
 

 

LIIKKEESEENLASKIJAN JA ARVOPAPERIN PERUSTIEDOT 

Tämä asiakirja sisältää valtiovarainministeriön asetuksen (1281/2018) mukaiset perustiedot liikkeeseenlaskijasta ja arvopaperista. Tämä pe-
rustietoasiakirja ei ole markkinointiaineistoa, vaan liikkeeseenlaskijan on annettava tiedot lain nojalla. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, 
jotta sijoittajana voit tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä ja ymmärrät riskit, joita sijoitukseen liittyy. 

Tämän asiakirjan ja siihen liittyvien asiakirjojen jakeluun muihin maihin kuin Suomeen voi joidenkin maiden lainsäädännössä tai määräyksissä 
kohdistua rajoituksia, eikä niitä siten saa jakaa, välittää tai toimittaa Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hong Kongissa, Japanissa, 
Kanadassa tai Singaporessa taikka muissa sellaisissa maissa ja sellaisiin maihin, jossa jakelu olisi vastoin sovellettavaa lainsäädäntöä tai 
määräyksiä. Osakeanti (määritelty jäljempänä) ei edellytä Suomen arvopaperimarkkinalain (746/2012) mukaisesti hyväksyttyä esitettä. Tämä 
asiakirja ei ole Euroopan parlamentin ja neuvoston esiteasetuksessa (EU) 2017/1129 tai muissa soveltuvissa arvopaperimarkkinalaeissa 
tarkoitettu esite, eikä Finanssivalvonta tai muu viranomainen ole hyväksynyt tätä asiakirjaa. 

Osakeannissa tarjottavia Antiosakkeita (määritelty jäljempänä) tarjotaan merkittäväksi Osakeannin ehtojen mukaisesti. Tätä asiakirjaa ei tule 
tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi hankkia tai merkitä mitään Yhtiön arvopapereita maissa, joissa tällainen tarjous tai pyyntö olisi 
lainvastaista. Tarjottavia Antiosakkeita ei saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, siirtää tai levittää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Austra-
liassa, Etelä-Afrikassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa Antiosakkeiden 
tarjoaminen olisi kiellettyä. Kunkin sijoitusta harkitsevan tulee tutustua soveltuviin rajoituksiin ja noudattaa niitä. 

Perustiedot 

Liikkeeseenlaskijan nimi GF Money Consumer Finance Oy (”GF Money Consumer Finance” tai ”Yhtiö”). 

Tarjottava arvopaperi Yhtiö tarjoaa merkittäväksi suunnatulla osakeannilla enintään 1.000.000 Yhtiön uutta äänivaltaista 
A-osaketta ("Antiosakkeet") siten, että Antiosakkeiden merkintähinta maksetaan Yhtiön äänival-
lattomilla B-, C-, D-, E- ja F-lajin osakkeilla (”Vastikeosakkeet”) ("Osakeanti"). Yhtiön hallituksella 
on oikeus mahdollisessa ylimerkintätilanteessa lisätä Osakeannissa annettavien A-osakkeiden 
määrää enintään 600.000:lla Antiosakkeella (”Lisäosake-erä”). 

Kerättävien varojen määrä Osakeannilla ei kerätä uusia varoja Yhtiöön. Antiosakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuu-
dessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön sijoitetun vapaan oman pää-
oman rahaston määrä ei kuitenkaan muutu Osakeannin seurauksena, koska maksuun käytettävät 
Vastikeosakkeet on kirjattu Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Kerättävien varojen käyttötarkoitus Ei sovellu. 

Monenkeskisen kaupankäyntijärjes-
telmän nimi 

Yhtiön osakkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena eikä niitä haeta Osakeannin yhtey-
dessä otettavaksi julkisen kaupankäynnin kohteeksi monenkeskisessä kaupankäyntijärjestel-
mässä. Osakeannin jälkeen Yhtiön A-osakkeet on tarkoitus ottaa kaupankäynnin kohteeksi Priva-
net Securities Oy:n ylläpitämällä listamaattomien yritysten arvopapereiden jälkimarkkinalla (”Pri-
vanet-jälkimarkkina”). 

Yhtiön neuvonantaja 
Yhtiön taloudellisena neuvonantajana Osakeannissa toimii Alexander Corporate Finance Oy, 
Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 Helsinki. 

