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Enersense International Oyj 

Noin 15 miljoonan euron Osakeanti  

Enimmäismerkintähinta 10,04 euroa Tarjottavalta Osakkeelta 

Enersense International Oyj:n (”Enersense”, ”Yhtiö” tai ”Liikkeeseenlaskija”) osakkeet (”Osakkeet”) ovat tämän listalleottoesitteen 
(”Listalleottoesite”) päivämääränä kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) ylläpitämällä monenkeskisellä 
Nasdaq First North Growth Market Finland- markkinapaikalla (”First North -markkinapaikka”) kaupankäyntitunnuksella ESENSE. Yhtiö 
on jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq Helsingille Osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin ylläpitämälle 
pörssilistalle kaupankäyntitunnuksella ESENSE (”Listautuminen”). Osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin 
pörssilistalla arviolta 14.6.2021 ja Osakeannissa annettavien Uusien Osakkeiden (kuten määritelty jäljempänä) osalta 24.6.2021 edellyttäen, 
että Nasdaq Helsinki hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen. 

Yhtiö on laatinut Listalleottoesitteen Osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle sekä Yhtiön 
Osakeannin (määritelty jäljempänä) yhteydessä. Yhtiö pyrkii keräämään noin 15 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi 
alustavasti enintään 1 525 000 Yhtiön uutta osaketta (”Uudet Osakkeet” tai ”Tarjottavat Osakkeet”) (”Osakeanti”). Yhtiö on nimittänyt 
Evli Pankki Oyj:n (”Evli” tai ”Pääjärjestäjä”) toimimaan Osakeannin Pääjärjestäjänä. Lisäksi Yhtiö on nimittänyt Nordnet Bank AB:n 
(”Nordnet”) merkintäpaikaksi Yleisö- ja Instituutioannissa. 

Osakeanti koostuu Uusien osakkeiden annista (i) institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaan kansainvälisesti 
(”Instituutioanti”), (ii) yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) sekä (iii) Yhtiöön tai sen konserniyhtiöihin merkintäaikana 
työsuhteessa olevalle henkilöstölle Suomessa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Ranskassa sekä Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenille 
(”Henkilöstöanti”). 

Osakeannin merkintähinta (”Lopullinen Merkintähinta”) määräytyy markkinaehtoisesti institutionaalisten sijoittajien Instituutioannissa 
antamien merkintätarjousten perusteella ja Yhtiö päättää Lopullisen Merkintähinnan arviolta 23.6.2021. Tarjottavien Osakkeiden 
merkintähinta on kuitenkin enintään 10,04 euroa Tarjottavalta Osakkeelta (”Enimmäismerkintähinta”) Instituutio- ja Yleisöannissa. 
Enimmäismerkintähinta vastaa Yhtiön Osakkeen Listalleottoesitteen päivämäärää edeltävän kymmenen kaupankäyntipäivän vaihdolla 
painotettua keskikurssia (27.5.-9.6.2021). Henkilöstöannissa merkintähinta on alempi seuraavista: 1) Lopullinen Merkintähinta vähennettynä 
kymmenellä prosentilla, tai 2) 8,51 euroa Osakkeelta. Kohdan 2 merkintähinta tarkoittaa toukokuun (1.-31.5.2021) Osakkeen vaihdolla 
painotettua keskikurssia vähennettynä kymmenellä prosentilla. Lopullinen Merkintähinta ja Henkilöstöannin osakekohtainen merkintähinta 
julkistetaan pörssitiedotteella arviolta 23.6.2021. 

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas, Nidoco AB, Aurator Varainhoito Oy ja Verman Group Oy ovat sitoutuneet tulemaan Osakeannin 
ankkurisijoittajiksi (”Ankkurisijoittajat”). Ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita Lopulliseen 
Merkintähintaan Osakeannissa tietyin tavanomaisin edellytyksin, yhteensä noin 8,3 miljoonan euron edestä. Merkintäsitoumusten ehtojen 
mukaan Yhtiö sitoutuu allokoimaan kullekin Ankkurisijoittajalle vähintään 80 prosenttia heidän etukäteisen merkintäsitoumuksensa 
mukaisesta määrästä ja näin ollen Ankkurisijoittajilla on allokaatioetuoikeus suhteessa muihin sijoittajiin. 

Instituutioannin merkintäaika alkaa 14.6.2021 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 22.6.2021 kello 21.00. Yleisöannin merkintäaika alkaa 
14.6.2021 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 21.6.2021 kello 16.00. Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 14.6.2021 kello 10.00 ja päättyy 
viimeistään 21.6.2021 kello 16.00. Ohjeet merkinnän tekemiseksi ja Osakeannin tarkemmat ehdot on kuvattu Listalleottoesitteen kohdassa 
”Osakeannin ehdot”.  

Osakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933) ja sen 
muutosten mukaisesti (”Yhdysvaltojen arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltojen osavaltioiden arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä 
siis saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin suoraan tai välillisesti, lukuun ottamatta transaktioita, jotka eivät edellytä 
Yhdysvaltojen arvopaperilain mukaista rekisteröintiä. Osakkeita tarjotaan ja myydään Yhdysvaltojen ulkopuolella noudattaen Yhdysvaltojen 
arvopaperilain Regulation S -säännöstä (”Regulation S -säännös”).  

Tätä Listalleottoesitettä ei saa lähettää kenellekään Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, 
Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai millään muulla sellaisella lainkäyttöalueella, jossa tarjouksen tekeminen Osakkeista ei olisi sallittua, olevalle 
henkilölle. Osakkeita ei saa, suoraan tai välillisesti, tarjota, myydä, jälleenmyydä, siirtää eikä toimittaa mihinkään tällaiseen maahan. 

