ja vastuut. 

 

  

 Muuta 
 

 Trainers’ House Oyj tiedotti 03.06.2015 Espoon käräjäoikeuteen jätetystä saneerausohjelmaehdotuksesta, jonka 

vahvistamisen yhtenä edellytyksenä on se, että Finanssivalvonta myöntää Jari Sarasvuolle ja Causa Prima Oy:lle 

poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain mukaisen pakollisen ostotarjouksen tekemisestä, joka näille muutoin syntyisi, jos 

saneerausohjelmaehdotuksen mukainen velkakonversio toteutetaan.  

 

 Finanssivalvonta on 10.06.2015 myöntänyt Jari Sarasvuolle ja Causa Prima Oy:lle saneerausohjelmaehdotuksessa 

tarkoitetun poikkeusluvan. Päätös on todistettu lainvoimaiseksi Helsingin hallinto-oikeuden kirjaamossa 14.08.2015. 

Poikkeuslupa koskee 30 prosentin tarjousvelvollisuusrajan ylitystä. Poikkeusluvan edellytyksenä on, etteivät Jari 

Sarasvuo ja Causa Prima, tai näiden kanssa yksissä tuumin toimivat henkilöt, tarjousvelvollisuusrajan ylittämisen jälkeen 

hanki tai merkitse lisää Yhtiön osakkeita tai muutoin kasvata ääniosuuttaan Yhtiössä. 

 

 Poikkeusluvan voimaantulon edellytyksenä on, että Yhtiön yhtiökokouksessa järjestelyä kannattavat järjestelystä 

riippumattomat osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään kahta kolmasosaa annetuista äänistä. Trainers’ House tulee 

julkistamaan erillisellä pörssitiedotteella kutsun asiaa käsittelevään yhtiökokoukseen sekä samalla 

poikkeuslupapäätöksen edellyttämän etukäteisinformaation saneerausohjelmaehdotuksesta ja sen vaikutuksista Yhtiöön.  

 

 Poikkeusluvan voimaantulon edellytykset ovat täyttyneet sitä myötä, kun Ylimääräinen Yhtiökokous on antanut 

09.07.2015 hallitukselle Valtuutuksen Osakeannin toteuttamiseen (”Osakkeet ja osakepääoma – Osakkeita koskevat 

tiedot”) ja kun Yhtiön selvittäjä on 20.08.2015 jättänyt Espoon käräjäoikeudelle pyynnön saneerausohjelman 

vahvistamisesta ja katsonut, että kaikki saneerausohjelman vahvistamisen edellytykset ovat täyttyneet. 
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8 ERÄITÄ TALOUDELLISIA TIETOJA 
 

 

 Seuraavissa taulukoissa on esitetty eräitä Yhtiön taloudellisia tilinpäätöstietoja 31.12.2014 ja 31.12.2013 päättyneiltä 

tilikausilta sekä eräitä taloudellisia tietoja 30.09.2015 ja 30.09.2014 päättyneiltä yhdeksän kuukauden jaksoilta. 

31.12.2014 tilintarkastettu tilinpäätös on Yhtiön viimeisin vahvistettu tilinpäätös. Trainers’ House -konsernin 31.12.2014 

ja 31.12.2013 päättyneiden tilikausien konsernitilinpäätökset on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) 

mukaisesti.  

 

 Tilinpäätöksiä ja osavuotiskatsauksia laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, kulloinkin 

voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja. Tilinpäätöksessä esitetyt luvut ovat tilintarkastettuja. Tunnuslukujen 

laskentakaavat löytyvät vuoden 2014 vuosikertomuksen tilinpäätösliitteestä sivulta 92. 

 

 Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Alla esitettäviä taulukoita on luettava yhdessä Konsernin 

tilintarkastetun konsernitilinpäätöksen kanssa. Alla esitetyt eräät taloudelliset tiedot eivät sisällä kaikkia Konsernin 

konsernitilinpäätöksen sisältämiä tietoja. 

 

 Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. 

 

 Yhtiön 31.12.2014 päättynyttä tilikautta koskeva 04.03.2015 annettu tilintarkastuskertomus sisälsi seuraavan 

tilintarkastajan antaman lisätiedon: 

 

”Haluamme kiinnittää huomioita toimintakertomukseen ja liitetietoihin, joiden mukaan hakeuduttuaan 

yrityssaneeraukseen yhtiö pyrkii yhdessä selvittäjän kanssa löytämään konsernille rahoituksen ja vastuiden 

osalta ratkaisuja, jotka turvaavat konsernin toiminnan jatkuvuuden. Toimintakertomuksen mukaan hallitus, johto 

ja selvittäjä eivät harkitse Trainers’ House Oyj:n asettamista selvitystilaan. Näin ollen hallitus ja johto katsovat, 

että tilinpäätös on ollut asianmukaista laatia toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Lisäksi hallitus toteaa 

toimintakertomuksessaan, että kun tilinpäätös allekirjoitetaan ei ole mahdollista ennakoida, pystyykö Trainers’ 

House toteuttamaan yrityssaneerausta ja liiketoimintaa koskevat suunnitelmansa tai parantaako niiden 

toteuttaminen konsernin taloudellista tilannetta riittävästi, jotta toiminnan jatkaminen on mahdollista. Nämä 

seikat yhdessä toimintakertomuksessa ja liitetiedoissa selostettujen muiden seikkojen kanssa viittaavat sellaiseen 

olennaiseen epävarmuuteen, joka saattaa antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. 

Lausuntoamme ei ole mukautettu tämän seikan osalta.” 

 

 

 

 

8.1 Keskeisimmät tunnusluvut 
 

 

  

TULOSLASKELMA IFRS 

(Teur) 

Konserni 

01.07.- 

30.09.15 
(tilintarkas-

tamaton) 

Konserni 

01.07.- 

30.09.14 
(tilintarkas-

tamaton) 

Konserni 

01.01.- 

30.09.15 
(tilintarkas-

tamaton) 

Konserni 

01.01.- 

30.09.14 
(tilintarkas-

tamaton) 

Konserni 

01.01.- 

31.12.14 
(tilintarkas-

tettu) 

Konserni 

01.01.- 

31.12.13 
(tilintarkas-

tettu) 

JATKUVAT TOIMINNOT            

LIIKEVAIHTO 
1 289 1 563 4 896 5 845 

8 003 
10 120 

Liiketoiminnan muut tuotot 2 192 309 467 648 785 

Kulut:            

Materiaalit ja palvelut -147 -93 -379 -485 -691 -1 032 

Työsuhde-etuuksista 

aiheutuvat kulut 
-841 -1 102 -3 206 -3 861 -5 320 -5 615 

Poistot -2 -37 -66 -117 -153 -207 

Arvonalentumiset  -1 056 -1 428 -2 699 -5 052 -4 521 

Liiketoiminnan muut kulut -295 -846 -2 096 -2 612 -3 560 -3 676 

Liiketulos 6 -1 379 -1 970 -3 461 -6 126 -4 147 

Rahoitustuotot ja kulut 3 245  -66 3 123 -192 -268 -1 054 

Tulos ennen veroja 3 251 -1 445 1 153 -3 653 -6 394 -5 201 

Tuloverot*) 0 0 286 1 420 432 
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TILIKAUDEN TULOS 

JATKUVISTA 

TOIMINNOISTA 

3 251 -1 445 1 439 -3 652 

-5 974 -4 769 

Lopetetut toiminnot         250  

TILIKAUDEN LAAJA 

TULOS YHTEENSÄ 
3 251 -1 445 1 439 -3 652 -5 724 -4 769 

Tilikauden tuloksen 

jakautuminen: 
           

Emoyhtiön omistajille 3 251 -1 445 1 439 -3 652 -5 724 -4 769 

Tilikauden laajan tuloksen 

jakautuminen: 
           

Emoyhtiön omistajille 3 251 -1 445 1 439 -3 652 -5 724 -4 769 

Osakekohtainen tulos:            

Jatkuvien toimintojen tilikauden  

tuloksen osakekohtainen tulos 
0,05 -0,02 0,02 -0,05 -0,09 -0,07 

Lopetettujen toimintojen 

tilikauden  

tuloksen osakekohtainen tulos 

        0,00  

Emoyhtiön omistajille kuuluva 

osakekohtainen tulos 
0,05 -0,02 0,02 -0,05 -0,08 -0,07 

Tilikauden tuloksesta laskettu 

osakekohtainen tulos 
0,05 -0,02 0,02 -0,05 -0,08 -0,07 

 

 Laimennusvaikutuksella oikaistut osakekohtaiset tulokset ovat samat kuin laimentamattomat osakekohtaiset tulokset.  

 

*) Tuloslaskelman verot ovat laskennallisia 
 

 

  

TASE IFRS (Teur) 

Konserni 

30.09.15 
(tilintarkas-

tamaton) 

Konserni 

30.09.14 
(tilintarkas-

tamaton) 

Konserni 

31.12.14 
(tilintarkastettu) 

Konserni 

31.12.13 
(tilintarkastettu) 

VARAT         

Pitkäaikaiset varat        

Aineelliset hyödykkeet 88 170 137 236  

Liikearvo 1 653 1 915 1 653 4 614 

Muut aineettomat hyödykkeet 6 125 9 656 7 561 9 669 

Muut rahoitusvarat 5 4 4  4 

Muut saamiset   12 12  42 

Laskennalliset verosaamiset 383 382 382  380 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 8 254 12 138 9 749 14 946 

         

Lyhytaikaiset varat         

Vaihto-omaisuus 10 10 10  10 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 1 518  1 508 1 455  1 791 

Rahavarat 785 1 561 1 578  2 630 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 2 313 3 079 3 043 4 431 

          

VARAT YHTEENSÄ 10 566 15 217 12 792 19 377 

          

OMA PÄÄOMA JA VELAT         

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma 

pääoma 
        

Osakepääoma 881 881 881 881  

Ylikurssirahasto 216 216 216 4 253  

Sijoitetun vapaan oman pääoman 

rahasto 
31 872 31 872 31 872 31 872  

Muu oman pääoman rahasto 900 900 900   

Kertyneet voittovarat -30 298  -29 739 -31 780 -30 215  

Oma pääoma yhteensä 3 571 4 130 2 088 6 791  

          

Pitkäaikaiset velat         

Laskennalliset verovelat 1 225 1 929 1 511 1 929  
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Pitkäaikaiset muut velat 3 436 6 135 6 044 7 455  

          

Lyhytaikaiset ostovelat ja muut 

velat 
2 334 3 024 3 150 3 202  

          

Velat yhteensä 6 996 11 087 10 704 12 586  

          

OMA PÄÄOMA JA VELAT 

YHTEENSÄ 
10 566 15 217 12 792 19 377  

 

 

 

  

RAHAVIRTALASKELMA IFRS (Teur) 

Konserni 

01.01.- 

30.09.15 
(tilintarkas-

tamaton) 

Konserni 

01.01.- 

30.09.14 
(tilintarkas-

tamaton) 

Konserni 

01.01.- 

31.12.14 
(tilintarkastettu) 

Konserni 

01.01.- 

31.12.13 
(tilintarkastettu) 

Tilikauden tulos 1 439 -3 652 -5 724 -4 769 

Oikaisut tilikauden tulokseen -1 704 3 095 5 176 5 372 

Käyttöpääoman muutos -253 56 363 1 142 

Rahoituserät -37 -70 -96  -218 

Liiketoiminnan rahavirta -554 -572 -281 1 527 

          

Investoinnit aineellisiin ja 

aineettomiin hyödykkeisiin 
-9 -37 -37 -19 

Lainasaamisten takaisinmaksut 

Liiketoimintakauppa 

15 30 30 

 

30 

472 

Myytävissä olevien rahoitusvarojen myynti       770 

Investointien rahavirta 6 -6 -6 1 253 

          

Pitkäaikaisten lainojen 

nostot 
5 344 347 700 

Pitkäaikaisten lainojen 

takaisinmaksut 
-222 -750 -1 000  -2 225 

Rahoitusleasingvelkojen maksut -28 -85 -111 -145 

Rahoituksen rahavirta -245 -491 -765 -1 670 

          

Rahavarojen muutos -793 -1 070 -1 052 1 110 

Rahavarat kauden alussa 1 578 2 630 2 630 1 520 

Rahavarat kauden lopussa 785 1 561 1 578  2 630 
 

 

 

 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (Teur) 

 

 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 

 

 A. Osakepääoma 

 B. Ylikurssirahasto 

 C. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 

 D. Muu oman pääoman rahasto 

 E. Kertyneet voittovarat 

 F. Yhteensä 

 

  

  A. B. C. D. E. F. 

Oma pääoma 01.01.2013 
(tilintarkastettu) 

881 5 077 31 872 4 962 -26 397 16 394 

       

Virheen korjaus     145 145 

Laaja tulos      -4 769 -4 769 

       

Tappioiden kattaminen 

ylikurssirahastosta 
 -823   823 0 
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Osakeperusteisten 

maksujen kustannus 
    21 21 

Oman pääomanehtoisen 

lainan siirto pitkäaikaiseen 

velkaan 

   -4 962 -38 -5 000 

       

Oma pääoma 31.12.2013 
(tilintarkastettu) 

881 4 253 31 872 0 -30 215 6 791 

Oma pääoma 01.01.2014 
(tilintarkastettu) 

881 4 253 31 872 0 -30 215 6 791 

       

Laaja tulos     -5 724 -5 724 

       

Tappioiden kattaminen 

ylikurssirahastosta 
 -4 038   4 038 0 

Osakeperusteisten 

maksujen kustannus 
    121 121 

Oman pääomanehtoisen 

lainan siirto pitkäaikaisesta 

velasta 

   900  900 

       

Oma pääoma 31.12.2014 
(tilintarkastettu) 

881 216 31 872 900 -31 780  2 088 

Oma pääoma 01.01.2015 
(tilintarkastettu) 

881 216 31 872 900 -31 780 2 088 

       

Laaja tulos         1 439 1 439 

       

Osakeperusteisten 

maksujen kustannus 
    43 43 

       

Oma pääoma 30.09.2015 
(tilintarkastamaton) 

881 216 31 872 900 -30 298 3 571 

 

 

 

UUDELLEENJÄRJESTELYVARAUS (Teur) 

Konserni 

01.01.- 

30.09.15 
(tilintarkas-

tamaton) 

Konserni 

01.01.- 

30.09.14 
(tilintarkas-

tamaton) 

Konserni 

01.01.- 

31.12.14 
(tilintarkastettu) 

Konserni 

01.01.- 

31.12.13 
(tilintarkastettu) 

Varaukset 1.1. 200 222 222 240 

Varausten lisäys 253     125 

Varausten käyttö -142   -21  -143 

Varaukset 30.09./31.12. 311 222 200  222 

 

 

  

HENKILÖSTÖ 

Konserni 

01.01.- 

30.09.15 
(tilintarkas-

tamaton) 

Konserni 

01.01.- 

30.09.14 
(tilintarkas-

tamaton) 

Konserni 

01.01.- 

31.12.14 
(tilintarkastettu) 

Konserni 

01.01.- 

31.12.13 
(tilintarkastettu) 

Henkilöstö keskimäärin 78 87 88 93 

Henkilöstö kauden lopussa 87 100 87 82 

 

 

 

  

MUITA TUNNUSLUKUJA 

Konserni 

30.09.15 
(tilintarkas-

tamaton) 

Konserni 

30.09.14 
(tilintarkas-

tamaton) 

Konserni 

31.12.14 
(tilintarkastettu) 

Konserni 

31.12.13 
(tilintarkastettu) 

Omavaraisuusaste (%) 33,8 27,2 16,5 35,4  

Nettovelkaantumisaste (Gearing,%) 21,0 136,3 263,1 87,4 

Oma pääoma/osake (eur) 0,05 0,06 0,03  0,10 
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Oman pääoman tuotto (%) -22,9 -38,3 -134,6 -41,1 

Sijoitetun pääoman tuotto (%) -16,4 -22,9 -49,9  -22,1 

 

 Oman pääoman tuotto ja sijoitetun pääoman tuotto on laskettu edellisten 12 kuukauden ajalta. 

8.2 Tunnuslukujen laskentakaavat 
 

 

 

  

Oman pääoman tuotto % (ROE) = Tulos rahoituserien jälkeen – verot x 100 

  Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana)  

    

Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) = Tulos rahoituserien jälkeen + korkokulut ja muut rahoituskulut x 100 

  Taseen loppusumma – korolliset velat(keskimäärin vuoden aikana)  

    

Velkaantumisaste % = Korolliset velat x 100 

  Oma pääoma  

    

Nettovelkaantumisaste % = Korolliset nettovelat x 100 

  Oma pääoma  

    

Omavaraisuusaste % = Oma pääoma x 100 

  Taseen loppusumma – saadut ennakot  

    

Oma pääoma / osake = Oma pääoma  

  Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä  

    
 

  

 

8.3 Taseen ulkopuoliset vastuut 
 

 

 Yhtiöllä oli vuoden 2015 syyskuun lopussa taseen ulkopuolisia vastuita yhteensä 1,2 miljoonaa euroa. Tästä 800 tuhatta 

euroa koostuu nykyisestä määräaikaisesta vuokrasopimuksesta. Muut erät koskevat mm. leasing-sopimuksia. 
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9 YHTIÖN VIIMEAIKAINEN KEHITYS JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT 
 

 

 Seuraavat tiedot tulee lukea yhdessä tähän Esitteeseen viittaamalla liitettyjen 31.12.2014 ja 31.12.2013 päättyneiltä 

tilikausilta laadittujen Yhtiön tilintarkastettujen konsernitilinpäätösten sekä 30.09.2015 päättyneeltä yhdeksältä 

kuukaudelta laaditun tilintarkastamattoman Konsernin osavuotiskatsauksen ja kaikkien edellä mainittujen liitetietojen 

sekä toimintakertomusten, kohdassa ”Eräitä taloudellisia tietoja” esitettyjen valikoitujen tietojen ja muiden tässä 

Esitteessä esitettyjen taloudellisten tietojen kanssa. 

 

 Katsaus sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Esitteen kohdissa 

"Riskitekijät" kuvataan sellaisia huomionarvoisia tekijöitä, joista johtuen todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti 

tässä kuvatuista tai tulevaisuutta koskeviin lausumiin perustuvista tuloksista. Sijoittajia kehotetaan suhtautumaan 

varauksella luvussa tehtyihin lausumiin ja huomioimaan myös markkinatilanteeseen liittyvät epävarmuustekijät. Nämä 

lausumat eivät ole tae Yhtiön liiketoiminnan tuloksen ja/tai taloudellisen aseman kehityksestä tulevaisuudessa. 

 

 Ellei toisin todeta, jäljempänä esitettävät arviot Yhtiön liiketoiminnasta ja markkinoista sekä kilpailuasemasta näillä 

markkinoilla perustuvat Yhtiön tämänhetkiseen näkemykseen Yhtiön ja sen eri toimintojen talouden kehityksestä. 

 

 Liikevoittovertailussa Yhtiö käyttää vertailutietona virallisen liikevoiton lisäksi liikevoittoa ennen kertaluonteisia eriä 

(operatiivinen liikevoitto). Tämä vertailutieto antaa Yhtiön käsityksen mukaan oikeamman kuvan Yhtiön liiketoiminnan 

tuottokyvystä. Kertaluonteiset erät sisältävät arvonalentumiskirjauksia sekä yhteistoimintaneuvotteluihin ja 

yrityssaneerausmenettelyyn liittyviä kuluja. 

 

  

 

9.1 Viimeaikainen kehitys ja tulevaisuuden näkymät 
 

 

Tilikausi 2014  

 

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli joulukuussa 2014 päättyneellä tilikaudella 8 miljoonaa euroa ja jatkuvien 

toimintojen liiketappio 6,1 miljoonaa euroa.  

 

Tilikauden 2014 liikevaihdon kehitys oli vuotta 2013 heikompi. Myös operatiivinen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 

jäi tappiolliseksi. Tilikauden aikana tehtyjen liikearvotestien perusteella lasketut käyttöarvot alittivat kirjanpitoarvon 

maalis-, syys- ja joulukuussa 2014 mikä johti yhteensä 3,0 milj. euron arvonalennuskirjaukseen kohdistuen liikearvoon ja 

2,1 milj. euron arvonalentumiskirjaukseen kohdistuen tavaramerkkeihin. Alaskirjauksilla ei ole vaikutusta operatiiviseen 

liikevoittoon eikä kassavirtaan.  