Riskit 

Keskeiset riskit, jotka voivat toteutu-
essaan olennaisesti vaikuttaa liikkee-
seenlaskijan toimintaan, taloudelli-
seen asemaan tai arvopaperin ar-
voon 

Liiketoimintaan ja toimialaan liittyvät riskit 

- Yhtiön toiminnan keskeisimpiä riskejä ovat vakuudettomista kuluttajaluotoista mahdollisesti 
syntyvät luottotappiot. Yhtiö ei välttämättä onnistu asiakkaidensa luottokelpoisuuden arvi-
oinnissa, mikä voi johtaa luottotappioihin 

- Yhtiön asiakkaiden maksukyky saattaa laskea, mikä voi johtaa kasvaviin luottotappioihin 

- Mikäli Yhtiön luottotappiovaraukset eivät ole oikein suhteutettuja luottotappioiden määrään, 
sillä saattaa olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen ase-
maan 

- Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa tai Espanjassa vallitseva tai näihin maihin vaikuttava ta-
louden ja rahoitusmarkkinoiden epävakaus sekä epäedullinen taloustilanne voivat vaikuttaa 
haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, lainasaamisiin, tulokseen, taloudelliseen asemaan, mak-
suvalmiuteen ja pääomalähteisiin 

- Yhtiö toimii tarkkaan säännellyllä toimialalla ja sen toimintaan vaikuttavat esimerkiksi luo-
tonantoon, korkotasoon, arvopaperimarkkinoihin ja verotukseen liittyvän lainsäädännön, 
määräysten ja sääntelyn soveltamisen muutokset sekä muut poliittiseen toimintakenttään 
sisältyvät riskit, joilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan 

- Yhtiö saattaa epäonnistua erilaisten lainsäädännöllisten vaatimusten noudattamisessa, joita 
Yhtiön edellytetään noudattavan tällä hetkellä ja Yhtiö saattaa kohdata lainsäädännöllisiä 
ongelmia laajentuessaan uusille markkinoille 

- Yhtiö voi epäonnistua kasvun hallitsemisessa ja nykyisen kannattavuutensa ylläpitämisessä 
liiketoiminnan kasvaessa 

- Yhtiön maine voi vahingoittua, millä voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan ja 
liiketoiminnan tulokseen 

- Rahoituspalveluala on erittäin kilpailtu ympäristö ja lisääntyvä kilpailu saattaa vähentää Yh-
tiön palveluiden kysyntää ja kannattavuutta 
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- Yhtiö ei välttämättä onnistu tarjoamaan asiakaspohjan haluamia palveluita tai tuotteita 

- Osa Yhtiön ulkomaisista tytäryhtiöistä toimii euroalueen ulkopuolella, mikä sisältää valuut-
takurssiriskin 

- Yhtiö ei välttämättä pysty tuottamaan riittävästi likvidejä varoja maksuvalmiutensa ylläpitä-
miseksi, eikä se välttämättä pysty kasvattamaan toimintaansa likvidien varojen puuttumisen 
vuoksi 

- GF Money Consumer Financen teknologisen infrastruktuurin vikaantuminen tai merkittävä 
käyttökatkos sekä mahdolliset ohjelmointivirheet, ongelmat tietotekniikka-alustojen, tieto-
kantojen tai analysointityökalujen ylläpidossa tai kehityksessä taikka ongelmat Yhtiön käy-
tössä olevassa kolmannen osapuolen teknologiassa voivat vaikuttaa haitallisesti GF Money 
Consumer Financen liiketoimintaan 

- COVID-19-pandemian seurauksena yleisen taloustilanteen heikkeneminen voi vaikuttaa lai-
nanottajien maksukykyyn alentavasti, millä voi olla negatiivinen vaikutus yhtiön liiketoimin-
nan tulokseen. Pandemialla voi myös olla negatiivinen vaikutus yhtiön rahoituksen saata-
vuuteen  

Taloudelliset ja rahoitukseen liittyvät riskit 

- Yhtiön toimintaan liittyy riskejä rahoituksen saatavuudesta eikä Yhtiö välttämättä saa tarvit-
semaansa rahoitusta sille edullisilla ehdoilla tai ollenkaan. Yhtiöllä on myös riski siitä, että 
sen nykyiset rahoituskanavat eivät tulevaisuudessa olisi enää käytettävissä ja se joutuisi 
etsimään korvaavia rahoitusmuotoja 

- Ei ole takeita siitä, että Yhtiön toiminta on kannattavaa tai että Yhtiön kassavirta tulisi ole-
maan positiivista tulevaisuudessa 

- Mahdolliset luottotappiot voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön taloudelliseen asemaan 

- Markkinakorkojen muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan ja liiketoi-
minnan tulokseen 

Osakeantiin ja Yhtiön osakkeisiin liittyvät riskit 

- Sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan 

- Sijoittajat eivät välttämättä saa lainkaan tuottoa sijoituksilleen 

- Mikäli aktiivinen ja likvidi kaupankäynti Yhtiön osakkeella ei toteudu tai ole jatkuvaa, sijoit-
tajien voi olla vaikeaa myydä omistamansa Yhtiön osakkeet haluamanaan ajankohtana tai 
ollenkaan 