Katso Osakkeisiin liittyvistä tietyistä riskitekijöistä kohta ”Riskitekijät” sivulta 8 alkaen. 

Pääjärjestäjä 
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TÄRKEÄÄ TIETOA 

Tämä Listalleottoesite on laadittu seuraavien säädösten mukaisesti: arvopaperimarkkinalaki (746/2012, muutoksineen) 
(”Arvopaperimarkkinalaki”), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2017/1129 arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta 
(muutoksineen) (”Esiteasetus”), komission delegoitu asetus (EU) 2019/980 arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 
täydentämisestä esitteen muodon, sisällön, tarkastuksen ja hyväksymisen osalta sekä komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 kumoamisesta 
(muutoksineen) (liitteet 1, 11 ja 20), komission delegoitu asetus (EU) 2019/979, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 
täydentämisestä esitteen tiivistelmään sisältyviä keskeisiä taloudellisia tietoja, esitteiden julkaisemista ja luokittelua, arvopapereita koskevaa 
mainontaa, esitteen täydennyksiä ja notifiointiportaalia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla sekä komission delegoidun asetuksen (EU) 
N:o 382/2014 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/301 kumoamisesta (muutoksineen) sekä Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet. 

Listalleottoesite sisältää myös Esiteasetuksen 7 artiklan mukaisen tiivistelmän vaaditussa muodossa. Listalleottoesitteestä ja tiivistelmästä on 
laadittu englanninkielinen asiakirja, joka vastaa suomenkielistä Listalleottoesitettä tiettyjä muille kuin suomalaisille osakkeenomistajille ja 
sijoittajille tarkoitettuja lisätietoja lukuun ottamatta. Finanssivalvonta on toimivaltaisena viranomaisena hyväksynyt Listalleottoesitteen 
Esiteasetuksen mukaisesti. Finanssivalvonta hyväksyy tämän Listalleottoesitteen vain siltä osin, että se täyttää Esiteasetuksen mukaiset 
kattavuutta, ymmärrettävyyttä ja johdonmukaisuutta koskevat vaatimukset. Tätä Finanssivalvonnan hyväksyntää ei tule pitää osoituksena sen 
liikkeeseenlaskijan hyväksynnästä, jota tämä Listalleottoesite koskee. Sijoittajien on tehtävä oma arvionsa arvopapereihin sijoittamisen 
tarkoituksenmukaisuudesta. Tämän Listalleottoesitteen hyväksymispäätöksen numero on FIVA 37/02.05.04/2021. Mikäli alkuperäisen 
suomenkielisen Listalleottoesitteen ja englanninkielisen asiakirjan välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva.  

Tässä Listalleottoesitteessä termit ”Yhtiö”, ”Enersense” tai ”Enersense-konserni” tarkoittavat Enersense International Oyj:tä ja sen 
tytäryhtiöitä yhdessä, ellei asiayhteydestä ilmene, että termillä tarkoitetaan ainoastaan Enersense International Oyj:tä tai tiettyä tytäryhtiötä tai 
liiketoimintayksikköä. Viittauksilla liittyen osakkeisiin, osakepääomaan tai hallinnointitapaan tarkoitetaan kuitenkin Enersense International 
Oyj:n Osakkeita, osakepääomaa ja hallinnointitapaa.  

Osakkeenomistajien ja mahdollisten sijoittajien tulee luottaa ainoastaan Listalleottoesitteen sisältämiin tietoihin sekä Enersensen julkistamiin 
pörssitiedotteisiin. Enersense tai Evli eivät ole valtuuttaneet ketään antamaan mitään muita kuin Listalleottoesitteeseen sisältyviä tietoja tai 
lausuntoja. Tämän Listalleottoesitteen luovuttaminen ei missään olosuhteissa merkitse sitä, että sen sisältämät tiedot pitäisivät paikkaansa 
muulloin kuin Listalleottoesitteen päivämääränä tai että Enersensen liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia Listalleottoesitteen 
päivämäärän jälkeen. Mikäli tässä Listalleottoesitteessä kuitenkin ilmenee, sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt 
Listalleottoesitteen, mutta ennen kun kaupankäynti Tarjottavilla Osakkeilla käynnistyy uusi seikka, olennainen virhe tai olennainen 
epätarkkuus, joka voi vaikuttaa arvopapereiden arviointiin, Listalleottoesitettä täydennetään Esiteasetuksen mukaisesti.  

Tämä Listalleottoesite on voimassa, kunnes kaupankäynti alkaa Tarjottavilla Osakkeilla. Velvollisuutta täydentää Listalleottoesitettä, jos 
ilmenee merkittäviä uusia seikkoja, olennaisia virheitä tai olennaisia epätarkkuuksia, ei ole enää silloin, kun Listalleottoesite ei ole enää 
voimassa. 

Monissa maissa, erityisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa Seelannissa, Singaporessa ja Etelä-
Afrikassa, Listalleottoesitteen jakelu ja Osakkeiden tarjoaminen ovat lakisääteisten rajoitusten alaisia (rajoitukset koskevat esimerkiksi 
rekisteröintiä, listalleottoa, edellytyksiä sekä muita asioita). Osakkeiden merkittäväksi tarjoaminen ei koske henkilöitä, jotka ovat sellaisissa 
maissa, joissa tällainen tarjoaminen olisi lainvastaista. Yhtiön tai Pääjärjestäjän toimesta ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimia 
Listalleottoesitteen (tai muun Osakeantiin liittyvän tarjous- tai julkistusmateriaalien tai lomakkeiden) hallussapidon tai jakelun sallimiseksi 
sellaisilla lainkäyttöalueilla, joilla tällainen jakaminen voi muutoin johtaa lakien tai säännösten rikkomiseen. 