 

 Arvonalennusten jälkeen  konsernitaseessa on jäljellä liikearvoa 1,7 milj. euroa. Tavaramerkkien tasearvo 

arvonalentumiskirjauksen jälkeen on 7,6 milj. euroa. Alaskirjauksen seurauksena emoyhtiön oma pääoma on 

negatiivinen. 

 

 Konserni ei ole lopettanut liiketoimintoja tilikausien 2013, 2014 tai 2015 aikana. Yhtiön raportoimat lopetetut 

liiketoiminnot koostuvat vuonna 2007 lakkautetusta Hollannin tytäryhtiöstä. Konsernissa on purettu tulosvaikutteisesti 

250.000 euroa mainittuun tytäryhtiöön kirjatusta toiminnan alasajoon liittyvästä varauksesta. Varauksen purku on kirjattu 

tuloslaskelman lopetetut toiminnat erään. 

 

 Tilikauden lopussa joulukuussa 2014 Yhtiö haki yrityssaneeraukseen tehdäkseen taloutensa terveeksi, parantaakseen ja 

saattaakseen terveelle pohjalle. Yhtiöllä olivat liikevaihtoon nähden liian suuret kiinteät kulut, joista merkittävä osa 

muodostuu Yhtiön liian suuresta toimitilasta Yhtiön toimintaan nähden ja Yhtiön raskaasta rahoitusrakenteesta.   

  

 Yhtiön tavoitteena on, että saneerausohjelman avulla Yhtiön talous ja kassavirta tervehtyy nopeasti. Tervehdyttämisen 

tavoitteena on, että tulevaisuuden taloudelliset velvoitteet pienenevät vastaamaan liiketoiminnan nykyistä laajuutta ja 

kantokykyä. Samalla Yhtiö vie operatiiviset kustannukset tasolle, joka mahdollistaa jatkuvasti kannattavan 

liiketoiminnan.  

 

 

Tilikausi 2015  
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 Osana Yhtiön tervehdyttämisohjelmaa Trainers’ House Oyj ja sen tytäryhtiö Ignis Oy aloittivat yhteistoimintaneuvottelut 

12.12.2014. Neuvottelut päättyivät 2.1.2015 ja niiden tuloksena koko Konsernissa irtisanottiin yhteensä 11 henkilöä.  

 

 Trainers’ Housen yhtiökokous päätti 20.01.2015 jatkaa yrityssaneeraushakemusta. Saneerausmenettely alkoi Espoon 

käräjäoikeuden 28.01.2015 antamalla päätöksellä. Osana yrityssaneerausta ja Yhtiön tervehdyttämisohjelmaa Yhtiötä 

rasittanut päävuokrasopimus päättyi 14.6.2015, mikä parantaa tulosta kuukausitasolla noin 70.000 euroa ja vuositasolla 

noin 800.000 euroa. Samalla Yhtiö muutti uusiin toimitiloihin Espoon Otaniemeen Innopoli 2:een. 

 

 Kesäkuussa 2015 tehtyjen liikearvotestien perusteella lasketut käyttöarvot alittivat kirjanpitoarvon, mikä johti 1,4 

miljoonan euron arvonalentumiskirjaukseen (yhteensä 2,7 miljoona euroa maalis- ja syyskuussa 2014). 

 

 Ehdotus saneerausohjelmaksi annettiin 03.06.2015 (oikaistu 20.08.2015). Saneerausohjelmassa esitettiin vaatimus 

suunnatun konversioannin toteuttamisesta Yhtiön etuoikeudettomille velkojille, jossa etuoikeudettomiin velkoihin 

kuuluvien Juniori- ja Hybridilainojen velkojat sitoutuisivat konvertoimaan velkansa pääoman kokonaisuudessa Yhtiön 

Antiosakkeiksi ja luopumaan kokonaisuudessa Juniori- ja Hybridilainojen korkosaamisista Saneerausohjelman 

vahvistamishetkellä Saneerausohjelman raukeamisen uhalla. Saneerausohjelmassa esitettiin vaatimus myös, että Yhtiön 

pääomalainavelkojat hyväksyisivät velkojensa lakkaamisen. Kaikki nämä velkojat ovat hyväksyneet Saneerausohjelman 

vaatimuksiin vuoden 2015 kesäkuussa. 

 

 Finanssivalvonta myönsi 10.06.2015 Jari Sarasvuolle ja Causa Prima Oy:lle poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain 

mukaisen pakollisen ostotarjouksen tekemisestä, joka näille muutoin syntyisi, jos saneerausohjelmaehdotuksen mukainen 

velkakonversio toteutetaan. Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi saneerausohjelman toteuttamiseksi välttämättömän 

osakeantivaltuutuksen 09.07.2015. 

 

 Espoon käräjäoikeus vahvisti 02.09.2015 Yhtiön Saneerausohjelman. Ohjelman myötä konsernin ulkopuolisen velan 

määrä alenee noin 9,1 miljoonasta eurosta noin 2,5 miljoonaan euroon. Päätös tuli lainvoimaiseksi 10.09.2015. Päätöksen 

myötä Yhtiön pääomalainavelat ja Juniori- ja Hybridilainojen korkosaamiset lakkasivat kokonaisuudessa, mikä johti 3,3 

miljoonan euron positiiviseen tulosvaikutukseen syyskuussa 2015. Yhtiö suoritti 04.09.2015 ensimmäiset 

Saneerausohjelman mukaiset maksut täysimääräisesti.  

 

Tervehdyttämisohjelman aikana ja tuloksena Konsernin operatiivinen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 

positiivinen 9.000 euroa eli 0,0 miljoona euroa ja jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 4,9 miljoonaa euroa vuoden 2015 

tammi-syyskuussa. Vuoden 2014 tammi-syyskuussa Konsernin operatiivinen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli -

0,8 miljoona euroa ja liikevaihto 5,8 miljoonaa euroa. Liiketulos 01.01-30.09.2015 oli -2,0 miljoonaa euroa (-3,5 

miljoonaa euroa 01.01-30.09.2014).  

 

Syyskuussa 2015 yhtiön hallitus hyväksyi päivitetyn strategian. Tavoitteena on kääntää yhtiö kannattavaan kasvuun. 

Trainers’ House vahvistaa edelleen muutosyhtiöpositiota ja keskittyy jatkossa palveluihin, joiden tarkoituksena on tukea 

asiakkaita keskeisten muutoshankkeiden ja arjen tekemisen paremmassa toteuttamisessa. Yhtiö hyödyntää 

muutospalveluiden toteutuksessa tytäryhtiö Ignis Oy:n voimavaroja sekä digitaalisia työkaluja ja sisältöjä. 

 

 Yhtiön hallitus on Saneerausohjelman antamassa määräajassa 30.10.2015 tehnyt päätöksen suunnatun Osakeannin 

järjestämisestä Yhtiön etuoikeudettomille velkojille. Näin ollen Yhtiö on tähän mennessä toteuttanut kaikki 

Saneerausohjelman ehdot. 

 

  

 

 Tulevaisuudennäkymät 
 

 Yhtiö arvioi kuluvan vuoden liikevaihdon pienenevän ja operatiivisen kannattavuuden vahvistuvan merkittävästi viime 

vuoteen verrattuna. 

  

 Liikevaihdon laskua koskeva arvio perustuu ensimmäisen yhdeksän kuukauden toteutuneisiin lukuihin ja Yhtiön 

olemassa olevaan tilauskantaan. Vuoden 2015 viimeisen neljänneksen liikevaihto perustuu pääosin jo tilauskannassa 

oleviin projekteihin, koska kyseisen ajanjakson myynti tuloutuu pääosin vasta vuonna 2016.  

  

 Operatiivista kannattavuutta koskeva arvio perustuu ensimmäisen yhdeksän kuukauden toteutuneisiin lukuihin, minkä 

lisäksi yhtiön toimitilaratkaisut ja saneerausohjelman tuomat muut säästöt parantavat kannattavuutta merkittävästi 

viimeisellä vuosineljänneksellä. 

  

 Yhtiön yrityssaneerausohjelma hyväksyttiin syyskuussa 2015, mutta saneerausohjelman toteuttamiseen liittyvät seikat 

vaikuttavat edelleen keskeisesti yhtiön tuloskehitykseen. Lisäksi yhtiö arvioi yleisen taloudellisen tilanteen pysyvän 

vaikeana ainakin lyhyellä aikavälillä. Näistä syistä johtuen tulevaisuuden näkymiin sisältyy poikkeuksellisen paljon 

epävarmuutta. 
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 Mikäli Osakeanti ei toteudu suunnitellusti, Yhtiö joutuu maksuvaikeuksiin ja sen toiminnan jatkuvuus vaarantuu.. 

 

 Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tapahtunut muutoksia vuoden 2015 kolmannen neljänneksen osavuotiskatsauksen 

julkistuksen jälkeen.  

 

 Tilintarkastajan lausunto tulosarviosta on Esitteen liitteessä A. 

 

 

9.2 Pääomarakenne ja velkaantuneisuus 
 

 

 Yhtiön Saneerausohjelma vahvistettiin 02.09.2015. Samalla Yhtiön ”Vakuudettomiin pitkäaikaisiin velkoihin” 

sisältyneet viimesijaiset velat eli pääomalainavelat korkoineen noin 3,1 miljoonaa euroa ja Juniorilainavelkojen korko 

noin 154.000 euroa lakkasivat. Nämä erät on tuloutettu syyskuussa 2015. Samalla lakkasivat Hybridilainavelkojen taseen 

ulkopuoliset korkovastuut. 

 

 Osana Saneerausohjelman toteuttamista ja Osakeantia Juniori- ja Hybridilainavelat sitovasti konvertoidaan Yhtiön 

Antiosakkeiksi. Alla esitetyssä Pääomarakenne ja velkaantuneisuus –taulukossa on esitetty kaksi saraketta. 

Ensimmäisessä sarakkeessa on otettu huomioon Osakeanti siltä osin, kun Yhtiö on saanut sitovia merkintäsitoumuksia 

Juniori- ja Hybridilainavelkojilta. Toisessa sarakkeessa esitetään toteutuneet luvut per 30.09.2015. 

 

 

  

PÄÄOMARAKENNE JA VELKAANTUNEISUUS 

(tuhatta euroa) 

 

30.09.2015 

merkintäsitoumukset huomioitu 

tilintarkastamaton 

30.09.2015 

toteutunut 

tilintarkastamaton 

PÄÄOMARAKENNE   

   

Vakuudelliset lyhytaikaiset velat 444 444 

Vakuudettomat lyhytaikaiset velat   

Lyhytaikaiset korolliset velat yhteensä 444 444 

   

Vakuudelliset pitkäaikaiset velat 1 086 1 086 

Vakuudettomat pitkäaikaiset velat 114 2 131 

Pitkäaikaiset korolliset velat yhteensä 1 200 3 216 

   

   

OMA PÄÄOMA   

   

Osakepääoma 881 881 

Ylikurssirahasto 216 216 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 34 897 31 872 

Muu oman pääoman rahasto 0 900 

Kertyneet voittovarat -30 298  -30 298 

Oma pääoma yhteensä 5 696 3 571 

   

NETTOVELKAANTUNEISUUS   

   

A. Rahat ja pankkisaamiset 785 785 

B. Likviditeetti (A) 785 785 

   

C. Pitkäaikaisen velan lyhytaikainen osuus 444 444 

D. Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä (C) 444 444 

   

E. Lyhytaikainen nettovelkaantuneisuus (D-B) -341 -341 

   

F. Muut pitkäaikaiset lainat 1 200 3 216 

G. Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä (F) 1 200 
3 216 

   

H. Nettovelkaantuneisuus (E+G) 859 
2 875 
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 Vakuudelliset velat 

 

 Yhtiön vakuudelliset velat koostuvat Saneerausohjelman nk. Seniorilainavelasta suuruudeltaan noin 1.530.000 euroa, 

jaettuna 1.086.000 euron pitkäaikaisen velan osaan ja 444.000 euron pitkäaikaisen velan lyhytaikaiseen osaan. 

Seniorilainavelka perustuu Pohjola Pankki Oyj:n ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen sekä Yhtiön 

allekirjoittamaan lainasopimukseen. Pohjola Pankki Oyj:n osuus seniorilainavelasta on 76 prosenttia ja Keskinäinen 

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osuus seniorilainavelasta on 24 prosenttia.  

 

 Vakuudelliset velat maksetaan velkojille kokonaisuudessaan Saneerausohjelman maksusuunnitelman mukaisessa 

järjestyksessä maksusuunnitelman mukaisesti puolivuosittain alkaen 01.09.2015 ja päättyen 01.03.2019. Vakuusvelan 

määrälle suoritetaan korkoa menettelyn alkamispäivästä 28.01.2015 lukien 12 kk:n euribor korkoa vastaava määrä 

lisättynä 2,75 prosentin marginaalilla. Edellä mainittua korkoa suoritetaan alkuperäisten velkaehtojen sijasta ajalta 

01.01.-28.01.2015. Ensimmäisen korkojakson 01.01.2015—31.12.2015 korko määräytyy 01.01.2015 noteeratun 12 kk 

euribor –koron mukaan.  

 

 Yhtiön on suorittanut 04.09.2015 vakuudellisten velkojen takaisinmaksun maksusuunnitelman mukaisesti. 

Seniorilainavelkaa on lyhennetty yhteensä 222.000 euroa. 

 

 Saneerausvelkaan sisältyy ehdollinen ja enimmäismääräinen velka. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on 

ilmoittanut selvittäjälle, että sillä on edellä mainittuun vuokrasopimukseen perustuvaa  saneerausvelkaa. Saatavan 

vakuutena on tilipanttausvakuus. Saatava perustuu vuokrasopimuksen päättämiseen yrityssaneerauslain 27.1 §:n nojalla. 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on täsmentänyt vaatimuksensa  määrään jonka sille annettu 300.000,00 euron 

tilipanttausvakuus riittää kattamaan. Tilipanttausvakuus tullaan käyttämään tältä osin velan suorittamiseksi välittömästi, 

kun saatavan määrä on lopullisesti vahvistunut. Velka on huomioitu maksuohjelmassa enimmäismäärästään, jolle on 

luettu tilipanttausvakuuden ennakkosuoritus. Tätä erää ei ole otettu huomioon yllä esitetyssä pääomarakenne ja 

velkaantuneisuustaulukossa. 

 

 

 Vakuudettomat velat 

 

 Yhtiön toteutuneet vakuudettomat pitkäaikaiset velat noin 2.131.000 euroa per 30.09.2015 jakautuvat 

Saneerausohjelman etuoikeudettoman Juniorilainavelan pääomaan 2.125.000 euroa ja noin 6.000 euron 

pääomalainavelkaan, joka on maksettu 12.12.2014 jälkeen, eikä siten ole osa Saneerausohjelmaa. Osakeannissa 

Juniorilainavelan pääoma 2.125.000 euroa konvertoituu Yhtiön omaksi pääomaksi. Samalla summalla Yhtiön 

vakuudettomat pitkäaikaiset velat vähenevät ja Yhtiön oman pääoman Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 

kasvaa. Vakuudettomiin pitkäaikaisiin velkoihin sisältyy 12.12.2014 jälkeen maksuun erääntyviä pääomalainavelkoja 

noin 108.000 euroa, jotka eivät ole osa Saneerausohjelmaa. 

 

 Hybridilainavelan pääoma 900.000 euroa per 30.09.2015, joka on Saneerausohjelmassa luokiteltu Yhtiön 

etuoikeudettomaksi velaksi, on kirjattu oman pääoman Muun oman pääoman rahastoon. Osakeannissa 

Hybridilainavelan pääoma 900.000 euroa konvertoituu Yhtiön omaksi pääomaksi. Samalla summalla Yhtiön Muu oman 

pääoman rahasto vähenee ja Yhtiön Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kasvaa.  

 

 Saneerausvelkaan sisältyy vakuudettoman velan luonteisia velkaeriä: (i) julkisoikeudelliset velkoja noin 

115.000,00 euroa ja (ii) Konsernin ulkopuolisia ostovelkoja noin 179.000,00 euroa. Näitä eriä ei ole otettu huomioon yllä 

esitetyssä pääomarakenne ja velkaantuneisuustaulukossa. 

  

 Julkisoikeudelliset velat koostuvat arvonlisäverovelasta Verohallinnolle. Julkisoikeudellisten saneerausvelkojen määrää 

ei alenneta. Maksut maksetaan maksusuunnitelman mukaisesti puolivuosittain alkaen 01.03.2016 ja päättyen 01.09.2019. 

Vaihtoehtoisesti julkisoikeudellinen velkoja on oikeutettu osallistumaan Osakeantiin ja konvertoimaan saamisensa yhtiön 

Antiosakkeiksi samoin ehdoin kuin Yhtiön Juniori- ja Hybridilainavelkojat. 

 

 Konsernin ulkopuolisia ostovelkoja on yhteensä 13 kappaletta. Ostovelat koostuvat Yhtiön liiketoimintaan kuuluvista 

tavanomaisista tavara- ja palveluhankinnoista. Maksut maksetaan maksusuunnitelman mukaisesti puolivuosittain alkaen 

01.03.2016 ja päättyen 01.09.2019. Vaihtoehtoisesti velkoja on oikeutettu osallistumaan Osakeantiin ja konvertoimaan 

saamisensa yhtiön Antiosakkeiksi samoin ehdoin kuin Yhtiön Juniori- ja Hybridilainavelkojat. 

 

 

 Oma pääoma 

 

 Osakeannissa Yhtiön oman pääoman Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tulee kasvamaan vähintään 3.025.000 

eurolla, kun Osakeanti toteutuu ja ainakin Juniori- ja Hybridilainavelat konvertoidaan Yhtiön Antiosakkeiksi. Samalla 
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Osakeannissa oman pääoman Muu oman pääoman rahasto, johon Hybridilainavelat ovat kirjattu, vähenee 900.000 

eurolla.  

 

 

 Konserninsisäiset velat 

 

 Yhtiöllä on konserninsisäisiä velkoja noin 8.342.000,00 euroa. Velat koostuvat konsernitilijärjestelyyn perustuvasta 

velasta Ignis Oy:lle (956.144,57 euroa), Trainers’ House Kasvusysteemiosakeyhtiölle (959.250,55 euroa) ja Interweb 

Oy:lle (17.475,43 euroa). Konserninsisäisiin velkoihin kuuluvat myös konserniostovelat Ignis Oy:lle (19.738,15 euroa), 

Trainers’ House Kasvusysteemiosakeyhtiölle (21.700,00 euroa) ja Revenue House Oy:lle (7.153,53 euroa).  

 

 Konserninsisäisiin velkoihin on luettu myös yhtiön konsernilainavelka Satama Netherlands Holding B.V.:lle, 

pääomaltaan ja koroiltaan yhteensä 6.360.136,97 euroa. Satama Netherlands Holding B.V.:n ja Yhtiön 18.11.2011 

allekirjoittaman Subordination Undertaking –nimisen sopimuksen perusteella Satama Netherlands Holding B.V.:n 

saatava on toissijainen suhteessa Seniorivelkojien Seniorilainaan perustuviin saataviin. Subordinointisopimuksen 

perusteella Satama Netherlands Holding B.V.:llä ei ole oikeutta vastaan lainaan perustuvia suorituksia siihen saakka, 

kunnes Seniorivelkojien em. saatavat on kokonaisuudessa maksettu takaisin. Konserninsisäiset saneerausvelat maksetaan 

kokonaisuudessa kertasuorituksena maksuohjelman mukaisena viimeisenä maksupäivänä.  

 

 Näitä eriä ei ole otettu huomioon yllä esitetyssä konsernin pääomarakenne ja velkaantuneisuustaulukossa. 

 

   

 

9.3 Maksuvalmius ja pääomalähteet  
 

 

 Konsernin likvidit varat on sijoitettu lyhytaikaisiin pankkitalletuksiin vakavaraisiin yhteistyöpankkeihin ja hyvän 

luottoluokituksen omaavien yritysten lyhytaikaisiin yritystodistuksiin. 