- Privanet-jälkimarkkinalla yleisesti on liittynyt historiallisesti merkittäviä kurssi- ja volyymi-
vaihteluita, jotka eivät aina ole olleet suhteessa yritysten tuloksentekokykyyn; vastaavat 
kurssivaihtelut voivat vaikuttaa Yhtiön osakekurssiin negatiivisesti riippumatta Yhtiön todel-
lisesta tuloksentekokyvystä 

- Ei ole varmuutta siitä, että Yhtiö jakaa osinkoja tulevaisuudessa A-osakkeille 

- Yhtiön äänivaltaisten A-osakkeiden omistus ennen Osakeantia ja sen jälkeen on keskittynyt 
yhdelle taholle, mikä vaikuttaa sijoittajan tosiasialliseen äänivallan käyttömahdollisuuteen 

- Sijoittajat eivät voi peruuttaa tekemäänsä merkintää 

- Tietyt ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä pysty käyttämään merkintäetuoikeuk-
siaan tai muita osakkeenomistajan oikeuksiaan 

Tiedot liikkeeseenlaskijasta  

Toiminimi, kotipaikka ja hallinnollinen 
päätoimipaikka 

Yhtiön toiminimi on GF Money Consumer Finance Oy. Yhtiön kotipaikka on Helsinki ja sen pää-
toimipaikka sijaitsee osoitteessa Linnankatu 18, 20100 Turku. 

Rekisteröintipäivä ja rekisteröimisval-
tio 

Yhtiö on rekisteröity Suomen Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 
(”Kaupparekisteri”) 26.11.2011. 

Oikeudellinen muoto ja sovellettava 
laki 

Yhtiö on suomalainen osakeyhtiö, joka on perustettu Suomen lakien mukaisesti ja johon sovelle-
taan Suomen lakeja. 

Hallitus ja avainhenkilöt Hallitus 

Nimi Asema Päätehtävät Yhtiön ulkopuolella 

Kari Keskitalo Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen puheenjohtaja,           
GF & Sons Oy 

Mika Pihlava Hallituksen jäsen Ei sovellu 

Sami Rantalainen Hallituksen jäsen Ei sovellu 

Avainhenkilöt 

Nimi Asema Päätehtävät Yhtiön ulkopuolella 

Mika Pihlava Toimitusjohtaja Ei sovellu 

Sami Similä Operatiivinen johtaja Ei sovellu 
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Sami Rantalainen Liiketoimintajohtaja Ei sovellu 

Parviz Sharifi Teknologiajohtaja Ei sovellu 

Anna Wiedebaum Talousjohtaja Ei sovellu 

David Öhlund Maajohtaja, Ruotsi ja 
Tanska 

Ei sovellu 

Alejandro Coata Maajohtaja, Espanja Ei sovellu 

Suomessa toimivien hallituksen ja avainhenkilöiden työosoite on Linnankatu 18, 20100 Turku.  

Yhtiön hallituksen jäsenet ja avainhenkilöt sekä heidän määräysvallassaan arvopaperimarkkina-
lain (746/2012) 2 luvun 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla olevat yhteisöt ja säätiöt eivät omista Yhtiön  
A-, B-, C-, D-, E-, tai F-lajin osakkeita eikä optio-oikeuksia. 

Yhtiön hallituksen jäsenillä taikka avainhenkilöillä ei ole sopimuksia tai järjestelyitä, joiden tavoit-
teena olisi määräysvallan saaminen Yhtiössä. 

Tilintarkastaja Yhtiön tilintarkastajana 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella toimi tilintarkastusyhteisö Pricewater-
houseCoopers Oy, jonka postiosoite on PL 1015, 00101 Helsinki, päävastuullisena tilintarkastaja-
naan KHT Panu Vänskä, joka on valittu myös uudelleen tilintarkastajaksi 31.12.2020 päättyvälle 
tilikaudelle. 

Konsernirakenne Yhtiö kuuluu GF Money -konserniin. Konsernin emoyhtiö GF Money Oyj omistaa 100,0 % Yhtiön 
A-osakkeista. GF Money -konsernissa harjoitetaan lisäksi muun muassa kiinteistönvälitysliiketoi-
mintaa. Yhtiön ja GF Money -konsernin 31.12.2019 päättyneiden tilikausien tilintarkastettujen tilin-
päätösten perusteella Yhtiön osuus GF Money -konsernin liikevaihdosta on 51,0 % ja taseen lop-
pusummasta 61,0 %. 