Osakkeita ei saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti eikä tätä Listalleottoesitettä tai Osakkeisiin liittyviä muita asiakirjoja tai mainoksia 
saa levittää tai julkaista valtioissa, joissa tämä rikkoisi voimassa olevaa lainsäädäntöä. Yhtiö ja Evli eivät ole tehneet eivätkä tule tekemään 
mitään toimenpiteitä Osakkeiden julkisen tarjoamisen sallimiseksi Suomen ulkopuolella. Yhtiö ja Evli kehottavat tämän Listalleottoesitteen 
haltuunsa saavia henkilöitä hankkimaan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattamaan niitä. Osakkeita voidaan kuitenkin tarjota 
sijoittajille Euroopan talousalueen (”ETA”) jäsenvaltiossa kokeneille sijoittajille tilanteessa, jossa jokin Esiteasetuksen poikkeuksista soveltuu.  

Osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalain mukaisesti tai missään Yhdysvaltain 
osavaltion arvopaperiviranomaisessa, eikä niitä tietyin poikkeuksin saa tarjota, myydä, myydä edelleen, pantata, siirtää tai muutoin luovuttaa, 
toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa. Yhdysvaltojen lisäksi tiettyjen muiden maiden lainsäädäntö saattaa rajoittaa 
tämän Listalleottoesitteen jakelua. Tätä Listalleottoesitettä ei tule pitää arvopaperien tarjoamisena sellaisessa maassa, johon Osakkeiden 
tarjoaminen olisi kiellettyä. Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa tällaisiin maihin tai 
tällaisissa maissa. Yhtiö tai Evli eivät ota mitään oikeudellista vastuuta sellaisten henkilöiden puolesta, jotka ovat hankkineet 
Listalleottoesitteen vastoin näitä rajoituksia riippumatta siitä, ovatko nämä henkilöt tulevia Osakkeiden merkitsijöitä tai ostajia. Yhtiö varaa 
oikeuden yksinomaisella harkinnallaan päättää sellaisen Osakkeiden merkinnän, jonka Yhtiö tai sen edustaja uskoo voivan johtaa minkä 
tahansa lain, säännön tai säännöksen rikkomiseen, hylkäämisestä.  

Sijoittajien ei tule pitää tässä Listalleottoesitteessä esitettyjä tietoja oikeudellisena, sijoitus- tai veroneuvonantona. Jokaisen sijoittajan tulisi 
konsultoida omaa neuvonantajaansa, tilintarkastajaansa tai yritysneuvojaansa koskien oikeudellista sekä sijoitus- ja veroneuvonantoa sekä 
muita Osakeantiin liittyviä näkökohtia, mikäli katsoo tämän tarpeelliseksi. 

Alexander Corporate Finance Oy toimii Yhtiön Nasdaq First North Growth Market -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana 
Listautumiseen asti.  
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TIIVISTELMÄ 

Johdanto ja varoitukset 

Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne osiot, jotka kyseessä olevasta arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta tulee 
esittää Esiteasetuksen mukaisesti. Tätä tiivistelmää tulee lukea tämän listalleottoesitteen (”Listalleottoesite”) 
johdantona. Sijoittajan tulee perustaa päätöksensä sijoittaa arvopapereihin Listalleottoesitteeseen 
kokonaisuutena. Arvopapereihin sijoittava sijoittaja voi menettää kaiken tai osan sijoitetusta pääomasta. Jos 
tuomioistuimessa pannaan vireille Listalleottoesitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne, kantajana toimiva 
sijoittaja voi sovellettavan lainsäädännön mukaan joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan 
Listalleottoesitteen käännöskustannuksista. Yhtiö vastaa siviilioikeudellisesti tästä tiivistelmästä vain, jos 
tiivistelmä luettuna yhdessä Listalleottoesitteen muiden osien kanssa on harhaanjohtava, epätarkka tai 
epäjohdonmukainen tai jos tiivistelmässä ei luettuna yhdessä Listalleottoesitteen muiden osien kanssa anneta 
keskeisiä tietoja sijoittajien auttamiseksi, kun he harkitsevat sijoittamista Osakkeisiin. 

Liikkeeseenlaskijan yhteystiedot ovat seuraavat:  

Liikkeeseenlaskijan nimi: Enersense International Oyj (”Enersense”, ”Yhtiö” 
tai ”Liikkeeseenlaskija”) 

Osoite:  Konepajanranta 2, 28100 Pori 

Yritys- ja yhteisötunnus: 0609766-7 

Oikeushenkilötunnus (LEI-tunnus): 743700XSMVPR48XIML56 

Osakkeiden ISIN-tunnus:  FI4000301585 

Yhtiö on jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle (”Nasdaq Helsinki”) Yhtiön  osakkeiden 
(”Osakkeet”) ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalla (”Listautuminen”). 
Finanssivalvonta on toimivaltaisena viranomaisena hyväksynyt Listalleottoesitteen Esiteasetuksen mukaisesti 
10.6.2021. Finanssivalvonta hyväksyy tämän Listalleottoesitteen vain siltä osin, että se täyttää Esiteasetuksen 
mukaiset kattavuutta, ymmärrettävyyttä ja johdonmukaisuutta koskevat vaatimukset. Tätä Finanssivalvonnan 
hyväksyntää ei tule pitää osoituksena sen liikkeeseenlaskijan hyväksynnästä, jota tämä Listalleottoesite koskee. 
Tämän Listalleottoesitteen hyväksymispäätöksen numero on FIVA 37/02.05.04/2021.  

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

Finanssivalvonta 
PL 103 
00101 Helsinki 
Puhelinnumero: +358 9 183 51 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@fiva.fi. 