 

 Konsernilla ei ole merkittäviä saatavien luottoriskikeskittymiä, koska sillä on laaja asiakaskunta ja se luotottaa vain 

sellaisia yrityksiä, joilla on moitteettomat luottotiedot. Konsernissa tehdään arvonalentumistappiovaraus kaikista niistä 

yli 90 päivää erääntyneistä saamisista joihin ei ole saatu maksusitoumusta asiakkaalta. 

 

 Liiketoiminnan rahavirta 01.01.2015—30.09.2015 ennen rahoituseriä oli -0,5 milj. euroa (-0,5 milj. euroa 01.01.—
30.09.2014 Konsernin jatkuvista toiminnoista) ja niiden jälkeen -0,6 milj. euroa (-0,6 milj. euroa). Raportointikauden 

investointien rahavirta oli 0,0 milj. euroa (-0,0 milj. euroa). Raportointikauden rahoituksen rahavirta oli -0,2 milj. euroa (-

0,5 milj. euroa). Kokonaisrahavirta 01.01.2015—30.09.2015 oli -0,8 milj. euroa (-1,1 milj. euroa 01.01.—30.09.2014). 

 

 Konsernin käteisvarat olivat 30.09.2015 0,8 milj. euroa (1,6 milj. euroa 30.06.2014). Omavaraisuusaste 30.09.2015 oli 

33,8 % (27,2 % 30.09.2014). Nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) tunnusluku 30.09.2015 oli 21,0 % (136,3 

% 30.09.2014). Korollista vierasta pääomaa 30.09.2015 oli 1,5 milj. euroa (7,2 milj. euroa 30.09.2014) ja korollista 

nettovelkaa 0,8 milj. euroa (5,6 milj. euroa 30.09.2014). 

 

 Heinä-syyskuussa 2015 liiketoiminnan rahavirta oli -0,4 milj. euroa (-0,4 milj. euroa 01.07.—30.09.2014 Konsernin 

jatkuvista toiminnoista). 

 

 

9.4 Käyttöpääoman riittävyys 
 

 

 Yhtiön käyttöpääoma riittää nykyisiin tarpeisiin ja seuraavaksi 12 kuukaudeksi. 

 

 Konsernilla oli rahoja ja pankkisaamisia 0,8 miljoona euroa 30.09.2015. Vuoden 2015 yhdeksän ensimmäisen kuukauden 

aikana Konsernin kokonaiskassavirta oli 0,8 miljoona euroa negatiivinen. Kokonaiskassavirran negatiivisuus johtuu 

kolmannen vuosineljänneksen luonteesta (mm. kesälomat) ja saneerausohjelman mukaisesta ensimmäisestä 

maksusuorituksesta. 

 

 Yhtiö on osana Saneerausohjelmaa selvittäjän suostumuksella irtisanonut toimitilojaan koskevan vuokrasopimuksensa 

14.04.2015 kahden kuukauden irtisanomisajalla ja tehnyt Technopolis Oyj:n kanssa vuokrasopimuksen uusien 

toimitilojen vuokraamisesta Espoossa sijaitsevasta Innopoli 2-toimistorakennuksesta, millä Yhtiö saavuttaa vähintään 0,4 

miljoonan euron kustannussäästön vuoden 2015 toisella puolivuotiskaudella.  
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 Osana 02.09.2015 vahvistettua Saneerausohjelmaa Yhtiön rahoitusvelan määrä laskee noin 2,5 miljoonaan euroon. Tästä 

rahoitusvelasta 0,3 miljoona euroa on maksettu pois Saneerausohjelman maksusuunnitelman mukaisesti 04.09.2015. 

Yhtiön rahoitusvelan suuruudeksi jää siten noin 2,2 miljoona euroa, jotka Saneerausohjelman maksusuunnitelman 

mukaisesti kuuluu maksaa 01.03.2019 mennessä.  

 

 Yhtiön operatiivisen kannattavuuden odotetaan vahvistuvan vuonna 2015 merkittävästi viime vuoteen verrattuna. 

 

 Yhtiön käyttöpääoman riittävyys voi vaarantua siinä tapauksessa, jos Yhtiön toimintaympäristö muuttuu olennaisesti. 

Selvitys riskeistä, jotka voivat vaikuttaa Yhtiön käyttöpääoman riittävyyteen on esitetty luvussa ”Riskit – Rahoitusriskit – 

Yhtiön käyttöpääoman riittävyys voi vaarantua yleisen markkinatilanteen muuttuessa.”.  
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10 HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT 
 

 

10.1 Yleistä 
 

 

 Trainers’ House Oyj:n hallinto perustuu Suomen osakeyhtiölakiin ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Trainers’ House Oyj:n 

osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä (jatkossa Pörssi). Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalakia, 

Pörssin antamia, listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä (mukaan lukien Suomen listayhtiöiden 

hallinnointikoodi) sekä Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita. Yhtiön- hallinnosta ja toiminnasta vastaavat 

yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja johtoryhmän avustamana. Yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa. 

 

 Yhtiö noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka astui voimaan 1.10.2010 sillä poikkeuksella, että Yhtiöllä 

ei ole hallituksen asettamia valiokuntia ja hallituksen naisjäseniä.  

 

 Yhtiön hallitus on katsonut, että se haluaa kokonaisuudessaan osallistua hallituksen vastuulle kuuluvien asioiden 

valmisteluun ja että Yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän toimivuus ei tällä hetkellä edellytä erillisten valiokuntien 

perustamista. Lisäksi toimintaa ohjaavat Yhtiön omat toimintaperiaatteet ja arvot. 

 

 Hallituksessa ei Esitteen päivämääränä ole Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n listayhtiöiden hallinnointikoodin 

suosituksen 9 mukaisesti edustettuna molempia sukupuolia. Yhtiöllä on ollut hallituksessa molemmat sukupuolet 

edustettuina edellisillä tilikausilla, mutta vuoden 2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa osakkeenomistajat päättivät 

väliaikaisesti pienentää hallituksen jäsenmäärää yrityssaneeraustilanteen johdosta ja nimetä hallitukseen yhtiön tilanteen 

ja asiat jo valmiiksi hyvin tuntevia henkilöitä. Ehdolla ei ollut yhtään naisjäsentä, koska aikaisemmat naispuoliset jäsenet 

eivät olleet käytettävissä. Yhtiön tavoitteena on, että sen hallituksen kokoonpanossa on jatkossa edustettuina molemmat 

sukupuolet. 

 

 Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja johtoryhmän osoite on Innopoli 2, Tekniikantie 14, 02150 Espoo. 

 

  

  

 Yhtiökokous 

 

 Yhtiökokouksen tehtävät yhtiön ylimpänä päättävänä elimenä on säännelty osakeyhtiölaissa sekä yhtiöjärjestyksessä. 

Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päättämisvaltaansa yhtiön asioissa. Varsinainen yhtiökokous pidetään 

kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle ja päättää sen 

pitämispaikasta ja -ajasta. Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen annetaan osakkeenomistajille tiedoksi 

ainakin kahdessa yhtiökokouksen määräämässä lehdessä julkaistavilla ilmoituksilla aikaisintaan kolme kuukautta ja 

vähintään seitsemäntoista päivää ennen yhtiökokousta. Koska yhtiö noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 

suositusta, se julkaisee kutsun viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta noudattaen myös osakeyhtiölain määräyksiä. 

 

 Varsinaisessa yhtiökokouksessa ovat läsnä toimitusjohtaja, tilintarkastaja, hallituksen puheenjohtaja sekä 

mahdollisuuksien mukaan muut hallituksen jäsenet. Lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa ovat läsnä hallituksen 

jäseniksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevat henkilöt, jollei heidän poissaololleen ole painavia syitä. Yhtiökokous valitsee 

Trainers’ Housen hallituksen ja tilintarkastajat, päättää näiden palkkioista ja myöntää yhtiön johdolle vastuuvapauden. 

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja osakkaiden osallistumisoikeus määritellään Trainers’ Housen yhtiöjärjestyksessä 

ja yhtiökokouskutsussa. 

 

 Hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, kun katsoo siihen olevan aihetta tai kun laki sitä edellyttää. 

 

  

 Yhtiön edustaminen 

 

 Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiötä edustavat hallituksen jäsen, prokuristi tai muu yhtiön edustamiseen nimetty 

henkilö kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa nimetyille henkilöille oikeuden yhtiön edustamiseen siten, että he edustavat 

yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen hallituksen jäsenen tai prokuristin kanssa. 

 

 

 Sisäinen valvonta 
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 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä on Trainers’ Housen hallituksella. Hallitukselle kuuluu ylin vastuu yrityksen 

visiosta, strategisista tavoitteista ja niiden pohjalta asetetuista liiketoiminnallista tavoitteista. Hallitukselle kuuluu myös 

ylin vastuu kirjanpidon ja varainhoidon valvonnasta sekä toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus hyväksyy 

yhteiset suuntaviivat koko Konsernin sisäiselle valvonnalle. 

 

 Toimitusjohtaja vastaa suoraan strategian toteutuksesta ja sen mukaisista investoinneista sekä siitä, että kirjanpito on lain 

mukainen ja varainhoito luotettavasti järjestetty. Operatiivisesta liiketoiminnasta huolehtii toimitusjohtaja johtoryhmän 

avulla. Sisäisestä valvonnasta vastaa yhtiön ylin johto, ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tilintarkastajat ja sisäisestä 

tarkastuksesta vastaavat hallituksen nimeämät sisäiset tarkastajat. 

 

 Toimitusjohtajan tehtävänä on järjestää käytännössä kirjanpito- ja valvontamekanismit. Toimitusjohtaja valvoo 

johtotason henkilöitä koskevia päätöksiä sekä tärkeitä operatiivisia päätöksiä. Toimitusjohtaja valvoo, että konsernin 

tytäryhtiöissä toimitaan emoyhtiön etujen mukaisesti ja toteutetaan Konsernin strategiaa. Konsernin johtoryhmä toteuttaa 

liiketoiminnan ohjausta ja hallinnon valvontaa Konsernin päivittäisessä toiminnassa. 

 

 Konsernissa on määritelty selkeät valtuudet sekä investointien että henkilöstöä koskevien asioiden hyväksymisestä. 

Konsernin johtoryhmän päätehtävät ovat: 

 

- strategia- ja vuosisuunnitelmien käsittely, 

- liiketoiminnan ja talouden valvonta, ja 

- investointien, yritysostojen ja ryhmän kannalta merkittävien toiminnan laajentamis- tai supistamissuunnitelmien 

käsittely. 

 

 

 

10.2 Hallitus 
 

 

 Hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät yhtiöjärjestyksen, Osakeyhtiölain ja muun lainsäädännön ja sääntelyn 

mukaisesti. Hallituksen vastuulla on edistää Yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallituksella on yleinen vastuu 

Yhtiön ja Yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.  

 

 Hallituksen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet on määritelty hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä. 

Hallituksen tehtävänä on valmistella yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja varmistaa, että yhtiökokouksen tekemät 

päätökset toimeenpannaan asianmukaisesti. Hallituksen tehtävänä on myös vahvistaa Yhtiön strategiaa, organisaatiota  ja 

varmistaa, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Lisäksi hallitus ohjaa ja valvoo 

Yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, päättää toimitusjohtajan toimisuhteesta ja muista eduista 

sekä hyväksyy johtoryhmän jäsenten palkat ja muut edut, kuten kannustusjärjestelmien periaatteet sekä optiojärjestelmien 

allokaatiot. Tavoiteasetanta perustuu yrityksen tulokseen, myyntitavoitteisiin, asiakastyytyväisyyteen, henkilöstön 

kehittämiseen, sekä joihinkin henkilökohtaisiin laatutavoitteisiin.  Hallitus hyväksyy johtoryhmän työjärjestyksen. 

 

 Yhtiön hallituksen voimassaoleva työjärjestys on hyväksytty yhtiön hallituksessa 23.4.2008. Hallitus päivittää ja muuttaa 

työjärjestystä tarvittaessa. Työjärjestys on luettavissa Yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.trainershouse.fi/sijoittajat/. 

  

 Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous valitsee Trainers’ Housen hallitukseen kolmesta kahdeksaan 

jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee 

keskuudestaan puheenjohtajan. Toimikaudella 2014-2015 jäseniä on viisi ja heistä kolme valittiin jatkamaan Yhtiön 

25.03.2015 pidetyssä Yhtiökokouksessa. Toimitusjohtaja perehdyttää hallituksen uudet jäsenet yhtiöön ja Konsernin 

liiketoimintaan mahdollisuuksien mukaan viipymättä valinnan jälkeen. Osana hallituksen jäsenien perehdyttämistä yhtiö 

järjestää koulutusta myös arvopaperimarkkina- ja osakeyhtiölainsäädännöstä sekä muista yhtiön toimintaa koskevista 

säädöksistä. 

 

 Hallitus kokoontui 16 kertaa vuonna 2014. Jäsenten läsnäoloprosentti hallituksen kokouksissa oli 97. Kokouksissa on 

jäsenten lisäksi läsnä toimitusjohtaja, talousjohtaja ja hallituksen sihteeri. Asiat hallitukselle esittelee toimitusjohtaja tai 

muu henkilö, jolle toimitusjohtaja hallituksen suostumuksin on esittelyn delegoinut. 

 

 Hallitus on päätösvaltainen kun yli puolet jäsenistä on paikalla. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide jota on 

kannattanut enemmän kuin puolet läsnä olevista jäsenistä, ja äänten mennessä tasan se mielipide, johon puheenjohtaja 

yhtyy. Hallituksen päätöksestä eri mieltä oleva hallituksen jäsen voi esittää eriävän mielipiteensä liitettäväksi kokouksen 

pöytäkirjaan. Eriävä mielipide on esitettävä välittömästi päätöksen tekemisen jälkeen. Hallitus voi kokoontumatta tehdä 

yksimielisiä kirjallisia päätöksiä, joita jokaisen jäsenen on kannatettava ja jotka jokaisen hallituksen jäsenen on 

allekirjoitettava. 

 

 Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja. Pöytäkirjaa pitää hallituksen sihteeri, jonka poissa ollessa pöytäkirjaa pitää 

muu hallituksen päättämä henkilö. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi hallituksen 
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siihen valitsema jäsen sekä kokouksen sihteeri. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden aina tarpeen mukaan ja 

pitää huolta, että esteellisyydet arvioidaan aina tarvittaessa. Hallitus arvioi toimintaansa ja toimitusjohtajan toimintaa 

kerran vuodessa. 

 

 

 

 Alla olevassa taulukossa on esitetty hallituksen jäsenet Esitteen päivämääränä ja heidän keskeinen työkokemus ja 

luottamustehtävät tämän Esitteen päivämäärää edeltäneiden viiden vuoden ajalta. Mikäli työkokemusta tai 

luottamustehtäviä ei ole mainitulta ajanjaksolta, se on mainittu taulukossa. 

 

 

Aarne Aktan 

 

 Hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen jäsen vuodesta 2006. 

 Syntymävuosi: 1973 

 Koulutus: KTK 

 Päätoimi: Toimitusjohtaja, Talentum Oyj 

 

 Keskeinen työkokemus 

 Quartal Oy, toimitusjohtaja 1998–2011 

 Kauppamainos Bozell Oy, yhteyspäällikkö 1997–1998 

 

 Aarne Aktan on suomalaisen internet-teknologian pioneereja. Hänellä on vankka omakohtainen kokemus it-yrityksen 

kasvattamisesta sekä orgaanisesti että yritysostoilla Eurooppalaiseksi menestystarinaksi. 

 

 Muut samanaikaiset luottamustoimet 

 Great Expectations Capital Oy, hallituksen puheenjohtaja 

 

 Omistukset yhtiössä: Suoraan ja määräysvaltayhtiön kautta; osakkeet 3 021 000 kpl 

  

 

Jarmo Hyökyvaara 

 

 Hallituksen jäsen vuodesta 2011. 

 Syntymävuosi: 1965 

 Koulutus: MBA 

 

 Keskeinen työkokemus 

 Smartum Oy, hallituksen jäsen, 2011–2007 

 Partus Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2008–2011 

 Smartum Oy, toimitusjohtaja, 2003–2007 

 Bonafit Oy, toimitusjohtaja, 2000–2003 

 Smartum Oy, markkinointi, 1995–2000 

 Smartum Oy, hallituksen jäsen, 1995–2009 

 Partus Oy, hallituksen jäsen, 1999–2008 

 RPS Markkinointi Oy, toimitusjohtaja / päätoimittaja, 1990–1994 

 Myvision Oy, hallituksen puheenjohtaja, 1990– 

 Gym Business Oy, toimitusjohtaja, 1986–1990 

 

 Muut samanaikaiset luottamustoimet 

 Smartum Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2013– 

 Smartum Oy, hallituksen jäsen, 1995–2009, 2011–2012 

 Top-Sport, hallituksen puheenjohtaja, 2013 

 Myvision Oy, hallituksen puheenjohtaja, 1990–2013 

 Perheyritysten liitto ry, valtuuston jäsen, 2009– 

 

 Omistukset yhtiössä: 

 Määräysvaltayhtiön kautta osakkeet 600 000 kpl 

 The Orange Company, osakkeet 4 250 000 kpl.   

 

 

Jari Sarasvuo 

 

 Hallituksen jäsen vuodesta 2007. 

 Syntymävuosi: 1965 



  sivu 56 ( 79 ) 

 Koulutus: kauppatieteiden ylioppilas 

 Päätoimi: Yrittäjä/Valmentaja, Trainers’ House 

 

 Keskeinen työkokemus 

 Trainers’ House Oyj, toimitusjohtaja, 2008–2010 

 Trainers’ House Oy, hallituksen puheenjohtaja, 1990–2007 

 Länsiväylä, Uusi Suomi, Suomen Kuvalehti, Kymmenen Uutiset, toimittaja 

 Radio City, Contactor –lehti, Writers’ Studio, esimiestehtävät 

 Hyvät, Pahat ja Rumat, Minä ja Sarasvuo, Diili, Sarasvuo -TV ohjelmat 

 Yrittäjänä vuodesta 1990 

 

 Muut samanaikaiset luottamustoimet 

 GSP-Group Oy, hallituksen jäsen, 2007– 

 

 Omistukset yhtiössä:  

Suoraan ja määräysvaltayhtiön kautta; osakkeet 17 395 760 kpl 

 

 

 

 Muutokset Yhtiön hallituksessa  

 

 Nimi Asema Virassa 

 Vesa Honkanen Jäsen 2013 – 03/2015 

 Marjaana Toiminen Jäsen 2014 – 03/2015 

 

 

  

 

 Valiokunnat 

 

 Hallituksella ei ole erillisiä valiokuntia tai muutakaan hallituksen jäsenten velvollisuuksia määrittelevää työnjakoa. 

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja valmistelevat yhdessä hallituksen kokousten asialistan ja kokouksiin 

tuotavat asiat. Lisäksi hallituksen puheenjohtajan erityisiin tehtäviin kuuluu; 

 

- johtaa hallituksen työskentelyä niin, että hallitus huolehtii tehtävistään mahdollisimman tehokkaasti ja 

tarkoituksenmukaisesti, 

- valvoa, että kokousohjelmaan merkityt kokoukset kutsutaan koolle asianmukaisesti, 

- kutsua koolle tarvittaessa ylimääräiset kokoukset, 

- pitää yhteyttä toimitusjohtajaan säännöllisesti myös kokousten välillä yhtiön toiminnan seuraamiseksi, 

- pitää yhteyttä tarvittaessa muihin hallituksen jäseniin myös kokousten välillä, 

- pitää tarvittaessa yhteyttä omistajiin ja muihin sidosryhmiin, 

- vastata hallituksen toiminnan suunnittelusta ja arvioinnista sekä toimitusjohtajan arvioinnista. 

 

  

 

10.3 Johtoryhmä 
 

 

 Yhtiöllä on Yhtiöjärjestyksen mukaan toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan nimittämisestä ja erottamisesta päättää yhtiön 

hallitus. Hallitus päättää hänelle maksettavista korvauksista, eduista, sekä toimisuhteen ehdoista. Toimitusjohtaja ei ole 

hallituksen jäsen. Toimitusjohtaja huolehtii operatiivisesta liiketoiminnasta johtoryhmän avulla hallituksen antamien 

ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Johtoryhmä valmistelee ja tekee päätöksiä toimitusjohtajan päätösvaltaan kuuluvissa 

asioissa. Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle ja avustavat toimitusjohtajaa. 