Yhtiöllä on kolme tytäryhtiötä, GF Money Consumer Finance AB (Ruotsi, 97,5 %), GF Money Con-
sumer Finance Denmark ApS (Tanska, 100,0 %) sekä GF Money Consumer Finance Spain S.L. 
(Espanja, 100,0 %). Yhtiön ja sen kolmen tytäryhtiön muodostaman alakonsernin 31.12.2019 päät-
tyneen tilikauden tilintarkastamattomien taloudellisten lukujen perusteella osuus GF Money -kon-
sernin liikevaihdosta on 82,4 % ja taseen loppusummasta 87,8 %. 

Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala Yhtiön toimiala on toimia sijoitus-, kehitys- ja rahoitusyhtiönä ja harjoittaa toimisto- ja hallinnollisten 
palvelujen tuottamista, vuokrausta, välitystä ja kauppaa sekä liikkeenjohdon, sijoitustoiminnan, 
hallinnon ja markkinoinnin koulutusta ja konsultointia. 

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

Yhtiö on rekisteröity Kaupparekisteriin y-tunnuksella 2382033-5. Yhtiön rekisteröidyn toimipaikan 
osoite on Linnankatu 18, 20100 Turku, puhelinnumero +358 9 424 14120 ja sähköpostiosoite 
info@gfmoney.fi. 

Paikat, joissa voi tutustua perustie-
toasiakirjassa mainittuihin asiakirjoi-
hin  

Perustietoasiakirja ja asiakirjat, joihin tässä perustietoasiakirjassa viitataan, ovat saatavilla Yhtiön 
verkkosivustolla osoitteessa www.korkeatuottoinen.fi/osakeanti2020. Lisäksi kyseiset asiakirjat 
ovat saatavilla painettuna versiona Yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta osoitteessa Linnankatu 18, 
20100 Turku. 

Merkittävät viimeaikaiset tapahtumat 
- Suomessa tuli 1.7.2020 lukien voimaan kuluttajansuojalain muutos, jonka mukaan kulutus-

luottojen korkokatoksi on asetettu tilapäisesti 31.12.2020 saakka 10,0 % todellinen vuosi-
korko. 

- Tanskassa tuli 1.7.2020 lukien voimaan laki, jonka mukaan kulutusluottojen korkokatoksi 
säädettiin enintään 35,0 % todellinen vuosikorko. 

- Alkuvuodesta 2020 alkoi maailmanlaajuinen COVID-19-pandemia, jonka vaikutukset glo-
baaliin talouteen ovat olleet merkittävät ja ennalta-arvaamattomat. Pääomamarkkinoiden 
voimakas heilahtelu sekä sitä seurannut pääoman nopea pako erilaisista sijoitustuotteista 
on johtanut siihen, että Yhtiö sai lyhyessä ajassa poikkeuksellisen paljon B-, C-, D-, E- ja F-
lajin osakkeiden lunastusvaatimuksia. Koska kyseisillä osakkeilla hankitut varat ovat toimin-
nan aikana käytetty pitkäaikaisen liiketoiminnan harjoittamiseen myöntämällä lainoja asiak-
kaille, Yhtiön kassavarat eivät olleet riittävät kaikkien lunastusvaatimusten toteuttamiseen. 
Tämän vuoksi Yhtiö päätti keskeyttää B-, C-, D-, E- ja F-lajin osakkeiden lunastukset tois-
taiseksi 20.3.2020 lukien.  

- Yhtiö on perustanut keväällä 2020 Espanjan tytäryhtiön GF Money Consumer Finance 
Spain S.L.:n, joka on aloittanut liiketoiminnan elokuussa 2020. 

Liiketoiminnan kuvaus GF Money Consumer Finance tarjoaa kuluttajaluottoja yksityishenkilöille sekä yrityslainoja. Yhtiö 
ja sen tytäryhtiöt myöntävät luottoja Suomessa sekä Tanskassa, Ruotsissa ja Espanjassa. 

Lisätiedot kerättävien varojen käyttö-
tarkoituksesta 

Ei sovellu. 
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Taloudellisen tilanteen kuvaus vii-
meksi päättyneeltä tilikaudelta sekä 
lisätietoja ajanjaksolta 1.1.-30.6.2020  

Alla olevat tiedot Yhtiöstä ovat peräisin Yhtiön tilintarkastetusta tilinpäätöksestä 31.12.2019 päät-
tyneeltä tilikaudelta ja siihen sisältyvistä tilintarkastetuista vertailutiedoista 31.12.2018 päätty-
neeltä tilikaudelta. Lisäksi, alla on esitetty Yhtiön sekä sen tytäryhtiöiden muodostaman alakon-
sernin (”GFMCF-konserni”) tilintarkastamattomat taloudelliset luvut 31.12.2019 päättyneeltä tili-
kaudelta ja siihen sisältyvät vertailutiedot 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta. Tilikautta 2018 kos-
kevat tiedot on esitetty sulkeissa. Alla esitetyt taloudelliset tiedot on laadittu suomalaisen kirjanpi-
tokäytännön mukaisesti. 