Keskeisiä tietoja liikkeeseenlaskijasta 

Kuka on arvopapereiden liikkeeseenlaskija? 

Liikkeeseenlaskijan virallinen nimi ja liiketoiminnassa käytetty toiminimi on Enersense International Oyj, ja sen 
kotipaikka on Pori. Yhtiö on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 
(”Kaupparekisteri”) y-tunnuksella 0609766-7 ja oikeushenkilötunnuksella (LEI-tunnus) 
743700XSMVPR48XIML56. Enersense on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka on perustettu Suomessa ja 
johon sovelletaan Suomen lakia.  

Yleistä 

Enersense on suomalainen, kansainvälisesti toimiva päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja. Yhtiö tarjoaa 
muitakin teollisuus-, energia-, tietoliikenne- ja rakennusalaan liittyviä ratkaisuja. Enersense on vahvasti mukana 
tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Yhtiön pyrkimyksenä on 
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kasvattaa päästöttömien ja vähäpäästöisten ratkaisujen1 osuutta nykyisestä siten, että se kattaisi jatkossa 75 
prosenttia Yhtiön liikevaihdosta 50 prosentin2 sijaan Yhtiön strategian mukaisesti. 

Yhtiön päätoimialoja ovat teollisuus, rakentaminen, energia ja tietoliikenne. Enersense tukee monipuolisilla 
palveluillaan ja osaamisellaan pohjoismaisten ja kansainvälisten teollisuus-, energia-, tietoliikenne- ja 
rakennusalan yhtiöiden menestymistä toimialojen siirtyessä kohti päästötöntä tulevaisuutta. 

Enersense välittää osaamista, tarjoaa kestäviä ratkaisuja ja pyrkii varmistamaan laadukkaan lopputuloksen 
asiakkaittensa eri kokoisiin projekteihin. Enersensessä työskenteli 31.3.2021 noin 2 190 työntekijää, ja Yhtiö 
toteuttaa projekteja noin 40:ssä eri maassa.   

Vuoden 2019 loppuun saakka Enersensellä oli kolme raportoitavaa liiketoiminta-aluetta, jotka olivat Resurssit, 
Digitaaliset ratkaisut ja palvelut sekä Suunnittelu ja tuotanto. Vuoden 2020 alusta lukien liiketoiminta-alueet olivat 
Projektit sekä Henkilöstöpalvelut. Empower Oyj:n koko osakekannan oston (”Empower-yrityskauppa”) myötä 
Enersense vastaa kuitenkin muuttuvan yhteiskunnan energia-, rakennus- ja tietoliikennetarpeisiin ja -haasteisiin 
entistä laajemmalla palvelukokonaisuudella, minkä vuoksi Enersensen raportointi uudistettiin syksyllä 2020. 
Listalleottoesitteen päivämääränä Enersensen palvelukokonaisuus on jaettu neljään eri raportoitavaan segmenttiin: 
Smart Industry, Power, Connectivity ja International Operations. Enersensen liikevaihto oli 147,5 miljoonaa euroa 
ja pro forma -liikevaihto oli 240,6 miljoonaa euroa 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella. 

Enersense International Oyj on Enersense-konsernin emoyhtiö. Enersense-konserni muodostuu 
Listalleottoesitteen päivämääränä emoyhtiö Enersense International Oyj:stä sekä 22 tytäryrityksestä, 2 
osakkuusyrityksestä ja 2 yhteisyrityksestä.  

Suurimmat osakkeenomistajat 

Yhtiöllä oli Euroclear Finland Oy:n (”Euroclear Finland”) ylläpitämän osakasluettelon mukaan 3 947 
osakkeenomistajaa 9.6.2021. Yhtiö ei omistanut omia osakkeitaan 9.6.2021. Seuraavassa taulukossa luetellaan 
Yhtiön kymmenen suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa omistuksineen 9.6.2021. 

Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä % 
MBÅ Invest Oy 2 753 072 23,69 
Nidoco AB 2 075 000 17,85 
Joensuun Kauppa ja Kone Oy 1 446 852 12,45 
Verman Group Oy 1 250 000 10,75 
Taloustieto Incrementum Ky 834 271 7,18 
Corporatum Oy 485 283 4,18 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 275 000 2,37 
Siementila Suokas Oy 240 860 2,07 
Holopainen Jussi Samuli 158 395 1,36 
ProUp Oy 151 806 1,31 
Kymmenen suurinta, yhteensä 9 670 539 83,20 
Muut osakkeenomistajat 1 952 190 16,80 
Yhteensä 11 622 729 100,00 

Yhtiön tiedon mukaan mikään taho ei Listalleottoesitteen päivämääränä käytä Yhtiössä arvopaperimarkkinalain 
(746/2012, muutoksineen) (”Arvopaperimarkkinalaki”) 2 luvun 4 §:n mukaista määräysvaltaa. 

Johdon avainhenkilöt ja tilintarkastaja 

Yhtiön hallituksen jäsenet ovat Jaakko Eskola (hallituksen puheenjohtaja), Markku Kankaala (hallituksen 
varapuheenjohtaja), Petri Suokas, Herkko Plit, Päivi Jokinen, Sari Helander ja Sirpa-Helena Sormunen. Enersense-
konsernin johtoryhmään kuuluvat Jussi Holopainen (toimitusjohtaja), Risto Takkala (talousjohtaja), Jaakko Leivo 