 

 Yhtiön johtoryhmään kuuluvat Esitteen päivämääränä toimitusjohtaja Arto Heimonen, training-liiketoiminnasta vastaava 

varatoimitusjohtaja Antti Aho, tytäryhtiö Ignis Oy:n liiketoiminnasta vastaava johtaja Max Henttu ja talousjohtaja Saku 

Keskitalo.  

 

 Johtoryhmän tehtäviin kuuluu strategian suunnittelu ja toteuttaminen, liiketoiminnan ohjaus, tulosseuranta, 

vuosisuunnittelu sekä investointien, yritysostojen ja toiminnan muutossuunnitelmien käsittely. Johtoryhmä kokoontuu 

viikoittain toimitusjohtajan johdolla. 

 

 Alla olevissa taulukoissa on esitetty johtoryhmän jäsenten keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät vähintään tämän 

Esitteen päivämäärää edeltäneiden viiden vuoden ajalta. Mikäli työkokemusta tai luottamustehtäviä ei ole mainitulta 

ajanjaksolta, se on mainittu taulukossa. 
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Arto Heimonen 

 

 Toimitusjohtaja vuodesta 2013. 

 Syntymävuosi: 1964 

 Koulutus: OTK, eMBA, varatuomari 

 

 Keskeinen työkokemus 

 Trainers’ House Oyj, toimitusjohtaja, 2013– 

 Trainers’ House Oyj, varatoimitusjohtaja 2012 

 Ignis Oy toimitusjohtaja 2010– 

 Veikon Kone Oy, varatoimitusjohtaja 2008 

 SEK & Grey Oy, toimitusjohtaja 2006–2007 

 Tele Finland Oy toimitusjohtaja 2004–2005 

 Teliasonera ja Sonera, vice president 2001–2004 

 Pohjola Group, markkinointijohtaja 1995–2000 

 

 Muut samanaikaiset luottamustoimet 

 ei luottamustoimia 

 

 Omistukset yhtiössä: 

 osakkeet 25.500 kpl 

 

 

Antti Aho 

 

 Varatoimitusjohtaja vuodesta 2013. 

 Syntymävuosi: 1968 

 Koulutus: Filosofian maisteri 

 

 Keskeinen työkokemus 

 Trainers’ House Oyj, CMO, 2011–2013 

 Trainers’ House Oy, konsultti, myyntijohtaja, 1998–2011 

 Writers’ Studio, copywriter, projektipäällikkö, 1994–1998 

 

 Muut samanaikaiset luottamustoimet 

 Cloudriven Oy, hallituksen jäsen 2012– 

 

 Omistukset yhtiössä: 

 osakkeet 1.733.925 kpl 

 

 

Saku Keskitalo 

 

 Talousjohtaja vuodesta 2015. 

 Syntymävuosi: 1975 

 Koulutus: KTM 

 

 Keskeinen työkokemus 

 Trainers’ House Oyj, talousjohtaja, 2015– 

 Trainers’ House Oyj, New Channel Director, 2014–2015 

 EMEIA-alueen markkinointivastaava, Key Technology BV, 2012–2014 

 Ignis Oy, myyntijohtaja, 2011–2012 

 Tele Finland, markkinointijohtaja, 2004–2006 

 

 Muut samanaikaiset luottamustoimet 

 ei luottamustoimia 

 

 Omistukset yhtiössä: 

 ei omistuksia 

 

 

Max Henttu 
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 Ignis-tytäryhtiön liiketoiminnasta vastaava johtaja vuodesta 2015. 

 Syntymävuosi: 1970 

 Koulutus: Ylioppilas, BPS (Marketing) 

 

 Keskeinen työkokemus 

 Trainers’ House, valmennuskonsultin tehtävät, 2000– 

 Trainers’ Housen aikana eri vastuutehtäviä liittyen myynnin johtamiseen ja tuotevastuisiin 

 Valmennus ja konsultointi toimialana, yksityisyrittäjä, 1994–2000 

 

 Muut samanaikaiset luottamustoimet 

 ei luottamustoimia 

 

 Omistukset yhtiössä: 

 osakkeet 392.993 kpl 

  

  

 Lisäksi johtoryhmän Arto Heimonen on hallituksen puheenjohtajana ja Antti Aho ja Saku Keskitalo ovat hallituksen 

jäseniä seuraavissa Yhtiön 100 prosenttisesti omistamissa tytäryhtiöissä: 

 

- Trainers’ House Kasvusysteemiosakeyhtiö 

- Ignis Oy 

- Revenue House Oy 

- Interweb Oy 

- Ignis Artillery Oy 

- Ignis People Oy 

 

 

10.4 Hallituksen jäsenten ja johdon omistukset 
 

 

 Yhtiön hallituksen jäsenten ja johdon omistamien Yhtiön osakkeiden määrät. Osakkeenomistus sisältää myös kyseisen 

henkilön lähipiirin, määräysvaltayhtiöiden ja vaikutusvaltayhtiöiden omistuksessa olevat osakkeet per 30.09.2015. 

Osakkeisiin ei kohdistu kannustinjärjestelmiin perustuvia rajoituksia.  

 

 

 

  

Osakkeenomistaja 

Osakeomistus 

ennen 

Osakeantia 

Ääniosuus 

ennen 

Osakeantia 

Osakeomistus 

Osakeannin 

jälkeen 

Ääniosuus 

Osakeannin 

jälkeen * 

 

Hallitus 

    

Aarne Aktan 

 

Leea af Heurlin-Aktan, puoliso 

Great Expectation Capital Oy, määräysvaltayhteisö 

Quartal Oy, vaikutusvaltayhteisö 

 

 

5.000 

3.026.000 

1.903.326 

7,25%  

 

5.000 

3.026.000 

3.153.326 

5,80 % 

Jarmo Hyökyvaara 

 

The Orange Company, vaikutusvaltayhteisö 

Myvision Oy, määräysvaltayhtiö 

 

 

4.250.000 

600.000 

7,13 %  

 

4.250.000 

600.000 

4,58 % 

Jari Sarasvuo 

 

Causa Prima Oy, määräysvaltayhtiö 

17.375.611 

 

200.000 

25,84 % 41.438.111 

 

200.000 

39,34 % 

 

Johto 

    

Arto Heimonen 25.500 0,04 % 25.500 0,02 % 

Antti Aho 1.733.925 2,55 % 2.358.925 2,23 % 

Saku Keskitalo – 0,00 % – 0,00 % 

Max Henttu 392.993 0,58 % 392.993 0,37 % 

  

* Ääniosuus laskettu mikäli kaikki olemassaolevat merkintäsitoumukset täytetään ja osakeanti toteutuu 

vähimmäismääräisenä, 37.812.500 kappaletta osakkeita. 
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10.5 Hallituksen jäsenten ja johdon palkkiot ja etuudet 
 

 

 Hallituksen jäsenten palkkiot ja etuudet  

 

 Osakeyhtiölain mukaisesti Yhtiön hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättävät osakkeenomistajat 

varsinaisessa yhtiökokouksessa. 

 

 Yhtiökokous 25.03.2015 päätti maksaa palkkiota hallituksen puheenjohtajalle 3.500,00 euroa ja hallituksen jäsenille 

1.500,00 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenten palkkiot ovat pysyneet samantasoisina kuin vuosina 2014 ja 2013. 

Hallituksen jäsenille ei kuitenkaan ole maksettu palkkioita helmikuusta 2015 alkaen hallituksen jäsenten oman päätöksen 

mukaisesti Yhtiön vaikeasta tilanteesta johtuen. 

 

 Alla esitetyssä taulukossa on tehty yhteenveto Yhtiön hallituksen jäsenten saamien palkkioiden arvosta: 

 

  

 2014 2013 

Aktan Aarne 42.000,00 € 42.000,00 € 

Hyökyvaara Jarmo 18.000,00 € 18.000,00 € 

Sarasvuo Jari 18.000,00 € 18.000,00 € 

Honkanen Vesa, aiempi jäsen 18.000,00 € 18.000,00 € 

Toiminen Marjaana, aiempi jäsen 13.500,00 €  

Jussila Tarja, aiempi jäsen 4.500,00 € 18.000,00 € 

Seikku Kai, aiempi jäsen  4.500,00 € 

 

 

 

 Johdon palkkiot ja etuudet  

 

 Hallitus hyväksyy toimitusjohtajan palkkaustason. Trainers’ House Oyj:n toimitusjohtaja Arto Heimosella on rahapalkan 

lisäksi yhtiön kulloinkin voimassa olevien käytäntöjen mukaiset luontoisedut: lounasetu sekä yhtiön politiikan mukainen 

työterveyshuolto. 

 

 Toimitusjohtajasopimus voidaan irtisanoa ilman erityistä perustetta molempien sopijapuolten toimesta noudattaen 

kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa. Toimitusjohtajalla on irtisanomisaikana työntekovelvollisuudesta riippumatta 

oikeus rahapalkkaan ja luontoisetuihin tai Yhtiön valinnan mukaan rahapalkkaan ja luontoisetujen verotusmäärää 

vastaavaan rahakorvaukseen. Toimitusjohtajan eläkeikä on lain mukainen. Toimitusjohtajalla ei ole lakisääteisen TyEL:n 

ylittäviä eläke-etuja. 

 

 Yhtiön toimitusjohtajalle Arto Heimoselle on vuodelta 2014 maksettu palkkaa ja palkkiota 175.834,20 euroa ja vuodelta 

2013 maksettu palkkaa ja palkkiota 175.164,22 euroa. Vuonna 2015 toimitusjohtajan palkka ja palkkiot ovat pysyneet 

samantasoisina kuin vuosina 2014 ja 2013. 

 

 Johtoryhmälle maksetaan kokonaispalkkaa, joka sisältää rahapalkan ja verotettavat puhelin- ja autoedut. Lisäksi 

johtoryhmälle voidaan maksaa tulospalkkiota, joka perustuu yhtiön hallituksen asettamiin taloudellisiin ja operatiivisiin 

tavoitteisiin, kuten liikevaihdon kasvuun ja tuloksen kehitykseen. Yhtiön hallitus päättää palkitsemisen yleisistä 

periaatteista ja toimitusjohtaja yksityiskohdista. 

 

 Yhtiön johtoryhmälle on vuodelta 2014 maksettu palkkaa ja palkkiota 374.649,06 euroa ja vuodelta 2013 maksettu 

palkkaa ja palkkiota 365.485,46 euroa. Vuonna 2015 johtoryhmän palkka ja palkkiot ovat pysyneet samantasoisina kuin 

vuosina 2014 ja 2013. 

 

 Johtoryhmän jäsenet kuuluvat myös yhtiön optio-ohjelmien piiriin. Yhtiön hallitus päättää optioiden jakamisesta. Optio-

ohjelmien ehdot löytyvät kohdassa ”Osakkeet ja osakepääoma – Optio-oikeudet”. 

 

 

10.6 Hallitusten jäsenten ja johdon eturistiriidat ja muut huomioitavat seikat 
 

  

 Eturistiriidat 
 

 Suomalaisten yhtiöiden johtoa koskevista eturistiriidoista on säädetty osakeyhtiölaissa. Osakeyhtiölain 6 luvun 4 §:n 

mukaan hallituksen jäsen ei saa osallistua hänen ja yhtiön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. Hän ei myöskään 

saa ottaa osaa yhtiön ja kolmannen henkilön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn, mikäli hänellä on siitä 
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odotettavissa olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa. Edellä mainittua säännöstä on vastaavasti 

sovellettava muuhun oikeustoimeen sekä oikeudenkäyntiin ja muuhun puhevallan käyttämiseen. Toimitusjohtajaan 

sovelletaan samoja säännöksiä. 

 

 Trainers’ House soveltaa Nasdaq OMX Helsingin sisäpiiriohjetta. Trainers’ House -konsernissa niin sanottu suljettu 

ikkuna (aika ennen tulostiedotteiden julkistamista, jona pysyvät sisäpiiriläiset eivät käy kauppaa yhtiön osakkeilla) on 

kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta. Trainers’ Housen sisäpiiriohjeisto edellyttää, että pysyvät sisäpiirirekisteriin 

kuuluvat ilmoittavat etukäteen kaupankäyntiaikeistaan yhtiön sisäpiirivastaavalle. Ohjeisto suosittelee hankkimaan 

yhtiön osakkeita vain pitkäaikaisiksi sijoituksiksi ja ajoittamaan mahdollisen kaupankäynnin yhtiön osakkeella 

mahdollisimman pian osavuosi- ja tilinpäätöskatsausten julkistamisen jälkeen.  

 

 Säännöllisten rajoitusten ohella yhtiö asettaa tarvittaessa hankekohtaisia kaupankäyntirajoituksia, joissa merkittäviin 

osakkeen arvoon mahdollisesti vaikuttaviin hankkeisiin (kuten yrityskaupat) ja niiden suunnitteluun ja valmisteluun 

osallistuvat henkilöt merkitään hankekohtaisiksi sisäpiiriläisiksi. Trainers’ House seuraa sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden 

kaupankäyntiä säännöllisesti ja järjestää koulutusta sisäpiiriasioissa.  

 

 Trainers’ Housen julkiseen sisäpiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, talousjohtaja ja päävastuullinen 

tilintarkastaja. Trainers’ House pitää pysyvää ei-julkista sisäpiirirekisteriä yhtiön palveluksessa olevista tai muun 

sopimuksen perusteella yhtiölle työskentelevistä henkilöistä, jotka asemansa tai tehtäviensä johdosta saavat säännöllisesti 

sisäpiirintietoa. Yhteensä Konsernin pysyvien sisäpiiriläisten määrä on vajaat 20 henkilöä. Sisäpiirirekisteriä ylläpidetään 

Euroclear Finland Oy:n SIRE-järjestelmässä. Tiedot sisäpiiriomistuksista löytyvät yhtiön internetsivuilta osoite 

www.trainershouse.fi/sijoittajat/. 

 

 Yhtiön luvussa ”Hallitus, johto ja tilintarkastajat – Hallitus” mainituilla hallituksen jäsenillä ja luvussa ”Hallitus, johto 

ja tilintarkastajat – Johtoryhmä” mainituilla johtoryhmän jäsenillä ei ole eturistiriitoja Yhtiöön liittyvien tehtävien ja 

heidän yksityisten etujensa ja/tai muiden tehtäviensä välillä. 

 

 Tämä suunnattu Osakeanti kohdistuu osin Yhtiön hallituksen jäsenelle Jari Sarasvuolle, Yhtiön hallituksen jäsenen Aarne 

Aktanin vaikutusvaltayhtiölle, jotka osallistuivat Osakeantipäätöksen tekemiseen. Tämän Yhtiö ei katso muodostavan 

eturistiriitaa, sillä Osakeanti perustuu 02.09.2015 hyväksytyn Saneerausohjelman vaatimukselle ja Osakeannin 

vaihtokurssiksi on määritelty 0,08 euroa/osake. Vaihtokurssi on heikompi kuin Yhtiön osakkeen kurssi, joka on 

viimeisen 52 viikon aikana vaihdellut 0,02 euroa/osake ja 0,06 euroa/osake välillä. 

 

 

 Liiketoimet hallituksen jäsenten / johdon ja Yhtiön välillä 

 

 Osapuolten katsotaan kuuluvan toistensa lähipiiriin, jos toinen osapuoli pystyy käyttämään toiseen nähden määräysvaltaa 

tai huomattavaa vaikutusvaltaa sen taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. Trainers’ House -konsernin 

lähipiiriin kuuluvat Konsernin emoyhteisö Trainers’ House Oyj sekä sen tytäryritykset. Myös osakkeenomistajat, joilla 

on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Trainers’ Housessa, kuuluvat sen lähipiiriin, samoin kuin näiden 

osakkeenomistajien määräysvaltayhtiöt. Lähipiiriin kuuluvat myös hallituksen ja Konsernin johtoryhmän jäsenet, 

toimitusjohtaja sekä heidän perheenjäsenensä. 

 

 Liiketoimissaan osakkuusyritysten ja muiden lähipiiriin kuuluvien kanssa Trainers’ House noudattaa samoja kaupallisia 

ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa. Säännöllisten rajoitusten ohella yhtiö asettaa tarvittaessa 

hankekohtaisia kaupankäyntirajoituksia, joissa merkittäviin osakkeen arvoon mahdollisesti vaikuttaviin hankkeisiin 

(kuten yrityskaupat) ja niiden suunnitteluun ja valmisteluun osallistuvat henkilöt merkitään hankekohtaisiksi 

sisäpiiriläisiksi. Trainers’ House seuraa sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden kaupankäyntiä säännöllisesti ja järjestää 

koulutusta sisäpiiriasioissa. 

 

 Ainoana merkittävänä lähipiiriin kuuluvan henkilön kanssa tehtynä liiketoimena voidaan pitää yhtiön hallituksen jäsenen 

Jari Sarasvuon hallinnassa olevan Causa Prima Oy:n (ent. Isildur Oy:n) kanssa tehtyä konsulttisopimusta, jonka puitteissa 

Jari Sarasvuon Yhtiön puolesta pitämät valmennukset Yhtiön asiakkaille ja Yhtiön omalle väelle on laskutettu. Sopimus 

on markkinahintainen. Sopimus on tehty tammikuussa 2015. 

 

 Causa Prima Oy on laskuttanut Yhtiöltä vuoden 2015 ensimmäisen puoliskon aikana summan, joka vastaa noin 

prosenttia Yhtiön liikevaihdosta. Tässä ei ole tapahtunut olennaista muutosta kesäkuun 2015 jälkeen. 

 

 Tilikausilla 2013–2014 Yhtiöllä ei ollut liiketoimintasopimuksia lähipiiriin kuuluvien henkilöiden kanssa.  

 

 

 Konkurssi/selvitystila 

 

 Yhtiö on hakeutunut saneerausmenettelyyn ja noudattaa Saneerausohjelmaa. Kaikki Yhtiön luvussa ”Hallitus, johto ja 

tilintarkastajat – Hallitus” mainitut hallituksen ja luvussa ”Hallitus, johto ja tilintarkastajat – Johtoryhmä” mainitut 

http://www.trainershouse.fi/
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johtoryhmän jäsenet ovat tällä perusteella toimineet konkurssissa, selvitystilassa tai pesänhoidossa olevan yhtiön hallinto-

, johto- tai valvontaelimen jäsenenä. 

 

 Yhtiön hallituksen jäsen Jarmo Hyökyvaara toimii The Orange Company Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuonna 2015. 

Jarmo Hyökyvaara on toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä 2/2013, kun The Orange Company Oy osti Top-Sport Oy:n 

Top-Sport Suomi Oy:ltä. L-Fashion Group osti Top-Sportin liiketoiminnan 5/2015. Top-Sport Oy (nyk. After Sports Oy) 

oli hakeutunut saneerausmenettelyyn 7/2011, joka päättyi 2015. Jarmo Hyökyvaara on toiminut em. yritysoston jälkeen 

aikavälin 03/2013–4/2013 After Sports Oy:n toimitusjohtajana, aikavälin 3/2013–7/2014 After Sports Oy:n hallituksen 

puheenjohtajana sekä 7/2014 jälkeen After Sports Oy:n hallituksen jäsenenä. 

 

 Yhtiön toimitusjohtaja Arto Heimonen toimi aikaisemmin LiLLi Group Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Yhtiön 

konkurssihakemus jätettiin 20.12.2011 ja velallinen asetettiin konkurssiin 23.12.2011. 

 

 Muutoin kuin edellä mainituin poikkeuksin Yhtiön luvussa ”Hallitus, johto ja tilintarkastajat – Hallitus” mainitut 

hallituksen tai luvussa ”Hallitus, johto ja tilintarkastajat – Johtoryhmä” mainitut johtoryhmän jäsenet ei tehtävissään 

toimiessaan viimeisen viiden vuoden aikana ollut toiminut konkurssissa, selvitystilassa tai pesänhoidossa olevan yhtiön 

hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenä tai hoitanut sen liiketoimintaa.  