Yhtiön taloudelliset tiedot 

Vuoden 2019 aikana Yhtiön liikevaihto laski 20,5 % ja oli noin 11,96 miljoonaa euroa (15,06). 
Liikevaihdon lasku liittyi suurelta osin sopeuttamistoimiin 1.9.2019 voimaan tulleeseen Suomen 
kuluttajansuojalain muutokseen, jossa Yhtiön saataville asetettiin aiempaa tiukempi korkokatto. 

Yhtiön tilikauden 2019 rahoitustuotot ja -kulut olivat noin -1,14 miljoonaa euroa (-2,01). 

Yhtiön tilikauden 2019 tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli noin 1,54 miljoonaa euroa (3,71).  

Yhtiön pitkäaikaiset varat 31.12.2019 olivat noin 0,80 miljoonaa euroa (6,83) ja lyhytaikaiset varat 
31.12.2019 olivat noin 50,39 miljoonaa euroa (45,53). 

Yhtiön oma pääoma 31.12.2019 oli noin 41,48 miljoonaa euroa (34,73). 

Yhtiön pitkäaikaiset velat 31.12.2019 olivat noin 0,05 miljoonaa euroa (1,78) ja lyhytaikaiset velat 
31.12.2019 olivat noin 10,42 miljoonaa euroa (16,44). 

Yhtiön tilintarkastamaton liikevaihto ajankohdalta 1.1.-30.6.2020 oli noin 4,22 miljoonaa euroa ja 
tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli noin 1,40 miljoonaa euroa. 

GFMCF-konsernin taloudelliset tiedot 

Vuoden 2019 aikana GFMCF-konsernin liikevaihto laski 3,7 % ja oli noin 19,33 miljoonaa euroa 
(20,08).  

GFMCF-konsernin tilikauden 2019 rahoitustuotot ja -kulut olivat noin -2,65 miljoonaa euroa (-2,88). 

GFMCF-konsernin tilikauden 2019 tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli noin 2,16 miljoonaa 
euroa (4,64). 

GFMCF-konsernin pitkäaikaiset varat 31.12.2019 olivat noin 0,80 miljoonaa euroa (3,54) ja lyhyt-
aikaiset varat 31.12.2019 olivat noin 66,90 miljoonaa euroa (58,56). 

GFMCF-konsernin oma pääoma 31.12.2019 oli noin 42,39 miljoonaa euroa (35,34). 

GFMCF-konsernin pitkäaikaiset velat 31.12.2019 olivat noin 0,05 miljoonaa euroa (1,78) ja lyhyt-
aikaiset velat 31.12.2019 olivat noin 25,96 miljoonaa euroa (25,73). 

GFMCF-konsernin tilikauden 2019 aikana maksetut osingot B-, C-, D-, E- ja F-lajin osakkeille olivat 
noin 2,47 miljoonaa euroa (1,81). 

GFMCF-konsernin tilintarkastamaton liikevaihto ajankohdalta 1.1.-30.6.2020 oli noin 9,24 miljoo-
naa euroa, tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli noin 1,83 miljoonaa euroa ja B-, C-, D-, E- ja 
F-lajin osakkeille maksettu osinko oli noin 1,28 miljoonaa euroa. 

Tiedot arvopaperista ja Osakeannista  

Arvopaperiin liittyvät keskeiset oikeu-
det, velvollisuudet ja rajoitukset sekä 
ominaisuudet 

Yhtiön A-osakkeisiin liittyvät oikeudet määräytyvät osakeyhtiölain (624/2006) ja muun Suomessa 
voimassa olevan lainsäädännön mukaan. 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita, optio-oikeuksia 
ja vaihtovelkakirjoja osakeomistuksiensa suhteessa, ellei antia koskevassa yhtiökokouksen tai 
hallituksen päätöksessä tai Yhtiön yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. 

Yhtiön A-osakkeiden omistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa Yhtiön asioissa. Osa-
keyhtiölain mukaan äänivaltaisten osakkeiden omistajilla on oikeus osallistua ja äänestää yhtiöko-
kouksessa. A-osakkeen omistaja voi osallistua ja äänestää yhtiökokouksessa joko itse tai valtuut-
tamansa asiamiehen välityksellä. 