                                                           
1 Yhtiö tarjoaa vähäpäästöisiä tai päästöttömiä ratkaisuja useilla liiketoimintasegmenteillään. Niihin lukeutuvat esimerkiksi Power-segmentillä 
tarjottavat ratkaisut, Smart Industry -segmentillä toteutettavat ydinvoimahankkeet sekä telakkatöiden piirissä valmistettavat LNG-laivat, 
International Operations -segmentin piirissä toteutettavat päästöttömät ja vähäpäästöiset hankkeet, sekä Connectivity-segmentillä toteutettavat 
5G-hankkeet. 
2 Vuositason liikevaihdosta huomioiden Empower-yrityskauppa ikään kuin yrityskauppa ja siihen liittyvät rahoitusjärjestelyt olisivat 
tapahtuneet 1.1.2020. Osuus toteutuneesta liikevaihdosta (jossa Empower-yrityskaupan myötä siirtyneiden liiketoimintojen luvut on 
sisällytetty ajalta 1.8.2020-31.12.2020) on noin 51 prosenttia. 
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(liiketoimintajohtaja, Smart Industry), Mika Linnamäki (liiketoimintajohtaja, Staff Leasing-
resursointiliiketoiminta (osa Smart Industryä)), Johanna Nurkkala (lakiasiainjohtaja), Tommi Manninen (viestintä- 
ja yhteiskuntasuhdejohtaja), Maija Kaski (HR-johtaja), Juha Silvola (liiketoimintajohtaja, Power), Anna Lindén 
(liiketoimintajohtaja, Connectivity) ja Margus Veensalu (liiketoimintajohtaja, International Operations). 

Yhtiön lakisääteinen tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, KHT Mauri Eskelinen päävastuullisena 
tilintarkastajana. 

Mitä ovat liikkeeseenlaskijaa koskevat keskeiset taloudelliset tiedot? 

Alla esitettävät valikoidut historialliset keskeiset taloudelliset tiedot on johdettu i) Enersensen  
tilintarkastamattomasta IAS 34:n mukaisesta osavuosikatsauksesta, joka on laadittu 31.3.2021 päättyneeltä kolmen 
kuukauden jaksolta, sisältäen 31.3.2020 päättynyttä kolmen kuukauden jaksoa koskevat vertailutiedot, ii) 
Euroopan unionissa (”EU”) käyttöön otettujen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (”IFRS”) mukaisesti 
laaditusta Yhtiön tilintarkastetusta konsernitilinpäätöksestä 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta, sisältäen 
31.12.2019 päättynyttä tilikautta koskevat tilintarkastetut tilinpäätöstiedot ja tilintarkastamattomat avaavan taseen 
1.1.2019 luvut sekä iii) Suomalaisen kirjanpitokäytännön (”FAS”) mukaisesti laadituista Yhtiön tilintarkastetuista 
konsernitilinpäätöksistä 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiltä tilikausilta.  

Seuraavassa taulukossa esitetään Enersensen keskeisiä tunnuslukuja ilmoitettuina päivinä ja ajanjaksoina: 

 1.1.–31.3. 1.1.–31.12. 1.1.–31.12. 
 2021 2020 2020 2019 2019 2018 

(tuhatta euroa, 
ellei toisin ilmoitettu) 

(IFRS) 
(tilintarkastamaton) 

(IFRS) 
(tilintarkastamaton, 
ellei toisin ilmoitettu) 

(FAS) 
(tilintarkastamaton, 
ellei toisin ilmoitettu) 

Liikevaihto 53 308 14 829 147 4601 58 0571 58 0571 47 3551 
Liikevaihdon kasvu (%) 259,5 n.q. 154,0  n.q. 22,6 0,7 
Liikevoitto (-tappio) -619 63 4 7801 -9651 -1 8971 -1 6731 
Liikevoitto (-tappio) (%) -1,2 0,4 3,2 -1,7 -3,3 -3,5 
Tilikauden voitto (tappio) -1 331 -36 2 3791 -1 3711 -2 1331 -1 9371 
Tilikauden voitto (tappio) (%) -2,5 -0,2 1,6 -2,4 -3,7 -4,1 
Taseen loppusumma 125 571 23 273 115 9141 22 8941 20 3681 19 0531 
Oma pääoma  30 919 7 012 17 6451 7 0501 6 5751 8 8131 
Liiketoiminnan rahavirta -8 512 41 1 8661 -1 3791 - 2 1121 -3761 
Investointien rahavirta -651 -122 12 0751 -7711 -7741 -3 4431 
Rahoituksen rahavirta 13 964 247 2 4511 8181 1 5551 4 4151 
Osakekohtainen tulos (euroa) -0,12 -0,00 0,272 -0,213 -0,363 -0,404 

1 Tilintarkastettu. 
2 Osakemäärä keskimäärin 7 423 139. 
3 Osakemäärä keskimäärin 5 947 729. 
4 Osakemäärä keskimäärin 5 317 066. 

Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot 

Tilintarkastamattomat pro forma -yhdistetyt taloudelliset tiedot (”Pro forma -tiedot”) on esitetty ainoastaan 
havainnollistamistarkoituksessa kuvaamaan Empower-yrityskaupan vaikutusta Enersensen toiminnan tulokseen 
ikään kuin yrityskauppa ja siihen liittyvät rahoitusjärjestelyt olisivat tapahtuneet 1.1.2020. Pro forma -tiedot on 
laadittu komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteen 20 mukaisesti sekä Enersensen EU:ssa käyttöön 
otettujen IFRS-standardien mukaisesti laaditussa tilintarkastetussa konsernitilinpäätöksessä soveltamien 
laatimisperiaatteiden mukaisesti. Pro forma -tietojen esittämä hypoteettinen tilanne ei välttämättä kuvaa sitä, 
millainen Enersensen toiminnan tulos olisi ollut, jos yrityskauppa olisi toteutunut 1.1.2020, eikä Pro 
forma -tietojen ole tarkoitus ennakoida Enersensen liiketoiminnan tulosta tulevaisuudessa. Enersensen todellinen 
tulos saattaa tulevaisuudessa poiketa olennaisesti esitetyistä Pro forma -tiedoista. 
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Seuraavassa taulukossa esitetään Enersensen keskeisiä pro forma -perusteisia tunnuslukuja 31.12.2020 
päättyneeltä tilikaudelta: 

 1.1.–31.12.2020 

(tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu) 

Pro forma 
(IFRS) 

(tilintarkastamaton) 
Liikevaihto 240 620 
Liikevoitto (-tappio) 4 451 
Tilikauden voitto (tappio) 126 
Osakekohtainen tulos (euroa) -0,02 

Mitkä ovat liikkeeseenlaskijaan liittyvät olennaiset riskit? 