 

 

 Rikosoikeudellinen vastuu 

 

 Ketään Yhtiön luvussa ”Hallitus, johto ja tilintarkastajat – Hallitus” mainituista hallituksen tai ketään luvussa ”Hallitus, 

johto ja tilintarkastajat – Johtoryhmä” mainituista johtoryhmän jäsenistä ei ole viimeisten viiden vuoden aikana tuomittu 

petoksellisista rikoksista tai rikkomuksista eikä kukaan heistä ole ollut oikeus- ja valvontaviranomaisten esittämien 

virallisten syytteiden ja/tai määräämien seuraamusten kohteena. Lisäksi kenestäkään heistä ei tuomioistuin ole todennut 

viimeisen viiden vuoden aikana, ettei kyseinen henkilö saa toimia jonkun yhtiön hallinto-, johto- tai valvontaelimen 

jäsenenä tai hoitaa sen liiketoimintaa. 

 

 

 Hallituksen, johtoryhmän jäsenten ja toimitusjohtajan perhesuhteet 

 

 Yhtiön luvussa ”Hallitus, johto ja tilintarkastajat – Hallitus” mainittujen hallituksen ja luvussa ”Hallitus, johto ja 

tilintarkastajat – Johtoryhmä” mainittujen johtoryhmän jäsenten ja toimitusjohtajan välillä ei ole perhesuhteita. 

 

 

10.7 Kirjanpito ja tilintarkastajat 
 

  

 Yhtiön kirjanpidosta huolehtii Yhtiö itse. Tilinpäätös 01.01.2014–31.12.2014 on julkaistu ja tilintarkastuskertomus on 

annettu 03.03.2015. 

 

 Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee Trainers’ Housen tilintarkastajat. Valittavan tilintarkastusyhteisön on 

oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tarkastusyhteisö. Yhtiön tilintarkastajana toimii Ernst & Young Oy (y-tunnus 

1638549-4). Päävastuullisena tilintarkastajana tilikausilla 2013–2014 toimi KHT Harri Pärssinen, joka rotaatiosääntöjen 

nojalla vaihtui tilikauden 2014 lopussa. Tilikaudella 2015 tilintarkastajana toimii KHT Mikko Rytilahti.  

 

 Tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. 

 

 Vuonna 2013 Trainers’ House -konsernin tilintarkastajille maksettiin tilintarkastustehtävistä 49.372,00 euroa. 

 

 Vuonna 2014 Trainers’ House -konsernin tilintarkastajille maksettiin tilintarkastustehtävistä 28.560,00 euroa ja muita 

palkkioita 1.850,00 euroa. 
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11 OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA 
 

 

11.1 Osakepääomaa koskevat tiedot 
 

 

 Yleistä 

 

 Yhtiön osakepääoma tämän Esitteen päivämääränä on 880.743,59 euroa ja se jakaantuu 68.016.704 täysin maksettuun 

osakkeeseen. Yhtiössä on yksi osakesarja ja jokainen osake, joka ei ole Yhtiön omassa hallussa, oikeuttaa yhteen ääneen 

yhtiökokouksessa. Yhtiön osakkeiden lukumäärä on pysynyt muuttumattomana historiallisten tietojen kattamalla 

ajanjaksolla.  

 

 Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Osakkeilla on yhtäläinen oikeus 

osinkoon ja yhtiön varoihin sen purkautuessa.  

 

 Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa ja kunkin osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,02 euroa (ei tarkka arvo). 

Yhtiön osakkeet rekisteröidään Euroclearin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole 

määräyksiä Yhtiön enimmäis- tai vähimmäispääomasta. 

 

 Tämän Esitteen päivämääränä Yhtiöllä ei ollut hallussaan Yhtiön omia osakkeita. 

 

 

 Osakemarkkinatietoja 
 

 Trainers’ Housen osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla tunnuksella ”TRH1V”, 

ISIN-numero: FI0009008122. Trainers’ House päätöskurssi 30.09.2015 oli 0,06 euroa osake. Seuraavissa taulukoissa 

esitetään yleisiä osaketta koskevia tietoja: 

 

 

Osaketiedot 

  

Markkinatiedot 

 

Valuutta EUR Markkina OMX Helsinki 

Edellinen päätös 0.05 Listautumispäivämäärä 15.03.2000 

Pörssierä 1 ISIN FI0009008122 

Pörssierän arvo 0.06 Tunnus TRH1V 

52 viikkoa Ylin 0.07 Lista OMXH pienet yhtiöt 

52 viikkoa Alin 0.02 Toimialaluokka Teollisuustuotteet ja -palvelut 

YTD % 162.50 GICS-koodi 20202020 

  

 *) osakkeen nimi muuttunut 01.01.2008 (Trainers´ House) 

 

 

 Katsauskaudella 01.01.2015–30.09.2015 yhtiön osakkeiden vaihto Helsingin pörssissä oli 16,8 milj. osaketta, 24,7 % 

osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä (13,3 milj. osaketta, 19,5 % 01.01.-30.09.2014) ja 0,8 milj. euroa (0,7 milj. 

euroa). Ylin noteeraus oli 0,07 euroa (0,08 euroa), alin 0,03 euroa (0,03 euroa) ja päätöskurssi 0,06 euroa (0,04 euroa). 

Painotettu keskikurssi oli 0,05 euroa (0,05 euroa). Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 

30.09.2015 oli 4,1 milj. euroa (2,7 milj. euroa 30.09.2014). 

 

 Toimintavuonna 2014 yhtiön osakkeiden vaihto Helsingin pörssissä oli 18,1 milj. osaketta, 26,7 % osakkeiden 

keskimääräisestä lukumäärästä (vuonna 2013 21,4 milj. osaketta, 31,5 %) ja 0,8 milj. euroa (1,5 milj. euroa). Ylin 

noteeraus oli 0,08 euroa (0,11 euroa), alin 0,02 euroa (0,05 euroa) ja päätöskurssi 0,02 euroa (0,07 euroa). Painotettu 

keskikurssi oli 0,04 euroa (0,07 euroa). Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 31.12.2014 oli 1,4 

milj. euroa (4,8 milj. euroa 31.12.2013). 

 

 

 Osingot ja osinkopolitiikka 

 

 Yhtiöllä ei ole jakokelpoisia varoja, jotka ovat osingonjaon edellytys. Tulevina vuosina Yhtiö keskittyy noudattamaan 

saneerausohjelmaansa. Saneerausohjelman oletettu kesto onnistuessaan on 4,5 vuotta. Osingonjakoa ei ole odotettavissa 

lähitulevaisuudessa. Mikäli osinkoa myöhemmin jaettaisiin, Yhtiön kaikki osakkeet oikeuttavat yhtäläiseen osinkoon. 
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 Valtuutukset 

 

 Yhtiön 26.03.2014 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään 

osakeannista, omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakkeisiin oikeuttavien eritysten oikeuksien antamisesta. 

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä voi olla 13.000.000 osaketta. Osakeanti, 

omien osakkeiden luovuttaminen ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua 

osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutuksella kumotaan aikaisemmin annetut valtuutukset koskien 

osakeantia, omien osakkeiden luovuttamista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista. Valtuutus on 

voimassa 30.06.2017 saakka. 

 

 Trainers’ House Oyj:lla on voimassa kolme optio-ohjelmaa yhtiön henkilöstölle osana henkilöstön sitouttamis- ja 

kannustusjärjestelmää, joita on käyty yksityiskohtaisemmin läpi kohdassa ”Osakkeen ja osakepääoma – Optio-oikeudet”. 

 

 Ylimääräinen Yhtiökokous päätti 09.07.2015 Hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttamaan hallituksen päättämään 

saneerausohjelmaehdotuksen mukaisesta osakeannista. Yhtiön saneerausmenettelyn selvittäjä on 03.06.2015 jättänyt 

ehdotuksen Yhtiön saneerausohjelmaksi (”Saneerausohjelmaehdotus”). Saneerausohjelmaehdotuksen mukaan Yhtiön on 

tarjottava kaikille etuoikeudettomille saneerausvelkojille mahdollisuus vaihtaa saneerausvelkasaatavansa Yhtiön 

osakkeisiin. Konversion toteuttamiseksi ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista 

seuraavasti:  

 

- Valtuutusta voidaan käyttää ainoastaan Saneerausohjelmaehdotuksen mukaisen velkakonversion toteuttamiseen. 

- Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 42.812.500 kappaletta Yhtiön uutta osaketta. 

- Uudet osakkeet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön saneerausvelkojille. 

- Merkintähinta yhdelle osakkeelle on 0,08 euroa. 

- Merkintähinta tulee suorittaa kokonaisuudessaan kuittaamalla saneerausvelka merkintähintaa vastaan. 

- Valtuutuksen käyttämisen edellytyksenä on se, että Espoon käräjäoikeus on vahvistanut Yhtiön saneerausohjelman 

lainvoimaisella päätöksellä. 

- Valtuutus on voimassa 30.06.2016 saakka. 

 

 

 

 Yhtiöjärjestyksen mukainen lunastuslauseke 

 

 Ei ole. 

 

  

  

11.2 Omistusrakenne 
 

 

 Yhtiöllä oli 30.09.2015 yhteensä 5.275 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien 

omistus oli yhteensä 362.742 osaketta, mikä vastasi noin 0,5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Seuraavassa 

taulukossa on Yhtiön osakkeenomistajien jaottelu kategorioittain: 

 

   

 

Jaottelu 

 

Osakkeet (kpl) 

 

Osuus (%) 

  

Muutos 

Yritykset yhteensä 17 284 605 25,4 +377 044 +2,2% 

Ulkomaat ja hallintarekisteröidyt yhteensä 502 482 0,7 -5 094 -1,0% 

Kotitaloudet yhteensä 49 437 207 72,7 -471 950 -0,9% 

Julkisyhteisöt ja voittoa 

tavoittelemattomat yhteisöt yhteensä 

25.024 0,0 0 0,0% 

Rahoitus- ja vakuutuslaitokset yhteensä 767 386 1,1 +100 000 +15,0% 

 

Yhteensä 

 

68.016.704 

 

100,0 

  

 

  

 

 

Kategoria 

 

Osakkeenomistajat 

 

% 

 

Osakkeet (kpl) 

 

Osuus (%) 

1 - 100 2 314  43,9  130 326  0,2 
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101 - 500 927  17,6  281 952  0,4  

501 - 1000 570  10,8  500 873  0,7 

1001 - 5000 858  16,3  2 295 000  3,4 

5001 - 10000 251  4,8  2 066 357  3,0 

10001 - 50000 245  4,6  5 479 267  8,1 

50001 - 100000 33  0,6  2 386 102  3,5 

100001 - 500000 60  1,1  14 438 578  21,2 

500001 - 17  0,3  40 438 249  59,5 

 

Yhteensä 

 

5 275 

 

100,0  

 

68 016 704  

 

100,0  

 

 

 

 Yhtiön kaikki osakkeet oikeuttavat yhteen ääneen. 

 

 Seuraavassa taulukossa luetellaan Yhtiön kymmenen suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa 30.09.2015 päivätyn 

tilanteen mukaan. 

 

 

  

Osakas 

 

Osakkeet (kpl) 

 

Osuus (%) 

1 Jari Sarasvuo 17.375.611 25,55 

2 The Orange Company Oy 4.250.000 6,25 

3 Great Expectations Capital Oy 3.021.000 4,44 

4 Quartal Oy 1.903.326 2,80 

5 Ritva Serkamo 1.866.672 2,74 

6 Antti Aho 1.733.925 2,55 

7 Rhed Consulting Oy 1.530.000 2,25 

8 Tuominen Oy Kotikontu 1.500.000 2,21 

9 Suominen Mikko Samuli 1 273 505 1,87 

10 Honkanen Vesa 1 046 984 1,54 

  

Yhteensä kymmenen suurinta 35.501.023 52,20 

 

 

 Yhtiö ei ole tietoinen siitä, että kenelläkään osakkeenomistajalla olisi Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4 §:n mukainen 

määräysvalta Yhtiössä. 

 

 Osakeannin seurauksena Juniorilainavelkojiin kuuluvalle Jari Sarasvuolle syntyisi arvopaperimarkkinalain (746/2012) 

11 luvun 19 §:n mukainen velvollisuus tehdä julkinen ostotarjous kaikista muista yhtiön liikkeeseen laskemista 

osakkeista. Finanssivalvonta voi arvopaperimarkkinalain 11 luvun 26 §:n nojalla erityisestä syystä myöntää poikkeuksen 

ostotarjousvelvollisuudesta.  

 

 Saneerausohjelman vahvistamisen edellytyksenä on, että Finanssivalvonta on lainvoimaisella päätöksellä myöntänyt Jari 

Sarasvuolle edellä mainitun poikkeusluvan olla tekemättä julkista ostotarjousta. Finanssivalvonta antoi 10.06.2015 

päivätyllä päätöksellä tällaisen poikkeusluvan Jari Sarasvuolle. 

 

 

 Liputukset 

 

 Yhtiöllä ei ole tilikausilla 2013–2014 eikä tilikauden 2015 ensimmäisellä puoliskolla vastaanottanut osakkailta 

arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 § tarkoittamia liputusilmoituksia siitä, että osakkeenomistajan omistus- ja ääniosuus 

olisi saavuttanut tai ylittänyt taikka vähentynyt alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin taikka kahden kolmasosan 

kohdeyhtiön äänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä.  

 

  

11.3 Optio-oikeudet 
 

 

 Trainers’ House Oyj:lla on voimassa kolme optio-ohjelmaa yhtiön henkilöstölle osana henkilöstön sitouttamis- ja 

kannustusjärjestelmää 

 

 Yhtiön 21.03.2012 pidetty yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden 

avainhenkilöille. Osakkeen merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Optio-oikeudet 



  sivu 65 ( 79 ) 

annetaan vastikkeetta. Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta palveluksessa oleville tai palvelukseen 

rekrytoitaville avainhenkilöille. Hallitus päättää annetaanko merkitsijälle uusia vai yhtiön hallussa olevia osakkeita. 

 

 Optio-oikeudet eivät ole osa optio-oikeuden saajan työ- tai toimisopimusta, eikä niitä katsota palkaksi tai luontaiseduksi. 

Optio-oikeuden saajalla ei ole oikeutta saada työ- tai toimisuhteen aikana tai sen päättymisen jälkeen millään perusteella 

korvausta optio-oikeuksiin liittyen. Optio-oikeuden saaja on itse vastuussa kaikista veroista ja verotuksellisista 

seuraamuksista, joita optio-oikeuksien saamiseen tai käyttämiseen liittyy. 

 

 Ohjelman pääkohdat ovat seuraavat: 

 

- Optio-oikeuksien antamiselle yhtiön avainhenkilöille on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-

oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. 

- Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 5.000.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä 

enintään 5.000.000 Yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. 

- Optio-oikeuksista 3.000.000 kappaletta merkitään tunnuksella 2012A ja 2.000.000 kappaletta tunnuksella 

2012B. Hallitus lähettää optio-oikeuksien saajille kirjallisen ilmoituksen optio-oikeuksien tarjoamisesta. Optio- 

oikeudet annetaan, kun optio-oikeuksien saajalta on saatu hyväksyntä hallituksen tekemään tarjoukseen. 

 

 

 Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu Trainers’ House Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettuun 

keskikurssiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä maaliskuussa 2012. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen 

merkintähinta on 0,16 euroa. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2012A 

01.09.2013 – 31.12.2014 ja optio-oikeuksilla 2012B 01.09.2014–31.12.2015. Optioita ei ole jaettu. 

 

 

 Yhtiön hallitus on päättänyt 05.08.2013 ottaa käyttöön uuden optio-ohjelman yhtiökokouksen 21.03.2012 antaman 

valtuutuksen perusteella. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 7.500.000 kappaletta ja ne oikeuttavat 

merkitsemään yhteensä enintään 7.500.000 kappaletta Yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksista 

2.500.000 kappaletta merkitään tunnuksella 2013A ja optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 

01.01.2015–01.01.2018. Optio-oikeuksista 2.500.000 kappaletta merkitään tunnuksella 2013B ja optioiden merkintäaika 

on 01.01.2016–01.01.2018. Optio-oikeuksista 2.500.000 kappaletta merkitään tunnuksella 2013C ja optioiden 

merkintäaika on 01.01.2017–01.01.2018. Kunkin optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta on 0,09 euroa. 

Optioita on jaettu henkilöstölle yhteensä 5,0 milj. kappaletta. Optioista on kirjattu kulua tilikaudelle 2015 yhteensä 

28.572,57 euroa. Optioista on kirjattu kulua tilikaudelle 2014 yhteensä 121.255,25 euroa (20.898,98 euroa vuonna 2013). 

 

 

 Yhtiön hallitus on päättänyt 18.12.2013 ottaa käyttöön uuden optio-ohjelman yhtiökokouksen 21.03.2012 antaman 

valtuutuksen perusteella. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 5.250.000 kappaletta ja ne oikeuttavat 

merkitsemään yhteensä enintään 5.250.000 kappaletta Yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet 

merkitään tunnuksella 2013D. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 01.01.2018–31.12.2018 ja 

kunkin optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta on 0,06 euroa. Optioita ei ole vielä jaettu. 

  

 

 Seuraavissa taulukoissa esitetään yleisiä optio-ohjelmia koskevia tietoja: 

 

 

Osakeperusteiset 

optiot 

 

 

2012A 

 

 

2012B 

 

 

2013A 

 

 

2013B 

 

 

2013C 

 

 

2013D 

Myöntämispäivä n/a n/a 29.10.13 29.10.13 29.10.13 n/a 

Myönnettyjen 

instrumenttien määrä, 

kpl 

n/a n/a 1.670.000 1.670.000 1.660.000 n/a 

Merkintähinta (euroa) 0,16 0,16 0,09 0,09 0,09 0,06 

Osakehinta 

myöntämishetkellä 

(euroa) 

n/a n/a 0,06 0,06 0,06 n/a 

Merkintäaika 
01.09.13–

31.12.14 

01.09.13–

31.12.14 

01.01.15–

01.01.18 

01.01.16–

01.01.18 

01.01.17–

01.01.18 

01.01.18–

21.12.18 

Odotettu  

volatiliteetti 
n/a n/a 140,68 % 140,68 % 140,68 % n/a 

Odotettu option 

voimassaoloaika 

myöntämispäivänä 

(vuosina) 

n/a n/a 4,2 4,2 4,2 n/a 

Riskitön  n/a n/a 1,95 % 1,95 % 1,95 % n/a 
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korko 

Odotetut osingot 

(osinkotuotto) 
n/a n/a 0 % 0 % 0 % n/a 

Odotetut henkilöstö-

vähennykset 

(myöntämispäivänä) 

n/a n/a 10 % 10 % 10 % n/a 

Myöntämispäivänä 

määritetty instrumentin 

käypä arvo yhteensä 

n/a n/a 74.590,36 74.590,36 74.143,71 n/a 

  

 

 Yhtiö käyttää käyvän arvon määrittämiseksi Black-Scholes -mallia. Odotettavissa oleva volatiliteetti on määritetty 

emoyhtiön osakkeen toteutuneen kurssikehityksen perusteella. Historiallinen volatiliteetti on laskettu painotettuna 

keskimääräiselle optioiden voimassaoloajalle. 

 

 Osakkeiden käypä arvo niissä optiojärjestelyissä, joiden perusteella myönnetään osakkeita, on perustunut noteerattuun 

osakehintaan. Osinkomaksuja ei odotettu, jolloin optioiden käyvän arvon laskennassa ei myöskään ole otettu huomioon 

osinkoja. 

 

 

11.4 Yhteenveto Yhtiön osakkeisiin liittyvistä oikeuksista 
 

 

 Seuraavassa on esitetty yhteenveto Yhtiön osakkeiden tuottamista oikeuksista, jotka perustuvat Osakeyhtiölakiin ja 

Yhtiön yhtiöjärjestykseen. 

 

 

 Merkintäetuoikeudet 

 

 Osakeyhtiölain mukaan osakeannissa osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa kuin 

heillä ennestään on yhtiön osakkeita. Päätös laskea liikkeeseen uusia osakkeita osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta 

poiketen sekä päätös myöntää optio-oikeuksia ja muita Yhtiön osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia vaatii vähintään 

kahden kolmasosan enemmistön yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Lisäksi tällainen päätös 

edellyttää, että tähän on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeyhtiölain mukaan päätös maksuttomasta 

osakeannista osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen edellyttää, että tähän on Yhtiön kannalta ja sen kaikkien 

osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. 

 

 

 Yhtiökokous 

 

 Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiötä koskevissa asioissa.  