Kaikki A-osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muihin Yhtiön jaettaviin varoihin sen 
jälkeen, kun A-osakkeet on rekisteröity Kaupparekisteriin. Yhtiö voi maksaa osinkoa, kun yhtiöko-
kous on hyväksynyt Yhtiön tilinpäätöksen ja päättänyt osingonjaosta hallituksen ehdotuksen pe-
rusteella. Kuluvan tilikauden voittoon perustuvia osavuosiosinkoja voidaan jakaa ainoastaan, jos 
ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy uuden tilintarkastetun tilinpäätöksen. Osakeyhtiölain mukaan 
yhtiökokous voi valtuuttaa hallituksen päättämään osingon maksusta tai muun vapaan oman pää-
oman jakamisesta. 

Kukin Yhtiön A-osake oikeuttaa yhtiökokouksessa yhteen (1) ääneen. 

Yhtiön B-, C-, D-, E- ja F-lajin osakkeet ovat äänivallattomia siirtokelvottomia sijoitusosakkeita, 
jotka tuottavat yhtiöjärjestyksessä määritellyn osakelajikohtaisen etuoikeuden osinkoon. 
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Tarjottavien Antiosakkeiden koko-
naismäärä sekä tiedot päätöksistä ja 
valtuuksista, joiden nojalla arvopape-
reita tarjotaan 

Yhtiön 15.9.2020 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osake-
annista siten, että valtuutuksen perusteella voidaan päättää antaa enintään 1.600.000 Yhtiön uutta 
A-osaketta. Hallitus voi valtuutuksen perusteella antaa osakkeita suunnatusti, mukaan lukien tar-
jotessaan Antiosakkeita Osakeannissa. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannin ehdoista kai-
kilta muilta osin. 

Yhtiön hallitus päätti 15.9.2020 ylimääräiseltä yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla 
suunnatusta osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa enintään 1.000.000 Yhtiön uutta A-osaketta Osa-
keannissa Osakeannin ehtojen mukaisesti. Yhtiön hallituksella on oikeus mahdollisessa ylimerkin-
tätilanteessa lisätä Osakeannissa annettavien A-osakkeiden määrää enintään 600.000:lla Anti-
osakkeella. 

Osakeantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite on Suomessa, jotka tekevät merkin-
tänsä Suomessa ja jotka omistavat GF Money Consumer Financen Vastikeosakkeita. Osakkeen-
omistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan Yhtiön omistuspohjan laajentamiseksi, pääomara-
kenteen vahvistamiseksi, liiketoiminnan kehittämiseksi ja Yhtiön A-osakkeiden kaupankäynnin 
edesauttamiseksi Privanet-jälkimarkkinalla. Yhtiön hallitus katsoo merkintäetuoikeudesta poik-
keamiseen olevan Yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava 
taloudellinen syy. 

Merkintähinta ja sen määrittämisen 
perusteet  

Merkintähinta on viisi (5) euroa Antiosakkeelta (”Merkintähinta”). 

Merkintähintaa määriteltäessä on otettu huomioon muun muassa osakekohtainen nettovaralli-
suus, vallitseva markkinatilanne, toimialalla toimivien yhtiöiden arvostuskertoimet sekä Yhtiön tu-
losodotukset. Merkintähinta vastaa Yhtiön hallituksen käsitystä Yhtiön A-osakkeen käyvästä ar-
vosta. 

Sijoittajalta veloitettavat kulut  Antiosakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa eikä palvelumaksua. Yhtiö maksaa Vasti-
keosakkeiden siirrosta Yhtiölle perittävän varainsiirtoveron. 

Merkintä- ja maksuehdot  

 

Antiosakkeet tarjotaan yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa. Osakeantiin voi-
vat osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite on Suomessa, jotka tekevät merkintänsä Suomessa 
ja jotka omistavat GF Money Consumer Financen Vastikeosakkeita. Vastikeosakkeita on voinut 
merkitä GF Money Consumer Financen verkkopalvelussa osoitteessa www.korkeatuottoinen.fi. 

Osakemerkintä maksetaan antamalla yksi tai useampi kokonainen Vastikeosake Yhtiön uusien A-
osakkeiden maksuksi. Merkintähintaa maksettaessa kunkin Vastikeosakkeen arvona pidetään 
Vastikeosakkeen alkuperäistä merkintähintaa, joka on viisisataa (500) euroa. Sijoittajan Osakean-
nissa merkitsemien Antiosakkeiden yhteenlasketun määrän tulee olla merkinnän maksuun käytet-
tävien Vastikeosakkeiden arvo jaettuna Merkintähinnalla. Osakemerkinnän tulee siten käsittää vä-
hintään sata (100) Antiosaketta tai oltava sadan (100) Antiosakkeen kerrannainen. Merkinnän 
maksuksi ei voida käyttää Vastikeosakkeiden murto-osia. Saman sijoittajan yhtä useammat Osa-
keannin merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi Osakeannin merkintäsitoumukseksi. 