 Maailmanlaajuisilla epidemioilla tai pandemioilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Enersensen 
liiketoimintaan muun muassa yleisen taloustilanteen sekä rahoituksen saatavuuden heikentymisen, 
projektien keskeytymisen ja asiakkaiden taloudellisen toiminnan vähentymisen kautta. 

 Kilpailun lisääntymisellä voi olla haitallinen vaikutus Enersensen tilauskannan kertymiseen ja siten 
liikevaihtoon sekä kannattavuuteen. 

 Yhtiön epäonnistuminen projektien ja palveluiden hankkimisessa, kilpailutuksissa ja tarjouslaskennassa 
voi vaikuttaa olennaisesti Yhtiön liikevaihtoon ja kannattavuuteen.  

 Yhtiö on riippuvainen sen suurimmista asiakkaista ja niiden luottokelpoisuudesta. Näiden asiakkaiden 
menettäminen vaikuttaisi olennaisesti Yhtiön liikevaihtoon ja kannattavuuteen. 

 Laajentuminen uusille toimialoille ja maantieteellisille markkina-alueille voi altistaa Yhtiön suuremmille 
riskeille, kuin mitä se kohtaa olemassa olevilla markkinoillaan. 

 Epäonnistumiset projektinhallinnassa, projektien toteuttamisessa, projektisopimusten laadinnassa tai 
projektien hinnoittelussa voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Enersensen kannattavuuteen. 

 Enersense ei välttämättä pysty toteuttamaan strategiaansa menestyksekkäästi, tai hyödyntämään uusia 
liiketoimintatilaisuuksia täysimittaisesti tai oikea-aikaisesti, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus 
Enersensen kannattavuuteen. 

 Enersensen epäonnistumisella henkilöstön sitouttamisessa ja rekrytoinnissa voi olla olennaisen 
haitallinen vaikutus Enersensen liikevaihtoon ja kannattavuuteen.  

 Liikearvon mahdollisilla tulevilla arvonalentumisilla voi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön 
taseasemaa kuvaaviin tunnuslukuihin ja tulokseen sekä omavaraisuutta koskevan kovenanttiehdon 
täyttymiseen Yhtiön rahoituksen Erityisehtosopimuksessa. 

 Enersense ei välttämättä onnistu rahoittamaan kasvustrategiansa toteuttamista tai liiketoimintaansa. 
 Enersensen rahoitussopimusten sisältämät taloudelliset kovenantit voivat rajoittaa Enersensen 

liiketoimintaa ja taloudellista joustavuutta ja Erityisehtosopimuksen noudattamatta jättämisellä voi olla 
olennainen vaikutus Yhtiön osingonmaksukykyyn. 

 Virheet tai viivästykset Enersensen projekteissa ja muussa toiminnassa voivat johtaa merkittäviin 
korvausvaatimuksiin, ja tällaisilla vaatimuksilla, oikeudenkäynneillä tai muilla oikeudellisilla 
menettelyillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Enersenseen. 

 Lakien, määräysten ja standardien rikkominen voi johtaa merkittäviin sakkoihin ja muihin sanktioihin 
sekä maineen vahingoittumiseen. 

 Mikäli Enersense ei kykene hyödyntämään sillä olevia laskennallisia verosaamisia, tällä voi olla 
haitallinen vaikutus Enersensen liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen tilaan. 

Keskeiset tiedot arvopapereista 

Mitkä ovat arvopapereiden keskeiset ominaisuudet? 

Yhtiön Osakkeet on liitetty Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiöllä on yksi osakelaji, 
jonka ISIN-tunnus on FI4000301585. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa, ja ne ovat euromääräisiä ja vapaasti 
luovutettavissa. Kaikki Yhtiön Osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet, muun muassa oikeuden osinkoon ja muuhun 
Yhtiön varojenjakoon (sisältäen varojenjaon Yhtiön purkautumistilanteessa). 

Uudet Osakkeet (kuten määritelty jäljempänä) tuottavat Yhtiön olemassa olevien Osakkeiden kanssa yhtäläiset 
oikeudet. Uudet Osakkeet oikeuttavat omistajansa Yhtiön jakamiin osinkoihin ja muuhun varojenjakoon sekä 
muihin osakkeenomistajan oikeuksiin sen jälkeen, kun ne on rekisteröity Kaupparekisteriin ja kirjattu sijoittajan 
arvo-osuustilille. Osakkeisiin liittyvät oikeudet sisältävät muun muassa etuoikeuden merkitä Yhtiön uusia 
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Osakkeita, oikeuden osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää yhtiökokouksessa äänioikeutta, oikeuden osinkoon ja 
muuhun varojenjakoon ja oikeuden vaatia yli 90 prosenttia kaikista Osakkeista ja äänistä Yhtiössä omistavalta 
osakkeenomistajalta Osakkeiden lunastamista käypään hintaan, sekä muut osakeyhtiölaissa (624/2006, 
muutoksineen) (”Osakeyhtiölaki”) säädetyt oikeudet. 