 

 Varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen 

koolle ja päättää sen pitämispaikasta ja -ajasta. Kutsu yhtiökokoukseen annetaan osakkeenomistajille tiedoksi yhtiön 

internet-sivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Kutsu on kuitenkin 

toimitettava vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. 

 

 Yhtiön yhtiöjärjestyksen Yhtiökokous pidetään mukaan Yhtiön hallituksen määräämässä paikassa, joka voi olla 

Helsingissä tai Espoossa. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan; 

 

Esitettävä: 

 

1.  yhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä toimintakertomus; 

2.  tilintarkastuskertomus; 

 

Päätettävä: 

 

3.  tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta; 

4.  taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 

5.  vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 

6.  hallituksen jäsenten lukumäärästä; 

7.  hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista; 

8.  [kohta poistettu yhtiöjärjestyksestä]. 
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Valittava: 

 

9.  hallituksen jäsenet, ja 

10.  tilintarkastaja. 

 

 

 Yhtiökokous valitsee Trainers’ Housen hallituksen ja tilintarkastajat, päättää näiden palkkioista ja myöntää yhtiön 

johdolle vastuuvapauden. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja osakkaiden osallistumisoikeus määritellään Trainers’ 

Housen yhtiöjärjestyksessä ja yhtiökokouskutsussa. 

  

Hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, kun se katsoo siihen olevan aihetta tai kun laki sitä edellyttää. 

 

 Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokouksen käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu 

yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää 

kokouskutsuun. Osakkeenomistaja voi ilmoittaa yhtiölle varsinaisen yhtiökokouksen asialistalle vaatimastaan asiasta 

perusteluineen tai päätösehdotuksineen sähköpostitse osoitteeseen: saku.keskitalo@trainershouse.fi 31. tammikuuta 

mennessä vuosittain. 

 

 Yhtiökokouksessa jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus esittää kysymyksiä sellaisen asian osalta, joka on 

yhtiökokouksen asialistalla. Kokouksessa esitettävä kysymys voidaan toimittaa myös etukäteen yhtiölle sähköpostitse 

osoitteeseen: saku.keskitalo@trainershouse.fi. 

 

 Osakkeenomistajalla on lisäksi oikeus tehdä kokouksessa päätösehdotuksia yhtiökokouksen asialistalla olevissa asioissa. 

 

 Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava Yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) 

kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla. 

Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. 

Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa 

mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. 

 

 Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää siellä edellyttää, että osakkeenomistaja on arvo-osuusjärjestelmästä 

annetun lain mukaan rekisteröity Euroclearin ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään kahdeksan arkipäivää ennen 

yhtiökokousta (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua 

yhtiökokoukseen, tulisi hakea tilapäistä merkintää osakasluetteloon. Tilapäistä merkintää koskeva ilmoitus on tehtävä 

viimeistään yhtiökokouskutsussa ilmoitettavana ajankohtana, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen. Jos 

osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava 

osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

 

 Yhtiökokouksen päätösvaltaisuus ei edellytä tietyn osakemäärän olevan edustettuna kokouksessa, lukuun ottamatta 

tiettyjä Osakeyhtiölaissa määriteltyjä poikkeuksia. 

 

  

 Äänioikeudet 

 

 Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan joko henkilökohtaisesti tai 

valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Osakeyhtiölain ja Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti kukin osake oikeuttaa 

haltijansa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksissa päätökset tehdään yleensä enemmistöpäätöksinä. 

 

 Kuitenkin eräät päätökset, kuten poikkeamiset osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksista osakeanneissa ja omien 

osakkeiden hankkimisessa, yhtiöjärjestyksen muutokset ja päätökset yhtiön sulautumisesta, jakautumisesta tai 

purkamisesta, edellyttävät vähintään kahden kolmasosan enemmistöä annetuista äänistä ja yhtiökokouksessa edustetuista 

osakkeista. 

 

 Lisäksi tietyt päätökset, kuten esimerkiksi tietyt yhtiöjärjestyksen muutokset, edellyttävät kaikkien osakkeenomistajien 

suostumusta tai muita erityisiä päätöksentekomenettelyjä. 

 

 

 Lunastusoikeudet ja -velvollisuudet 

 

 Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla, jonka omistamat osakkeet edustavat yli 90 prosenttia kaikista yhtiön 

osakkeista ja osakkeisiin liittyvistä äänistä, on oikeus lunastaa jäljellä olevat osakkeet käypään hintaan. Lisäksi 

vähemmistöosakkeenomistaja, jonka hallussa on osakkeita, jotka voidaan lunastaa, voi osakeyhtiölain mukaan vaatia 

tällaista enemmistöosakkeenomistajaa lunastamaan osakkeensa. 
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 Arvopaperimarkkinalain mukaan osakkeenomistajan, jonka osuus kasvaa yli kolmeen kymmenesosaan tai puoleen yhtiön 

osakkeiden äänimäärästä sen jälkeen, kun yhtiön osake tai osakkeeseen oikeuttava arvopaperi on otettu julkisen 

kaupankäynnin kohteeksi, on tehtävä käypään hintaan perustuva julkinen ostotarjous kaikista muista yhtiön liikkeeseen 

laskemista osakkeista ja yhtiön liikkeeseen laskemista sen osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista (pakollinen 

ostotarjous). Arvopaperimarkkinalain mukaan pakollista ostotarjousta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, mikäli yllä mainittu 

raja on ylittynyt vapaaehtoisen ostotarjouksen seurauksena edellyttäen, että alkuperäinen vapaaehtoinen ostotarjous on 

tehty kohdeyhtiön kaikista äänioikeuteen oikeuttavista arvopapereista. 

 

 Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole poikkeavia määräyksiä. 

 

  

 Muuntolausekkeet 

 

 Ei sovellu. Relevantteja yhtiön osakkeisiin tai osakepääomaan vaikuttavia muuntolausekkeita ei ole. 

  

 

Osingot ja muu varojen jakaminen 

 

 Yhtiöllä ei ole jakokelpoisia varoja, jotka ovat osingonjaon edellytys. Tulevina vuosina Yhtiö keskittyy noudattamaan 

Saneerausohjelmaan. Saneerausohjelman oletettu kesto onnistuessaan on 4,5 vuotta. Yhtiö on viimeksi jakanut osinkoa 

2008 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiölle on vahvistettu Saneerausohjelma. Yrityssaneerauslain 58 § kieltää jakamasta 

velallisen varoja omistajille Saneerausohjelman toteuttamisen aikana lukuun ottamatta työn perusteella suoritettavaa ja 

ohjelman mukaista vastiketta tai korvausta.  

 

 Osingonjakoa ei ole odotettavissa lähitulevaisuudessa. Saneerausohjelman päättymisen jälkeen mahdollisen 

tulevaisuudessa jaettavan osingon määrä riippuu Yhtiön tulevasta tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahavirrasta, 

pääomavaatimuksesta, investointitarpeesta ja muista tekijöistä. Mikäli osinkoa myöhemmin jaettaisiin, noudatetaan 

osakeyhtiölain osingonjakoa koskevia määräyksiä. 

 

 Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön oma pääoma jakautuu sidottuun ja vapaaseen omaan pääomaan. Sidottu oma 

pääoma koostuu osakepääomasta, kirjanpitolain (1336/1997; muutoksineen) mukaisesta käyvän arvon rahastosta, 

arvonkorotusrahastosta ja uudelleenarvostusrahastosta sekä ennen 01.09.2006 voimassa olleen vanhan osakeyhtiölain 

(734/1978; muutoksineen) mukaan mahdollisesti perustetusta vararahastosta ja ylikurssirahastosta. 

 

 Suomessa vallitsevan käytännön mukaan suomalaisen osakeyhtiön osakkeille mahdollisesti maksettavaa osinkoa 

maksetaan yleensä kerran vuodessa. Osinkoa voidaan maksaa ja vapaata omaa pääomaa muutoin jakaa yhtiökokouksen 

vahvistettua yhtiön tilinpäätöksen ja päätettyä osingon tai vapaan oman pääoman muun jakamisen määrästä yhtiön 

hallituksen ehdotuksen perusteella. Osakeyhtiölain mukaan osingonmaksu tai muu vapaan oman pääoman jakaminen voi 

perustua myös muuhun kuin viimeksi päättyneeltä tilikaudelta laadittuun tilinpäätökseen edellyttäen, että yhtiökokous on 

vahvistanut kyseisen tilinpäätöksen. Jos yhtiöllä on lain tai yhtiöjärjestyksensä nojalla velvollisuus valita tilin- tarkastaja, 

tilinpäätöksen tulee olla tilintarkastettu. 

 

 Osingonmaksu tai muu vapaan oman pääoman jakaminen edellyttää, että sitä on kannattanut yli puolet yhtiön 

yhtiökokouksessa annetuista äänistä. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous voi myös valtuuttaa hallituksen päättämään 

osingonmaksusta ja muusta vapaan oman pääoman jakamisesta. Osingon tai vapaan oman pääoman muun jakamisen 

määrä ei voi ylittää yhtiökokouksen päättämää määrää. 

 

 Osakeyhtiölain mukaan yhtiö voi myös jakaa varoja alentamalla osakepääomaansa edellyttäen, että sitä on kannattanut 

yli puolet yhtiökokouksessa annetuista äänistä. Päätös osakepääoman alentamisesta tulee rekisteröidä Kaupparekisteriin 

yhden kuukauden kuluessa siitä yhtiön yhtiökokouksesta, joka päätti tällaisesta osakepääoman alentamisesta. 

Osakepääoman alentamisen rekisteröimisen jälkeen velkojiensuojamenettely voidaan aloittaa, ja Kaupparekisteri antaa 

yhtiön hakemuksesta yhtiön velkojille kuulutuksen. Osakepääoman alentaminen voidaan rekisteröidä, jos kukaan yhtiön 

velkojista ei ole vastustanut osakepääoman alentamista tai jos yhtiö on saanut vahvistustuomion, jonka mukaan 

vastustavat velkojat ovat joko saaneet maksun saatavilleen tai yhtiö on asettanut turvaavan vakuuden tällaisten saatavien 

maksamisesta. 

 

 Jakokelpoiset varat sisältävät edellisen tilikauden nettovoiton, edellisten tilikausien kertyneet voittovarat ja yhtiön muun 

vapaan oman pääoman erät, joista on vähennetty taseen osoittama tappio sekä yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta 

jätettävät varat. Osingon tai muun vapaan oman pääoman varjojenjaon määrä on rajoitettu jakokelpoisten varojen 

määrään, jotka ilmenevät tilinpäätöksestä, johon päätös maksaa osinkoa tai muuten jakaa vapaata omaa pääomaa 

perustuu, ja johon vaikuttavat olennaiset muutokset yhtiön taloudellisessa tilassa tilinpäätöksen laatimisen jälkeen. 

Varoja ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan 

yhtiön maksukyvyttömyyden. 
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 Jakokelpoisia varoja on soveltuvin osin korjattava taseeseen aktivoitujen perustamis-, tutkimus- ja tiettyjen 

kehityskulujen määrällä sen mukaisesti, mitä osakeyhtiölain voimaanpanosta annetussa laissa (625/2006; muutoksineen) 

säädetään. Konsernin emoyhtiö ei voi jakaa varoja enempää kuin emoyhtiön viimeisimmän vahvistetun ja tilintarkastetun 

tilin- päätöksen mukaisen jakokelpoisten varojen määrän. 

 

 Osingon määrä ei saa ylittää hallituksen osingonjakoehdotuksessa ehdottamaa määrää tai muuten hyväksymää määrää, 

ellei niin ole vaadittu yhtiökokouksessa osakkeenomistajien toimesta, jotka edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa 

kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista, missä tapauksessa osinkona on jaettava vähintään puolet edeltävän tilikauden 

voitosta, josta vähennetään (mahdolliset) yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta jätettävät määrät kuitenkin siten, ettei 

jaettava määrä ylitä määriteltyjen jakokelpoisten varojen määrä. Tällöin osingon määrä ei kuitenkaan saa ylittää 8:aa 

prosenttia yhtiön omasta pääomasta, ja jaettavaa määrää on oikaistava tilikaudella ennen varsinaista yhtiökokousta 

mahdollisesti jaettujen osinkojen määrällä. 

 

 Kaikki Yhtiön osakkeet oikeuttavat yhdenvertaisesti Yhtiön osinkoihin ja muihin jaettaviin varoihin lukuun ottamatta 

tilanteita, jossa Yhtiö puretaan tai Yhtiö sulautuu, jakautuu tai toteutetaan muu järjestely, jossa määräysvalta Yhtiöön 

siirtyy, missä tilanteessa noudatetaan Yhtiön yhtiöjärjestyksen määräyksiä. Sen jälkeen, kun Yhtiön osakkeet on 

rekisteröity Kaupparekisteriin ja osakkeenomistajan arvo-osuustilille, ne oikeuttavat omistajansa Yhtiön osinkoihin ja 

muihin jaettuihin varoihin sekä muihin osakkeenomistajien oikeuksiin. Oikeus osinkoihin vanhenee kolmessa vuodessa 

osingonmaksupäivästä. 

 

 Osinkojen verotuksesta on esitetty lisätietoja Esitteen kohdassa ”Verotus”. 

 

 

 Omat osakkeet 

  

 Osakeyhtiölain mukaan yhtiö voi hankkia omia osakkeitaan. Omien osakkeiden hankkimisesta tulee päättää 

yhtiökokouksessa, ellei yhtiökokous ole valtuuttanut yhtiön hallitusta päättämään omien osakkeiden hankinnasta vapaata 

omaa pääomaa käyttäen. Julkisessa osakeyhtiössä valtuutus voi olla voimassa enintään 18 kuukautta. Julkinen osakeyhtiö 

ei saa omistaa omia osakkeitaan suoraan tai välillisesti siten, että niiden määrä ylittää 10 prosenttia yhtiön kaikista 

osakkeista. Yksityinen osakeyhtiö ei saa hankkia tai lunastaa kaikkia omia osakkeitaan. 

 

 

 Osakassopimukset 

 

 Yhtiön tiedossa ei ole, että osakkailla olisi keskinäisiä yhtiön toimintaan tai omistukseen liittyviä̈ osakassopimuksia. 
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12 SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINAT 
 

 

 

 Kaupankäynti ja selvitys Helsingin Pörssissä 

 

 Kaupankäynti arvopapereilla ja kauppojen selvitys Helsingin Pörssissä tapahtuu euroissa, ja pienin mahdollinen 

hinnanmuutos noteerauksissa on 0,01 euroa. Hintatiedot tuotetaan ja julkaistaan ainoastaan euroissa. 

 

 Helsingin Pörssi käyttää INET-kaupankäyntijärjestelmää. INET on toimeksiantopohjainen järjestelmä, jossa 

toimeksiannot täsmäytetään kaupoiksi, kun hinta- ja volyymitiedot sekä muut ehdot täsmäävät. Helsingin Pörssin 

kaupankäyntipäivä koostuu kolmesta päävaiheesta: kaupankäyntiä edeltävästä vaiheesta, varsinaisesta kaupankäynnistä 

ja kaupankäynnin jälkeisestä vaiheesta. Osakkeiden kaupankäyntiä edeltävä vaihe alkaa kello 9:00 ja päättyy kello 9:45, 

jolloin kauppoja voidaan tehdä edellisen kaupankäyntipäivän hinnoilla. Päivän avaushuutokauppa ja jatkuva 

kaupankäynti tapahtuvat kello 9:45 ja 18:30 välisenä aikana. Päivän avaus alkaa kello 9:45 ja päättyy kello 10:00. Päivän 

avaukseen siirretään automaattisesti kaupankäyntiä edeltävän vaiheen aikana tallennetut tarjoukset sekä järjestelmässä jo 

olevat tarjoukset, joiden voimassaoloaika on useita päiviä. Jatkuva kaupankäynti alkaa jaksoittain päivän avauksen 

päätyttyä kello 10:00, jolloin ensimmäisen osakkeen avauskurssi määrätään, minkä jälkeen jatkuva kaupankäynti 

kyseisellä osakkeella alkaa. Noin kuuden minuutin kuluttua kaikkien osakkeiden avauskurssit on määrätty ja 

markkinakysyntään perustuva kaupankäynti jatkuu kello 18:25 saakka, jolloin päivän päätös alkaa. Päivän päätös loppuu 

noin kello 18:30, jolloin päätöskurssit määritetään. Kaupankäynnin jälkeinen vaihe, jonka aikana osakkeiden 

sopimuskauppoja voidaan tallentaa jälkipörssikauppoina pääsääntöisesti päivän kaupankäyntiin perustuvien hintarajojen 

puitteissa, ajoittuu kello 18:31 ja kello 19:00 väliseen aikaan. 

 

 Kaupat selvitetään yleensä Euroclearin automaattisessa selvitysjärjestelmässä (HEXClear -järjestelmä) kolmantena 

pankkipäivänä kaupantekopäivästä, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 

 

 Helsingin Pörssi on osa NASDAQ OMX -konsernia (NASDAQ OMX Group, Inc., ”NASDAQ OMX”). NASDAQ 

OMX tarjoaa kaupankäyntiä moninkertaisten varallisuusluokkien lävitse ja sen teknologia tukee yli 70 pörssin toimintaa 

50 maassa. NASDAQ OMX lisäksi omistaa ja ylläpitää Tukholman, Kööpenhaminan, Riian, Reykjavikin, Vilnan ja 

Tallinnan pörssejä. Kussakin maassa on oma pörssilista ja maakohtaiset listautumisvaatimukset. NASDAQ OMX:n 

pohjoismainen lista otettiin käyttöön 02.10.2006, ja se sisältää Helsingin, Kööpenhaminan, Tukholman ja Islannin 

pörssit. Pohjoismaisen listan myötä yhtiöiden listausvaatimuksia sekä listayhtiöiden esittelytapaa on yhtenäistetty. 

Pohjoismaisella listalla yhtiöt esitellään ensin markkina-arvon ja sitten toimialan mukaan yhtiön kotipaikasta riippumatta. 

Markkina-arvoryhmät on jaettu kolmeen kategoriaan: suuret yhtiöt (Large Cap), keskisuuret yhtiöt (Mid Cap) ja pienet 

yhtiöt (Small Cap). Yhtiöt jaotellaan eri markkina-arvosegmenteissä kansainvälisen teollisuusluokitusjärjestelmän 

(Industry Classification Benchmark, ICB) mukaan. Samaan toimialaryhmään kuuluvat yhtiöt esitetään 

aakkosjärjestyksessä. 

 

 

 Arvopaperimarkkinoiden sääntely 

 

 Suomen arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen on Finanssivalvonta. Tärkein arvopaperimarkkinoita sääntelevä 

laki on Arvopaperimarkkinalaki, joka sisältää määräyksiä muun muassa yhtiöiden ja osakkeenomistajien 

tiedonantovelvollisuudesta, julkisista ostotarjouksista sekä sisäpiirikaupoista. Finanssivalvonnan tehtävänä on valvoa 

näiden määräysten noudattamista. Osakkeen ottamista pörssilistalle sääntelee laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä 

(748/2012). 

 

 Arvopaperimarkkinalaki määrittää tiedonantovelvollisuuden vähimmäisvaatimukset yhtiöille, jotka hakevat listautumista 

Helsingin Pörssiin tai jotka tarjoavat arvopapereita yleisölle. Julkisen kaupankäynnin kohteena olevalla arvopaperin 

liikkeeseenlaskijalla on velvollisuus säännöllisesti julkistaa taloudellista tietoa yhtiöstä sekä ilman aiheetonta viivytystä 

kaikki sellaiset seikat ja päätökset, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan kyseisten arvopapereiden arvoon. 

Arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavista seikoista annettavien tietojen on oltava riittäviä, jotta sijoittajat voivat 

tehdä perustellun arvion arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta. 