Merkintäaika alkaa 21.9.2020 kello 9:30 ja päättyy 2.10.2020 kello 16:30 Suomen aikaa (”Merkin-
täaika”). Osakeanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 25.9.2020 kello 16:30 Suomen aikaa. 

Osakkeiden merkintä Osakeannissa tapahtuu Yhtiön verkkopalvelussa www.korkeatuottoi-
nen.fi/osakeanti2020. Vastikeosakkeen omistaja tarvitsee verkkopalveluun kirjautumista varten 
käyttäjätunnuksen tai henkilökohtaiset pankkitunnukset. 

Yhtiö voi oman harkintansa mukaan pyytää Antiosakkeita merkitsevältä yhteisöltä selvityksiä, jotka 
osoittavat merkinnän tehneen yhteisön oikeuden merkitä Antiosakkeita ja yhteisön puolesta toimi-
neiden henkilöiden valtuudet toimia kyseisen yhteisön puolesta. 

Yhtiö voi hylätä minkä tahansa Antiosakkeiden merkinnän, jonka se katsoo olevan lain, säännök-
sen tai määräyksen tai näiden ehtojen vastainen. 

Merkintöjen hyväksyminen ja arvopa-
pereiden toimittaminen sijoittajille 

Yhtiön hallitus päättää arviolta 5.10.2020 Osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä ja 
Osakeannissa annettujen Antiosakkeiden määrästä. Hallituksella on oikeus hyväksyä tai hylätä 
merkinnät kokonaan tai osittain esimerkiksi ylimerkintätilanteessa tai mikäli merkintää ei ole tehty 
ja maksettu Osakeannin ehtojen, merkintäpaikan antamien tarkempien ohjeiden tai soveltuvien 
sääntöjen mukaisesti. 

Hyväksytyistä merkintäsitoumuksista lähetetään sähköinen vahvistusilmoitus merkintäsitoumuk-
sen antaneille sijoittajille arviolta 5.10.2020 merkintäsitoumuksessa annettuun sähköpostiosoittee-
seen. Merkintäsitoumus on vahvistusilmoituksesta ja sen vastaanottamisesta riippumatta sitova. 

Yhtiön hallitus päättää menettelystä Antiosakkeiden yli- ja alimerkintätilanteessa. Hallituksella on 
oikeus mahdollisessa ylimerkintätilanteessa lisätä Antiosakkeiden määrää enintään Lisäosake-
erällä. 

Sijoittajalle Osakeannissa allokoitava Antiosakkeiden määrä on kuitenkin aina sellainen, että nii-
den merkinnän maksuksi tulee käytettyä yksi tai useampi kokonainen Vastikeosake. Merkinnän 
maksuksi ei voida käyttää Vastikeosakkeiden murto-osia. 
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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 5.10.2020. 

Antiosakkeista ei anneta osakekirjoja eikä niitä lasketa liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä. 
Osakeomistukset kirjataan Yhtiön ylläpitämään osakasluetteloon. 

Muut tarjouksen erityiset ehdot Antiosakkeiden merkintä on peruuttamaton ja merkitsijää sitova. Vastikeosakkeiden konvertointiin 
liittyvät yhtiöoikeudelliset toimenpiteet osakemerkintöineen ovat lopullisia ja peruuttamattomia. An-
tiosakkeiden muuttaminen takaisin Vastikeosakkeiksi ei ole mahdollista. 

Mahdollisten sijoittajien tulee tutustua Osakeannin ehtoihin, jossa on tätä perustietoasiakirjaa tar-
kemmat tiedot Osakeannin ehdoista. 

Asiakasvarojen hallinnointia koske-
vat tiedot  

Ei sovellu. 

Arvopaperista mahdollisesti perittävä 
lähdevero ja selvitys siitä, huolehtiiko 
liikkeeseenlaskija lähdeveron perimi-
sestä  

Yhtiö on velvollinen perimään lähdeveron osingon maksamisen yhteydessä, kun Yhtiö maksaa 
osinkoa Suomessa rajoitetusti verovelvolliselle sijoittajalle. Tällä hetkellä Suomessa lähdeveron 
määrä on 20 prosenttia, kun tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen yhteisö ja 30 prosenttia kai-
kille muille rajoitetusti verovelvollisille tulonsaajille, ellei soveltuvassa verosopimuksessa toisin 
määrätä. 