Osinkopolitiikkansa mukaan Yhtiön tavoitteena on jakaa vähintään 30 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta 
osinkoina. Muun muassa Yhtiön tuloskehitys ja -näkymät sekä strategian mukaiset investoinnit orgaaniseen 
kasvuun tai yritysostojen rahoittamiseen vaikuttavat osinkojen maksamiseen tulevaisuudessa. Myös Yhtiön 
rahoittajien, Enersensen ja Empower Oyj:n välinen, 4.5.2021 allekirjoitettu rahoituksen erityisehtosopimus 
(”Erityisehtosopimus”) sisältää rajoituksia osingonjaolle siinä tapauksessa, että sen alaisten rahoitussopimusten 
ehtoja on rikottu, osingonjako johtaa ehtojen rikkoutumiseen tai osingonjako voisi vaarantaa rahoituksen 
takaisinmaksun. 

Missä arvopapereilla tullaan käymään kauppaa? 

Enersensen Osakkeet ovat tämän Listalleottoesitteen päivämääränä kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin 
ylläpitämällä monenkeskeisellä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella 
ESENSE. Enersense on jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq Helsingille Osakkeiden ottamiseksi 
kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle kaupankäyntitunnuksella ESENSE. Osakkeiden 
kaupankäynnin odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 14.6.2021 ja Osakeannissa annettavien 
Uusien Osakkeiden osalta 24.6.2021 edellyttäen, että Nasdaq Helsinki hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen. 

Mitkä ovat arvopapereihin liittyvät keskeiset riskit? 

 Yhtiö voi epäonnistua pörssiyhtiöltä vaadittavien toimintojen toteuttamisessa. 

Keskeiset tiedot arvopapereiden yleisölle tarjoamisesta ja kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta 

Mitkä ovat arvopaperiin sijoittamisen edellytykset ja aikataulu? 

Yleistä 

Yhtiö pyrkii keräämään alustavasti enintään noin 15 miljoonaa euroa ennen järjestelyyn liittyviä kuluja tarjoamalla 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen alustavasti enintään 1 525 000 uutta osaketta (”Uudet 
Osakkeet” tai ”Tarjottavat Osakkeet”) (i) instituutioannissa institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja 
soveltuvien lakien mukaan kansainvälisesti (”Instituutioanti”), (ii) yleisöannissa yksityishenkilöille ja yhteisöille 
Suomessa (”Yleisöanti”) sekä (iii) henkilöstöannissa Yhtiöön tai sen konserniyhtiöihin merkintäaikana 
työsuhteessa olevalle henkilöstölle Suomessa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, ja Ranskassa sekä Yhtiön hallituksen 
ja johtoryhmän jäsenille (”Henkilöstöanti” ja yhdessä Instituutioannin ja Yleisöannin kanssa ”Osakeanti”).  

Tarjottavat Osakkeet vastaavat enintään 11,6 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista ja niiden tuottamasta 
äänimäärästä Osakeannin jälkeen olettaen, että Yhtiö laskee liikkeeseen enintään 1 525 000 Uutta Osaketta ja että 
Henkilöstöantiin osallistumaan oikeutetut henkilöt merkitsevät yhteensä 150 000 Uutta Osaketta 
Henkilöstöannissa näihin Uusiin Osakkeisiin soveltuvalla merkintähinnalla. Yhtiön hallituksella on oikeus lisätä 
Tarjottavien Osakkeiden määrää enintään 250 000 Uudella Osakkeella (”Lisäerä”). Mikäli myös Lisäerä 
käytetään täysimääräisesti, Yhtiö voi laskea liikkeeseen yhteensä enintään 1 775 000 Uutta Osaketta, jolloin 
Uusien Osakkeiden osuus Yhtiön kaikista Osakkeista ja äänistä on noin 15,3 prosenttia ennen Osakeantia ja noin 
13,2 prosenttia Osakeannin jälkeen. 

Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 1 040 000 Uutta Osaketta. Yleisöannissa tarjottavien Uusien 
Osakkeiden lukumäärä on alustavasti yhteensä enintään 335 000 Uutta Osaketta. Henkilöstöannissa tarjottavien 
Uusien Osakkeiden lukumäärä on alustavasti enintään 150 000 Uutta Osaketta. Yhtiö voi kysynnästä riippuen 
siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Yleisö-, Instituutio- ja Henkilöstöannin välillä. 

Ankkurisijoittajat 

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas, Nidoco AB, Aurator Varainhoito Oy ja Verman Group Oy ovat sitoutuneet 
tulemaan Osakeannin ankkurisijoittajiksi (”Ankkurisijoittajat”). Ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen 
sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita Lopulliseen Merkintähintaan Osakeannissa tietyin tavanomaisin 
edellytyksin, yhteensä noin 8,3 miljoonan euron edestä. Merkintäsitoumusten ehtojen mukaan Yhtiö sitoutuu 
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allokoimaan kullekin Ankkurisijoittajalle vähintään 80 prosenttia heidän etukäteisen merkintäsitoumuksensa 
mukaisesta määrästä ja näin ollen Ankkurisijoittajilla on allokaatioetuoikeus suhteessa muihin sijoittajiin.  

Ankkurisijoittajat ovat sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita seuraavasti: 

 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 3,5 miljoonalla eurolla. 
 Nidoco AB 2,5 miljoonalla eurolla. 
 Aurator Varainhoito Oy 1,85 miljoonalla eurolla. 
 Verman Group Oy 437 500 eurolla. 

Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset vastaavat noin 55 prosenttia Osakeannilla tavoiteltavista noin 15 
miljoonan euron bruttovaroista.  