 

 Osakkeenomistajan on annettava ilman aiheetonta viivytystä ilmoitus pörssiyhtiölle ja Finanssivalvonnalle, kun hänen 

omistusosuutensa saavuttaa, ylittää tai laskee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin taikka kahden kolmasosan 

julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä Arvopaperimarkkinalain 

mukaisesti laskettuna tai milloin hän on osapuolena sopimuksessa tai muussa järjestelyssä, joka toteutuessaan johtaa 

sanottujen ääniosuus- tai omistusrajojen saavuttamiseen, ylittymiseen tai osuuden laskemiseen niiden alle. Yhtiön saatua 

tiedon siitä, että osakkeenomistajan ääni- tai omistusosuus on saavuttanut, ylittänyt tai laskenut alle jonkun edellä 

mainitun rajan, yhtiön tulee ilman aiheetonta viivytystä julkistaa tieto sekä ilmoittaa siitä Helsingin Pörssille. 



  sivu 71 ( 79 ) 

 

 Arvopaperimarkkinalain mukaan osakkeenomistajan, jonka omistusoikeus nousee Arvopaperimarkkinalain määrittämällä 

tavalla yli kolmeen kymmenesosaan (3/10) tai yli puoleen yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä sen jälkeen, kun 

yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on tarjouduttava käypään hintaan lunastamaan yhtiön jäljellä 

olevat osakkeet ja osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit. Jos edellä tarkoitettujen rajojen ylitykseen johtaneet arvopaperit 

on hankittu julkisella ostotarjouksella, joka on tehty kaikista kohdeyhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja 

kohdeyhtiön liikkeeseen laskemista sen osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista, ei velvollisuutta tehdä pakollinen 

ostotarjous kuitenkaan synny. Jos kohdeyhtiössä on yksi osakkeenomistaja, jonka ääniosuus on korkeampi kuin edellä 

tarkoitettu ääniosuus, ei toiselle osakkeenomistajalle synny edellä kuvattujen ääniosuuksien ylittämisen seurauksena 

tarjousvelvollisuutta ennen kuin hänen ääniosuutensa ylittää ensiksi mainitun osakkeenomistajan ääniosuuden. Jos 

osakkeenomistajan edellä kuvatun ääniosuuden ylittyminen johtuu yksinomaan kohdeyhtiön tai toisten 

osakkeenomistajien toimenpiteistä, ei osakkeenomistajalle synny tarjousvelvollisuutta ennen kuin tämä hankkii tai 

merkitsee lisää kohdeyhtiön osakkeita tai muutoin kasvattaa ääniosuuttaan kohdeyhtiössä. Jos edellä kuvatun 

ääniosuuden ylittyminen johtuu siitä, että osakkeenomistajat toimivat yksissä tuumin tehdessään vapaaehtoisen julkisen 

ostotarjouksen kohdeyhtiöstä, ei osakkeenomistajalle synny tarjousvelvollisuutta, jos yksissä tuumin toimiminen rajoittuu 

yksinomaan julkisen ostotarjouksen tekemiseen. Tarjousvelvollisuutta ei myöskään synny, jos tarjousvelvollinen tai muu 

yksissä tuumin toimiva henkilö kuukauden kuluessa tarjousvelvollisuuden syntymisestä luopuu edellä kuvatun 

ääniosuuden ylittävästä ääniosuudesta luovuttamalla kohdeyhtiön osakkeita tai muutoin vähentämällä ääniosuuttaan 

kohdeyhtiössä eikä käytä tänä aikana kohdeyhtiössä äänivaltaa sekä julkistaa tiedon aikeestaan luopua 

tarjousvelvollisuusrajan ylittävästä ääniosuudesta. 

 

 Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla, joka omistaa yli yhdeksän kymmenesosaa kaikista yhtiön osakkeista ja 

osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, on oikeus lunastaa yhtiön muiden osakkeenomistajien osakkeet käyvästä hinnasta. 

Lisäksi vähemmistöosakkeenomistaja, jonka osakkeet enemmistöosakas voi edellä mainitulla tavalla lunastaa 

Osakeyhtiölain nojalla, on oikeutettu vaatimaan lunastamiseen oikeutetulta osakkeenomistajalta osakkeidensa 

lunastamista. Yllä mainittujen osake- ja äänimäärien laskemisesta on annettu yksityiskohtaisia säännöksiä 

Osakeyhtiölaissa. 

 

 Rikoslaki (38/1889; muutoksineen) sisältää säännöksiä tiedonantovelvollisuuksien rikkomisesta, sisäpiiritiedon 

väärinkäytöstä ja markkinoiden vääristämisestä. Näiden säännösten rikkominen on kriminalisoitu. 

Arvopaperimarkkinalain ja Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008; muutoksineen) mukaan Finanssivalvonnalla on 

oikeus määrätä hallinnollisia sanktioita markkinoiden väärinkäyttöä koskevien säännösten rikkomisesta siltä osin kuin 

kyseessä oleva teko ei kuulu rikoslain soveltamisalaan. Finanssivalvonta voi esimerkiksi määrätä rikemaksun, antaa 

julkisen varoituksen tai esittää seuraamusmaksun määräämistä tiedonantovelvollisuuksien rikkomista, sisäpiiritiedon 

väärinkäyttöä tai markkinoiden vääristämistä koskevien säännösten rikkomisen johdosta. Lisäksi Helsingin pörssin 

kurinpitolautakunta voi antaa yhtiölle varoituksen tai muistutuksen taikka määrätä kurinpitomaksun tai määrätä yhtiön 

pörssilistalta poistettavaksi. 

 

 

 Arvo-osuusjärjestelmä 

 

 Yleistä 

 

 Arvo-osuusjärjestelmällä tarkoitetaan sähköistä järjestelmää, jossa fyysiset arvopaperitodisteet, kuten osakekirjat, on 

korvattu arvo-osuuksilla, jotka on kirjattu arvo-osuustileille. Suomen arvo-osuusjärjestelmää ylläpitää 

Euroclear Finland Oy, joka tarjoaa arvopapereiden selvitys- ja rekisteröintipalveluja Suomen kansallisena 

arvopaperikeskuksena sekä selvitysyhteisönä. Euroclear Finland ylläpitää keskitettyä arvo-osuusrekisteriä sekä oman 

pääoman että vieraan pääoman ehtoisista arvopapereista. Euroclear Finlandin osoite on Urho Kekkosen katu 5C, 00101 

Helsinki. 

 

 Euroclear Finland ylläpitää yhtiökohtaisia osakasluetteloita arvo-osuusjärjestelmään liittyneiden yhtiöiden osakkeen- 

omistajista sekä arvo-osuustilejä osakkeenomistajille, jotka eivät halua käyttää kaupallisten tilinhoitajien palveluita. 

Euroclear Finlandille arvo-osuusjärjestelmän ylläpitämisestä aiheutuvista kustannuksista vastaavat pääasiassa arvo- 

osuusjärjestelmään liittyneet liikkeeseenlaskijat ja tilinhoitajat. Tilinhoitajina toimii muun muassa luottolaitoksia, 

sijoituspalveluyrityksiä sekä muita yhteisöjä, joille Euroclear Finland on antanut valtuudet toimia tilinhoitajina, ja niillä 

on oikeus tehdä kirjauksia arvo-osuusrekisteriin ja hallinnoida arvo-osuustilejä. 

 

 

 Kirjaamismenettely 

 

 Arvo-osuusjärjestelmään tehtäviä merkintöjä varten ja osakkeiden säilyttämiseksi arvo-osuusjärjestelmässä osakkeen- 

omistajan nimissä on osakkeenomistajan avattava arvo-osuustili joko Euroclear Finlandin tai jonkin tilinhoitajan avulla. 

Myös ulkomaalainen yksityishenkilö, yhteisö tai omaisuudenhoitaja voi omistaa arvo-osuuksia. Tällaisten henkilöiden 

arvo-osuudet voidaan kirjata omaisuudenhoitotilille, jolloin arvo-osuudet rekisteröidään hallintarekisteröinnin hoitajan 

nimiin yhtiön osakasluetteloon. Omaisuudenhoitotilin tulee sisältää tiedot hallintarekisteröinnin hoitajasta osakkeen 
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oikean omistajan sijaan sekä maininta siitä, että tili on omaisuudenhoitotili. Yhden tai useamman omistajan arvo- osuudet 

voidaan hallintarekisteröidä omaisuudenhoitotilille. Lisäksi ulkomaalaisen yksityishenkilön, yhteisön tai 

omaisuudenhoitajan omistamat osakkeet voidaan merkitä tämän nimiin avatulle arvo-osuustilille, mutta omistus voidaan 

hallintarekisteröidä yhtiön osakasluettelossa. 

 

 Arvo-osuuksien siirrot toteutetaan arvo-osuustilien välisinä kirjauksina siltä osin kuin ne toteutetaan arvo- 

osuusjärjestelmässä ja Suomen lain mukaan. Tilinhoitaja toimittaa tilinhaltijalle tili-ilmoituksen arvo-osuustileille 

tehdyistä kirjauksista vähintään neljä kertaa vuodessa. Arvo-osuustilin haltijat saavat myös vuosi-ilmoituksen 

omistuksistaan jokaisen kalenterivuoden päättyessä. 

 

 Arvo-osuustilille on merkittävä laissa ja Euroclear Finlandin säännöissä määriteltyjä tietoja tilinhaltijasta sekä muista 

arvo-osuustilille kirjattuihin arvo-osuuksiin kohdistuvien oikeuksien haltijoista, sekä tilinhoitajasta, jonka hoidossa 

kyseinen arvo-osuustili on. Vaadittavat tiedot sisältävät tilille kirjattujen arvo-osuuksien lajin ja määrän sekä tiliin ja sille 

kirjattuihin arvo-osuuksiin kohdistuvat oikeudet ja rajoitukset. Hallintarekisteröinnistä tehdään kirjattaessa merkintä. 

Euroclear Finland ja tilinhoitajat ovat velvollisia pitämään saamansa tiedot luottamuksellisina. Euroclear Finlandin ja 

yhtiön on pidettävä yleisön saatavilla eräät Euroclear Finlandin ylläpitämään osakasluetteloon liittyvät tiedot (esimerkiksi 

kunkin osakkaan nimi ja osoite) hallintarekisteröintitilanteita lukuun ottamatta. Finanssivalvonnalla on myös pyynnöstä 

oikeus saada määrättyjä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistukseen liittyviä tietoja. Yhtiöllä on samat oikeudet 

sellaisten osakkeiden ja arvopapereiden tapauksessa, jotka oikeuttavat niiden haltijan yhtiön liikkeeseen laskemiin 

osakkeisiin. Arvopaperimarkkinalain mukaan arvo-osuusjärjestelmään kuuluvalla yhtiöllä on oikeus saada yhtiön 

osakkaita koskevat tiedot myös hallintarekisteröinnin hoitajalta ja arvopaperitileistä annetussa laissa (750/2012) 

tarkoitetulta säilyttäjältä. 

 

 Kukin tilinhoitaja on ankarassa vastuussa arvo-osuustileistä annetussa laissa (827/1991) tarkemmin määritellyistä 

virheistä ja puutteista kirjaustoiminnassa sekä mahdollisesta salassapitovelvollisuuden rikkomisesta. Mikäli tilinhaltijalle 

on aiheutunut vahinkoa virheellisestä kirjauksesta taikka muusta virheestä tai puutteesta kirjaustoiminnassa eikä 

asianomainen tilinhoitaja ole suorittanut tästä korvausta muun kuin tilapäisen maksukyvyttömyyden vuoksi, tilinomistaja 

on oikeutettu saamaan korvauksen Euroclear Finlandin lakisääteisestä kirjausrahastosta. Kirjausrahaston pääoman on 

oltava vähintään 0,000048 prosenttia arvo-osuusjärjestelmässä viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana säilytettävinä 

olleiden arvo-osuuksien yhteenlasketun käyvän arvon keskiarvosta, kuitenkin vähintään 20 milj. euroa. Samalle 

vahingonkärsijälle maksetaan kirjausrahaston varoista korvauksena vahingonkärsijän samalta tilinhoitajalta olevan 

korvaus- saatavan määrä, kuitenkin enintään 25.000,00 euroa. Kirjausrahaston korvausvelvollisuus on rajoitettu samaan 

vahinkotapahtumaan liittyvissä vahingoissa 10 miljoonaan euroon. 

 

 

 Osakkeiden säilyttäminen ja hallintarekisteröinti 

 

 Muu kuin suomalainen osakkeenomistaja voi valtuuttaa tilinhoitajan (tai määrätyn muun Euroclear Finlandin 

hyväksymän suomalaisen tai ulkomaisen yhteisön) toimimaan puolestaan. Hallintarekisteröinnin hoitajalla on oikeus 

vastaanottaa osinkoja osakkeenomistajan puolesta. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan on yhtiökokouksiin 

osallistumista ja yhtiökokouksessa äänestämistä varten haettava osakkeiden merkitsemistä tilapäisesti osakasluetteloon. 

 

 Hallintarekisteröinnin hoitaja on pyydettäessä velvollinen ilmoittamaan Finanssivalvonnalle sekä asianomaiselle yhtiölle 

nimiinsä rekisteröityjen osakkeiden todellisen osakkeenomistajan henkilöllisyyden, mikäli se on tiedossa, sekä tämän 

omistamien osakkeiden määrän. Mikäli todellisen osakkeenomistajan henkilöllisyys ei ole tiedossa, hallintarekisteröinnin 

hoitajan on ilmoitettava vastaavat tiedot todellisen osakkeenomistajan edustajana toimivasta tahosta ja toimitettava 

edustajan kirjallinen vakuutus siitä, ettei osakkeiden todellinen osakkeenomistaja ole suomalainen luonnollinen henkilö 

tai oikeushenkilö. 

 

 Osakkeenomistajan, joka haluaa pitää osakkeitaan arvo-osuusjärjestelmässä omissa nimissään, mutta jolla ei ole arvo- 

osuustiliä Suomessa, tulee avata arvo-osuustili jonkin tilinhoitajan kautta sekä euromääräinen tili pankissa. 

 

 

 Sijoittajien korvausrahasto ja talletussuojarahasto 

 

 Sijoituspalvelulain (747/2012; muutoksineen) mukaisessa sijoittajien korvausrahastossa sijoittajat jaetaan ammattimaisiin 

ja ei- ammattimaisiin asiakkaisiin. Ammattimaisina asiakkaina pidetään sijoituspalvelulain mukaisesti muun muassa 

rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittavia tai säänneltyjä yhteisöjä, suuryrityksiä ja yhteisösijoittajia, 

joiden pääasiallisena toimialana on rahoitusvälineisiin sijoittaminen. Sijoituspalvelulain mukaan muutakin henkilöä 

voidaan pitää ammattimaisena asiakkaana, jos hän on kirjallisesti pyytänyt sijoituspalveluyritykseltä asiakasluokittelunsa 

muuttamista ja sijoituspalveluyritys arvioi, että hän täyttää ammattitaitonsa ja sijoituskokemuksensa perusteella 

ammattimaisen asiakaan luokitteluedellytykset. Ei-ammattimaisina asiakkaina pidetään niitä, jotka eivät täytä 

ammattimaisen asiakkaan kriteerejä. Luonnollisia henkilöitä pidetään yleensä ei-ammattimaisina asiakkaina. 
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 Sijoituspalveluyritysten ja sijoituspalvelua tarjoavien luottolaitosten tulee kuulua sijoittajien korvausrahastoon. 

Korvausrahasto turvaa selvien ja riidattomien saatavien maksun tapauksessa, jossa sijoituspalveluyritys tai luottolaitos on 

asetettu konkurssiin tai yrityssaneeraukseen tai on muutoin kuin tilapäisesti kykenemätön vastaamaan 

maksuvelvoitteistaan määrätyn ajanjakson aikana. Sijoittajien korvausrahastosta maksetaan korvauksia vain ei-

ammattimaisille asiakkaille. Korvausrahaston pätevien saatavien perusteella maksama korvauksen määrä on 90 prosenttia 

sijoittajan kultakin sijoituspalveluyritykseltä tai luottolaitokselta olevasta saatavan määrästä, kuitenkin enintään 

20.000,00 euroa. Rahastosta ei korvata osakkeen arvonalentumisesta johtuvia tappioita tai virheellisiksi osoittautuneista 

sijoituspäätöksistä syntyneitä tappioita. Sijoittajat ovat siten edelleen vastuussa sijoituspäätöksiensä seurauksista. 

Talletuspankkien on kuuluttava talletussuojarahastoon, jonka tarkoituksena on turvata talletuspankissa tilillä olevien tai 

tilille vielä kirjaamattomien maksunvälityksessä olevien saatavien maksu, jos talletuspankki on muutoin kuin tilapäisesti 

maksukyvytön. Talletuspankin asiakkaille voidaan korvata saatavat talletussuojarahastosta 100.000.00 euroon asti. 

Sijoittajan varat voidaan turvata joko talletussuojarahastolla tai sijoittajien korvausrahastolla. Sijoittajan varat eivät 

kuitenkaan ole korvattavissa kummastakin rahastosta yhtä aikaa. 
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13 VEROTUS 
 

 

 

 Alla esitetty yhteenveto perustuu tämän Esitteen päivämääränä Suomessa voimassa olevaan verolainsäädäntöön ja 

vallitsevaan verotuskäytäntöön. Muutokset verolainsäädännössä saattavat vaikuttaa verotukseen myös takautuvasti. 

Tämä yhteenveto ei ole tyhjentävä eikä siinä ole huomioitu eikä selvitetä muiden maiden kuin Suomen 

verolainsäädäntöä. Sellaisen sijoitusta harkitsevan, jonka verotukseen jonkin muun maan verolainsäädäntö saattaa 

vaikuttaa, tulisi ottaa yhteyttä veroasiantuntijaan omiin erityisolosuhteisiinsa liittyvien veroseuraamusten selvittämiseksi. 

 

 Seuraavassa käsitellään olennaisia Suomen tulovero- ja varainsiirtoveroseuraamuksia. Seuraavassa käsitelty kohdistuu 

vain Suomen verolainsäädäntöön eikä siinä oteta huomioon minkään toisen maan verolainsäädäntöä. Seuraavassa ei 

käsitellä veroseuraamuksia, jotka kohdistuvat sellaisiin osakkeenomistajiin, joihin sovelletaan erityisiä verosäännöksiä. 

Tällaisia osakkeenomistajia ovat muun muassa liiketoimintaa harjoittamattomat tai verovapaat yhteisöt, ulkomaiset 

väliyhteisöt sekä avoimet tai kommandiittiyhtiöt. Seuraavassa ei myöskään käsitellä sellaisten Suomessa asuvien 

osakkeenomistajien veroseuraamuksia, jotka omistavat osakkeita ulkomaisissa yhtiöissä, eikä Suomen perintö- tai 

lahjaveroseuraamuksia. 

 

 Tämä kuvaus perustuu: 

 

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

 

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

 

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

 

- varainsiirtoverolakiin (931/1996; muutoksineen; ”Varainsiirtoverolaki”). 

 

 Lisäksi seuraavassa on otettu huomioon oikeuskäytäntö sekä sellaiset veroviranomaisten päätökset ja lausunnot, jotka 

ovat voimassa ja saatavilla tämän Esitteen päivämääränä. Yllä mainittua verolainsäädäntöä, oikeuskäytäntöä ja 

veroviranomaisten kannanottoja voidaan tulevaisuudessa muuttaa ja näillä muutoksilla voi olla myös takautuva vaikutus. 

 

 

13.1 Yleistä 
 

 

 Suomessa yleisesti verovelvollisia ja rajoitetusti verovelvollisia kohdellaan verotuksessa eri tavoin. Suomessa yleisesti 

verovelvolliset ovat Suomessa verovelvollisia maailmanlaajuisista tuloistaan. Rajoitetusti verovelvollisia verotetaan vain 

suomalaisista lähteistä saadusta tulosta. Lisäksi rajoitetusti verovelvollisen Suomessa sijaitsevasta kiinteästä toimi- 

paikasta saamaa tuloa verotetaan Suomessa. Verosopimukset voivat kuitenkin rajoittaa Suomen verolainsäädännön 

soveltamista sekä rajoitetusti verovelvollisen suomalaisesta lähteestä saaman tulon verottamista Suomessa. 

 

 Luonnollisen henkilön katsotaan yleensä olevan Suomessa yleisesti verovelvollinen silloin, kun hän oleskelee Suomessa 

jatkuvasti yli kuuden kuukauden ajan tai hänellä on Suomessa varsinainen asunto ja koti. Ulkomaille muuttanutta 

Suomen kansalaista pidetään kuitenkin Suomessa yleisesti verovelvollisena, kunnes kolme vuotta on kulunut sen vuoden 

päättymisestä, jonka aikana hän on lähtenyt maasta, jollei hän näytä toteen, että hänellä ei ole kyseisenä verovuonna ollut 

olennaisia siteitä Suomeen. Ansiotuloa, palkkatulo mukaan luettuna, verotetaan progressiivisen veroasteikon mukaan. 