Lähdeveroa ei peritä Yhtiön maksamista osingoista, jotka maksetaan niin kutsutun emo-tytäryh-
tiödirektiivin (2011/96/EU) 2 artiklassa tarkoitetulle Euroopan unionin jäsenvaltiossa sijaitsevalle 
yhtiölle, joka välittömästi omistaa vähintään 10 prosenttia Yhtiön osakepääomasta. 

Lähdeveroa ei peritä Yhtiön maksamista osingoista, jotka maksetaan Suomessa rajoitetusti vero-
velvolliselle yhteisölle, jos (i) osingonsaajan kotipaikka on Euroopan talousalueella; (ii) Suomen ja 
osingonsaajan asuinvaltion välillä on järjestetty veroasioita koskeva tietojenvaihto; (iii) osingon-
saaja vastaa Suomen verolainsäädännössä tarkoitettua suomalaista yhteisöä; (iv) osinko olisi ko-
konaan verovapaa vastaavalle suomalaiselle yhteisölle maksettuna; ja (v) osingonsaaja näyttää, 
että maksettua lähdeveroa ei tosiasiassa voida kokonaisuudessaan hyvittää osingonsaajan asuin-
valtiossa. Edellä mainitun rajoittamatta sovellettava lähdeverokanta on tällä hetkellä tietyin edelly-
tyksin 15 prosenttia rajoitetusti verovelvollisen yhteisön saamaan osinkoon, jos Yhtiön osakkeet 
kuuluvat osingonsaajan sijoitusomaisuuteen. Sovellettavasta verosopimuksesta riippuen sovellet-
tava lähdevero voi olla myös alempi kuin 15 prosenttia. 

Rajoitetusti verovelvollisen tulonsaajan yksilöimisvelvollisuudesta on säädetty poikkeus hallintare-
kisteriosinkojen osalta. Tällöin, jos osingonsaaja asuu verosopimusvaltiossa, osingosta peritään 
lähdeveroa aina vähintään 15 prosenttia tai kussakin tilanteessa verosopimuksen edellyttämä tätä 
suurempi määrä. Osingonsaaja voi ennen suorituksen maksamista esittää maksajalle selvityksen 
kotipaikastaan ja muista verosopimuksen soveltamisen edellytyksistä, jolloin hän voi, tiettyjen 
edellytysten täyttyessä, saada hallintarekisteröidylle osakkeelle maksettavan osingon sovelletta-
van verosopimuksen mukaisella alemmalla lähdeveroprosentilla. Mikäli edellytykset eivät täyty, 
hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavista osingoista peritään 30 prosentin lähdevero. 

Yhtiö perii lähdeveron voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 

Muut tiedot  

Tähän perustietoasiakirjaan sisältyvät tiedot ovat ajantasaisia perustietoasiakirjan julkaisupäivänä ja niitä päivitetään tarvittaessa Osakeannin 
voimassaoloajan. Tämä perustietoasiakirja on julkaistu 21.9.2020 ja se on voimassa, kunnes Osakeanti päättyy ehtojensa mukaisesti. Lisä-
tietoja liikkeeseenlaskijasta on saatavilla veloituksetta Yhtiön verkkosivustolta osoitteesta www.korkeatuottoinen.fi/osakeanti2020, puhelinnu-
merosta +358 9 424 14120 ja sähköpostitse osoitteesta info@gfmoney.fi. 

Nähtävillä olevat asiakirjat  

Seuraavien asiakirjojen jäljennökset ovat saatavilla Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa www.korkeatuottoinen.fi/osakeanti2020 ja Osakeantiin 
osallistumiseen oikeutetuille henkilöille suositellaan tutustumaan siellä esitettyihin seuraaviin tietoihin:  

- Tämä perustietoasiakirja;  

- Osakeannin ehdot;  

- Yhtiön kaupparekisteriote sellaisena kuin se on voimassa tämän perustietoasiakirjan julkaisupäivämääränä; 

- Yhtiön yhtiöjärjestys; 

- Yhtiön tilinpäätös 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta sisältäen tuloslaskelman, taseen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkas-
tuskertomuksen sekä vertailutiedot 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta; 

- GF Money Consumer Finance Oy:n muodostaman alakonsernin tilintarkastamattomat luvut 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta sisäl-
täen tuloslaskelman ja taseen sekä vertailutiedot 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta;  

- Yhtiön tilintarkastamattoman tuloslaskelman ja taseen ajankohdalta 1.1.-30.6.2020; 

- GF Money Consumer Finance Oy:n muodostaman alakonsernin tilintarkastamattoman tuloslaskelman ja taseen ajankohdalta 1.1.-
30.6.2020; ja 

- Viimeisin yhtiökokouspöytäkirja. 