 

 Tällä hetkellä pääomatuloverokanta on 30 prosenttia. Jos Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön 

pääomatulot ovat yli 30.000,00 euroa kalenterivuodessa, pääomatuloverokanta on 33 prosenttia 30.000,00 euroa 

ylittävältä osalta. 

 

 Suomen lain mukaisesti perustetut yhtiöt ovat Suomessa yleisesti verovelvollisia ja siten Suomessa yhteisöverovelvollisia 

maailmanlaajuisista tuloistaan. Lisäksi rajoitetusti verovelvolliset ovat Suomessa yhteisöverovelvollisia Suomessa 

sijaitsevien kiinteiden toimipaikkojensa tuloista. Yhteisöverokanta on tällä hetkellä 20 prosenttia. 

 

 Seuraavassa on yhteenveto tietyistä Yhtiön osakkeiden hankintaan, omistamiseen ja luovuttamiseen liittyvistä 

veroseuraamuksista Suomessa yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisille osakkeenomistajille. 
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13.2 Suomalaisten osakeyhtiöiden verotus 
 

 

 Antiosakkeiden merkintä 

 

 Osakkeiden merkintään konversioannissa voi liittyä erityisiä verokysymyksiä, jos merkintähinnan maksamiseen lainaan 

perustuvaa saamista tai ko. lainoille kertyneitä korkoja. Harkitessaan ko. lainoihin perustuvien saatavien ja korkojen 

mahdollista käyttämistä merkintähinnan maksamiseen lainojen haltijoiden tulee selvittää tähän liittyvät veronäkökohdat 

erikseen veroasiantuntijaltaan. 

 

 

 Osingot 

 

 Helsingin Pörssissä noteeratun yhtiön tai muun Tuloverolain 33 a §:n 2 momentin mukaisesti julkisesti noteeratun yhtiön 

(”Listattu yhtiö”) jakamien osinkojen verotus vaihtelee riippuen siitä, onko osinkoja vastaanottava suomalainen yhtiö 

Listattu yhtiö vai muu yhtiö. 

 

 

 Yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt 

 

 Yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön Listatusta yhtiöstä saamista osingoista 85 prosenttia on saajan 

veronalaista pääomatuloa, ja jäljelle jäävä 15 prosenttia on verovapaata tuloa.  

 

 Osakkeenomistajan elinkeinotoimintaan kuuluvien osakkeiden osalta luonnollisen henkilön Listatusta yhtiöstä saamista 

osingoista 85 prosenttia on veronalaista elinkeinotuloa, jota verotetaan ansiotulona progressiivisen veroasteikon mukaan 

ja pääomatulona, ja jäljelle jäävä 15 prosenttia on verovapaata tuloa. 

 

 Listatun yhtiön yleisesti verovelvollisille luonnollisille henkilöille jakamista osingoista on toimitettava ennakonpidätys. 

Tällä hetkellä ennakonpidätyksen suuruus on 25,5 prosenttia. Osinkoa jakavan yhtiön toimittama ennakonpidätys 

hyvitetään osakkeenomistajan saaman osinkotulon lopullisessa verotuksessa. 

  

 

 Suomalaiset osakeyhtiöt 

 

 Listatun yhtiön jakamien osinkojen verotus riippuu muun muassa siitä, onko suomalainen osinkoa saava yhtiö Listattu 

yhtiö vai ei. 

 

 Osingot, joita Listattu yhtiö saa toiselta Listatulta yhtiöltä, ovat lähtökohtaisesti verovapaata tuloa. Jos osakkeet kuitenkin 

kuuluvat osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen, osingosta 75 prosenttia on verotettavaa tuloa ja loput 25 prosenttia on 

verovapaata tuloa. Ainoastaan pankki-, vakuutus- ja eläkelaitoksilla voi olla sijoitusomaisuutta. 

 

 Osingot, joita suomalainen listaamaton yhtiö (eli yksityinen osakeyhtiö) saa Listatulta yhtiöltä, ovat kokonaan 

verotettavaa tuloa. Jos yksityinen osakeyhtiö kuitenkin omistaa välittömästi vähintään 10 prosenttia osinkoa jakavan 

Listatun yhtiön osakepääomasta, on tällaisista osakkeista saatava osinko verovapaata edellyttäen, että osakkeet eivät 

kuulu osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen. 

 

 

 Rajoitetusti verovelvolliset 

 

 Suomalaisen yhtiön Suomessa rajoitetusti verovelvolliselle maksamasta osingosta peritään pääsääntöisesti lähdevero. 

Osinkoa jakava yhtiö pidättää lähdeveron osingon maksamisen yhteydessä, eikä osingosta tarvitse maksaa muita veroja 

Suomessa. Lähdeveron määrä on 20 prosenttia, kun tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen yhteisö, ja 30 prosenttia 

kaikille muille rajoitetusti verovelvollisille tulonsaajille. Lähdeveroprosentti voidaan alentaa tai poistaa kokonaan 

soveltuvan verosopimuksen perusteella. 

 

 Soveltuvan verosopimuksen mukaista alennettua lähdeveroprosenttia voidaan käyttää, jos osingonsaaja on toimittanut 

osinkoa maksavalle yhtiölle voimassaolevan lähdeverokortin tai osingonsaajan kansallisuutta ja henkilöllisyyttä koskevat 

vaadittavat tiedot. 

 

 Jos osakkeita säilytetään hallintarekisteröidyllä tilillä ja osinkoon oikeutettu henkilö asuu verosopimusvaltiossa, 

osingosta peritään soveltuvan verosopimuksen mukainen lähdevero; veroprosentin on kuitenkin aina oltava vähintään 15 

prosenttia (jos verosopimuksen mukainen lähdevero on alhaisempi kuin 15 prosenttia, liikaa perittyä lähdeveroa voidaan 

hakea palautettavaksi esittämällä vaadittavat tiedot osingon saajan kansalaisuudesta ja henkilöllisyydestä). Tämä 

merkitsee sitä, että hallintarekisteröidyllä arvo-osuustilillä säilytetyille osakkeille maksettavista osingoista peritään 

soveltuvan verosopimuksen mukainen tai 15 prosentin lähdevero ilman perusteellista selvitystä todellisesta 
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osingonsaajasta. Tällainen menettely edellyttää kuitenkin, että ulkomainen omaisuudenhoitaja on merkitty Verohallinnon 

pitämään rekisteriin ja että hänen kotipaikkansa on valtiossa, jonka kanssa Suomella on kaksinkertaisen verotuksen 

välttämistä koskeva verosopimus. Lisäksi edellytetään, että ulkomaisella omaisuudenhoitajalla on suomalaisen 

tilinhoitajan kanssa sopimus osakkeiden säilyttämisestä. Tällaisessa sopimuksessa ulkomaisen omaisuudenhoitajan on 

muun muassa sitouduttava ilmoittamaan osingonsaajan asuinvaltio tilinhoitajalle ja antamaan tarvittaessa lisätietoja 

veroviranomaisille. Mikäli mainitut kriteerit eivät täyty, hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavista osingoista 

peritään rajoitetusti verovelvolliselta yhteisöltä 20 prosentin lähdevero, ja kaikilta muilta rajoitetusti verovelvollisilta 

peritään 30 prosentin lähdevero, ellei soveltuvassa verosopimuksessa toisin määrätä. Vaihtoehtoisesti ETA-alueeseen 

kuuluvassa valtiossa asuvan rajoitetusti verovelvollisen verotukseen voidaan soveltaa verotusmenettelylain (1558/1995; 

muutoksineen) säännöksiä. 

 

 Suomen verolainsäännön mukaan lähdeveroa ei peritä osingoista, jotka maksetaan EU:n jäsenvaltiossa sijaitseville ja 

kotivaltiossaan tuloveronalaisille emo-tytäryhtiödirektiivin (2011/96/EU) 2 artiklan mukaisille ulkomaisille yhteisöille, 

jotka omistavat suoraan vähintään 10 prosenttia osinkoa jakavan suomalaisen yhtiön pääomasta. 

 

 Tietyille ETA-alueella sijaitseville ulkomaisille yhteisöille maksetut osingot joko ovat täysin verovapaita tai niihin 

sovelletaan alennettua lähdeveroprosenttia riippuen siitä, miten osinkoa verotettaisiin, jos se maksettaisiin vastaavalle 

suomalaiselle yhteisölle. Soveltuva verosopimus voi kuitenkin velvoittaa soveltamaan tätäkin alempaa 

lähdeveroprosenttia. Muista rajoitetusti verovelvollisille yhteisöille maksetuista osingoista pidätetään täysi lähdevero, 

ellei sovellettavassa verosopimuksessa toisin määrätä. 

 

 

 Luovutusvoitot 

 

 Yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt 

 

 Osakkeenomistajan elinkeinotoimintaan kuulumattomien osakkeiden myynnistä syntynyt luovutusvoitto verotetaan 

Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön pääomatulona. Vastaavasti syntynyt luovutustappio voidaan 

vähentää luovutusvoitoista. 

 

 Luovutusvoittoja verotetaan pääomatuloina. Osakkeenomistajan elinkeinotoimintaan kuulumattomien osakkeiden 

myynnistä aiheutuvat luovutustappiot voidaan vähentää yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön luovutusvoitoista 

samana ja viitenä luovutusta seuraavana verovuotena. Koska luovutustappioita ei voida vähentää muista pääomatuloista 

kuin luovutusvoitoista, niitä ei huomioida vahvistettaessa pääomatulolajin alijäämää verovuodelle. Tällaiset 

luovutustappiot eivät lisää alijäämähyvitystä, joka voidaan vähentää alijäämähyvityksen piiriin kuuluvan veron määrästä. 

 

 Myyjän elinkeinotoimintaan (elinkeinotulolähteeseen) kuuluvien osakkeiden myynnistä saatu voitto katsotaan myyjän 

elinkeinotuloksi, joka jaetaan Tuloverolain mukaan verotettavaksi ansiotulona progressiivisen veroasteikon mukaan ja 

pääomatulona. Myyjän elinkeinotoimintaan kuuluvien osakkeiden osalta tappiot vähennetään jäljempänä kohdassa 

”Suomalaiset osakeyhtiöt” kuvatulla tavalla. 

 

 Edellä esitetystä huolimatta osakkeenomistajan elinkeinotoimintaan kuulumattoman omaisuuden myynnistä saama 

luovutusvoitto on kuitenkin verovapaata tuloa, jos yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön verovuonna myymän 

omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1.000,00 euroa (lukuun ottamatta myyntituottoja sellaisesta 

omaisuudesta, jonka luovutus on Suomen verolainsäädännön nojalla verovapaata). Vastaavasti luovutustappio ei ole 

verovähennyskelpoinen, jos verovuonna myydyn omaisuuden yhteenlaskettu hankintameno on enintään 1.000,00 euroa 

(lukuun ottamatta myyntituottoja sellaisesta omaisuudesta, jonka luovutus on Suomen verolainsäädännön nojalla 

verovapaata). 

 

 Luovutusvoitto tai tappio lasketaan vähentämällä myyntihinnasta alkuperäinen hankintameno ja myynnistä aiheutuneet 

kulut. Vaihtoehtoisesti luonnollinen henkilö voi elinkeinotoimintaan kuulumattomien osakkeiden osalta käyttää 

todellisen hankintamenon vähentämisen sijasta ns. hankintameno-olettamaa, jonka suuruus on 20 prosenttia 

myyntihinnasta tai, jos osakkeet on omistettu vähintään kymmenen vuotta, 40 prosenttia myyntihinnasta. Mikäli 

hankintameno- olettamaa käytetään todellisen hankintamenon sijasta, myyntikustannusten katsotaan sisältyvän 

hankintameno- olettamaan, eikä niitä voida enää vähentää erikseen myyntihinnasta. 

 

 

 Suomalaiset osakeyhtiöt 

 

 Seuraavassa esitetty koskee vain sellaisia suomalaisia osakeyhtiöitä, joita verotetaan Elinkeinotulon verottamisesta 

annetun lain nojalla. Osakkeista saatava luovutusvoitto on pääsääntöisesti osakeyhtiön verotettavaa tuloa, jota verotetaan 

20 prosentin verokannalla. 

 

 Osakkeet voivat olla osakeyhtiön käyttö-, vaihto-, sijoitus- tai rahoitusomaisuutta. Osakkeiden luovutusten ja 

arvonalentumisten verotuskohtelu vaihtelee osakkeiden omaisuuslajista riippuen. Osakkeet voivat olla myös osakeyhtiön 
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muun toiminnan tulolähteen omaisuutta. Tuloverolain säännöksiä sovelletaan luovutusvoittoihin, jotka kertyvät muun 

toiminnan tulolähteeseen kuuluvan omaisuuden luovutuksesta. 

 

 Osakkeiden myyntihinta lasketaan pääsääntöisesti osaksi suomalaisen yhtiön liiketoiminnan tuloa. Vastaavasti 

osakkeiden hankintahinta on vähennyskelpoinen meno suomalaisen yhtiön verotuksessa luovutuksen yhteydessä. 

Suomalaisen osakeyhtiön saamat osakkeiden luovutusvoitot ovat kuitenkin verovapaita, mikäli tietyt tiukasti määritellyt 

edellytykset täyttyvät. Pääasiallinen edellytys luovutuksen verovapauden soveltamiselle on, että myyjä on omistanut 

vähintään 10 prosentin osuuden luovutettavan yhtiön osakepääomasta suoraan ja yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan 

siten, että omistus on päättynyt enintään vuotta ennen luovutusta, ja luovutettavat osakkeet kuuluvat näin omistettuihin 

osakkeisiin. 

 

 Jos myyvän yhtiön käyttöomaisuuteen kuuluvien (muiden kuin verovapaasti luovutettavien) osakkeiden luovutuksesta 

syntyy verotuksessa vähennyskelpoinen luovutustappio, se voidaan vähentää vain käyttöomaisuusosakkeiden 

luovutuksesta saaduista luovutusvoitoista verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuonna. Muiden kuin 

käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksesta syntynyt vähennyskelpoinen luovutustappio voidaan vähentää verotettavasta 

tulosta verovuonna sekä kymmenenä seuraavana vuonna yleisten tappiontasausta koskevien säännösten mukaisesti. 

 

 

 Rajoitetusti verovelvolliset 

 

 Suomessa rajoitetusti verovelvolliset eivät pääsääntöisesti ole Suomessa verovelvollisia Listatun yhtiön osakkeiden 

myynnistä saamastaan luovutusvoitosta, paitsi jos rajoitetusti verovelvollisella katsotaan olevan Tuloverolaissa ja 

soveltuvassa verosopimuksessa tarkoitettu kiinteä toimipaikka Suomessa ja osakkeet katsotaan kyseisen kiinteän 

toimipaikan omaisuudeksi. 

 

 

 Varainsiirtovero 

 

 Suomessa ei peritä varainsiirtoveroa suomalaisen yhtiön osakkeiden kaupoista, osakkeista, joita vaihdetaan rahallista 

vastiketta vastaan säännöllisesti toimivassa, yleisölle avoinna olevassa pörssissä/markkinapaikassa, jos välittäjä tai muu 

kaupan osapuoli on arvopaperimarkkinalaissa määritelty arvopaperikauppias tai jos luovutuksensaaja on hyväksytty 

kaupan osapuoleksi markkinoilla, joissa kauppa toteutetaan. Jos välittäjä tai muu kaupan osapuoli ei ole 

varainsiirtoverolaissa määritelty arvopaperikauppias (toisin sanoen välittäjä on ulkomainen arvopaperikauppias, jolla ei 

ole sivuliikettä tai -konttoria Suomessa), verottomuuden edellytyksenä on, että luovutuksensaaja ilmoittaa luovutuksesta 

Suomen veroviranomaisille kahden kuukauden kuluessa luovutuksesta tai että välittäjä tekee vuosi-ilmoituksen 

veroviranomaisille verotusmenettelyä koskevan lain mukaisesti. 

 

 Mikäli osakkeiden kauppa tehdään muuna kuin edellisessä kappaleessa kuvattuna kauppana ja joko myyjä tai ostaja tai 

molemmat ovat Suomessa yleisesti verovelvollisia, on osakkeiden luovutuksista ostajan maksettava varainsiirtoveroa 

1,6 prosenttia luovutushinnasta. Veroa ei ole suoritettava, jos veron määrä on vähemmän kuin 10 euroa 

luovutuksensaajaa kohden. Jos ostaja ei ole Suomessa yleisesti verovelvollinen tai ulkomaisen luottolaitoksen, 

sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön suomalainen sivuliike tai -konttori, on myyjän perittävä vero ostajalta. Mikäli 

kumpikaan kaupan osapuolista ei ole Suomessa yleisesti verovelvollinen taikka ulkomaisen luottolaitoksen, 

sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön Suomessa oleva sivuliike tai -konttori, ei luovutuksesta peritä varainsiirtoveroa. 

 

 Verovapauden piirissä eivät ole tietyt erikseen määritellyt luovutukset, kuten pääomansijoitukset tai varojen jako. 

Verovapaus ei myöskään koske luovutusta, joka tapahtuu osakeyhtiölaissa säädetyn vähemmistöosakkeenomistajien 

lunastusvelvollisuuden täyttämiseksi. 

 

 Mikäli kaupan osapuolena tai välittäjänä on suomalainen sijoituspalveluyritys tai luottolaitos tai ulkomaisen 

sijoituspalveluyrityksen tai ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa oleva sivuliike tai -konttori, se on velvollinen perimään 

ja maksamaan mahdollisen varainsiirtoveron ostajan puolesta ja tilittämään veron valtiolle. 

 

 Uusien osakkeiden liikkeeseenlaskun yhteydessä ei makseta varainsiirtoveroa. 
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14 ESITTEESEEN VIITTAAMALLA SISÄLLYTETYT TIEDOT JA NÄHTÄVILLÄ PIDETTÄVÄT 
ASIAKIRJAT 

 

 

 

 Viittauksina esitetyt tiedot 

 

 Yhtiön tilintarkastetut konsernitilinpäätökset 31.12.2013 ja 31.12.2014 päättyneiltä tilikausilta samoin kuin yhtiön 

saneerausohjelma on sisällytetty tähän Esitteeseen viittauksin. Viittaamalla sisällytetyt asiakirjat pidetään saatavilla 

Yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.trainershouse.fi/sijoittajat/ sekä 05.11.2015 alkaen Yhtiön pääkonttorissa, 

osoitteessa Innopoli 2, Tekniikantie 14, 02150 Espoo. 

 

  

 

Viittaamalla sisällytetyt asiakirjat 

 

Viitattu kohta 

 

Trainers’ Housen saneerausohjelma per 20.08.2015 

 

Kokonaisuudessaan 

Trainers’ House osavuotiskatsaus 30.09.2015  Kokonaisuudessaan 

Trainers’ House konsernitilinpäätös 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta Kokonaisuudessaan 

Trainers’ House konsernitilinpäätös 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta Kokonaisuudessaan 

Trainers’ House tilintarkastuskertomus 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta Kokonaisuudessaan 

Trainers’ House tilintarkastuskertomus 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta Kokonaisuudessaan 

 

 

 Yhtiön hallituksen toimintakertomukset sisältyvät Trainers’ House Oyj:n viittaamalla sisällytettyihin 

konsernitilinpäätöksiin 31.12.2014 ja 31.12.2013  päättyneiltä tilikausilta, joissa ne on esitetty sivuilla 4-9. 

 

 

 Nähtävillä pidettävät asiakirjat 

 

 

 Trainers’ Housen yhtiöjärjestys, Esitteessä mainitut osavuotiskatsaukset, Finanssivalvonnan esitettä koskevat päätökset, 

Esite sekä edellä kohdassa ”Viittauksina esitetyt tiedot” mainitut asiakirjat pidetään nähtävillä Esitteen voimassaoloajan 

Yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.trainershouse.fi/sijoittajat/ sekä ainakin Esitteen voimassaoloaikana normaalin 

työajan puitteessa Trainers’ Housen rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa, Innopoli 2, Tekniikantie 14, 02150 Espoo. 
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LIITE A: TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO ESITTEESEEN SISÄLTYVÄSTÄ TULOSARVIOSTA 

 

 