Merkintähinta ja -aika 

Osakeannin merkintähinta (”Lopullinen Merkintähinta”) määräytyy markkinaehtoisesti institutionaalisten 
sijoittajien Instituutioannissa antamien merkintätarjousten perusteella ja Yhtiö päättää Lopullisen Merkintähinnan 
arviolta 23.6.2021. Tarjottavien Osakkeiden merkintähinta on kuitenkin enintään 10,04 euroa Tarjottavalta 
Osakkeelta (”Enimmäismerkintähinta”) Instituutio- ja Yleisöannissa. Enimmäismerkintähinta vastaa Yhtiön 
Osakkeen Listalleottoesitteen päivämäärää edeltävän kymmenen kaupankäyntipäivän vaihdolla painotettua 
keskikurssia (27.5.-9.6.2021). Henkilöstöannissa merkintähinta on alempi seuraavista: 1) Lopullinen 
Merkintähinta vähennettynä kymmenellä prosentilla, tai 2) 8,51 euroa Osakkeelta. Kohdan 2 merkintähinta 
tarkoittaa toukokuun (1.-31.5.2021) Osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia vähennettynä kymmenellä 
prosentilla.  

Instituutioannin merkintäaika alkaa 14.6.2021 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 22.6.2021 kello 21.00. 
Yleisöannin merkintäaika alkaa 14.6.2021 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 21.6.2021 kello 16.00. 
Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 14.6.2021 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 21.6.2021 kello 16.00.  

Yhtiön hallituksella on oikeus ylikysyntätilanteessa keskeyttää Osakeanti aikaisintaan 18.6.2021 kello 16.00. 
Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöanti voidaan keskeyttää toisistaan riippumatta. Instituutio-, Yleisö- ja 
Henkilöstöanti voidaan keskeyttää, vaikka niiden osalta ei ole ylikysyntätilannetta. Mahdollisesta 
keskeyttämisestä tiedotetaan pörssitiedotteella. 

Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Osakeannin merkintäaikoja. Mahdollinen Instituutio-, Yleisö- ja 
Henkilöstöannin tai jonkin niistä merkintäajan pidennys julkistetaan pörssitiedotteella, josta ilmenee merkintäajan 
uusi päättymisajankohta. 

Esiteasetuksen edellyttämä peruuttamisoikeus 

Jos Listalleottoesitettä täydennetään tai oikaistaan Esiteasetuksen mukaisesti sellaisen Listalleottoesitteeseen 
sisältyvään tietoon liittyvän merkittävän uuden seikan, olennaisen virheen tai olennaisen epätarkkuuden takia, joka 
käy ilmi sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Listalleottoesitteen, mutta ennen merkintäajan 
päättymistä, on sijoittajilla, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Osakkeita ennen Listalleottoesitteen 
täydennyksen tai oikaisun julkaisemista, oikeus Esiteasetuksen mukaisesti peruuttaa merkintänsä (”Sitoumus”)  
vähintään kolmen (3) työpäivän kuluessa siitä, kun Listalleottoesitteen täydennys tai oikaisu on julkistettu. 
Peruuttamisoikeuden edellytyksenä on, että täydennykseen tai oikaisuun johtanut merkittävä uusi seikka, 
olennainen virhe tai olennainen epätarkkuus ilmeni tai pantiin merkille ennen Merkintäajan päättymistä tai 
perumisen kohteena olevien Tarjottavien Osakkeiden kirjaamista merkitsijän arvo-osuustilille (sen mukaan, kumpi 
näistä tapahtuu ensin). Velvollisuutta täydentää Listalleottoesitettä ei ole enää silloin, kun Listalleottoesite ei ole 
enää voimassa. Listalleottoesite on voimassa, kunnes kaupankäynti alkaa Tarjottavilla Osakkeilla. Jos 
Listalleottoesitettä täydennetään, siitä ilmoitetaan pörssitiedotteella. Kyseisessä pörssitiedotteessa ilmoitetaan 
myös sijoittajien oikeudesta peruuttaa Sitoumuksensa Esiteasetuksen mukaisesti. 

Palkkiot ja kulut 

Yhtiö maksaa Evli Pankki Oyj:lle (”Evli” tai ”Pääjärjestäjä”) kiinteän kuukausittaisen neuvonantopalkkion, 
kertapalkkion Listautumisen toteutuessa sekä Osakeannin toteutumisesta ja koosta riippuvan toteutuspalkkion. 
Lisäksi Yhtiö on sitoutunut korvaamaan Pääjärjestäjälle tiettyjä kuluja.  
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Yhtiö odottaa maksavansa Osakeantiin liittyvinä palkkioina ja kuluina arviolta kokonaisuudessaan yhteensä noin 
1,4 miljoonaa euroa (olettaen että Yhtiö kerää 15 miljoonan euron bruttovarat).  

Sovellettava laki ja riidanratkaisu 

Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan 
toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 

Omistuksen laimentuminen 

Osakeannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden liikkeeseen laskemisen seurauksena Yhtiön Osakkeiden määrä voi 
kasvaa 13 397 729 Osakkeeseen olettaen, että kaikki Osakeannissa alustavasti tarjotut Uudet Osakkeet merkitään 
täysimääräisesti. Mikäli Yhtiön olemassa olevat osakkeenomistajat eivät merkitsisi Tarjottavia Osakkeita 
Osakeannissa, olemassa olevien osakkeenomistajien kokonaisomistus laimenisi tässä tapauksessa noin 13,2 
prosentilla. 

Miksi tämä Listalleottoesite on laadittu? 

Enersense on laatinut ja julkaissut Listalleottoesitteen Osakkeidensa ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq 
Helsingin pörssilistalle, tarjotakseen Uusia Osakkeita yleisölle Osakeannissa ja hakeakseen Uusien Osakkeiden 
ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle. 

Osakeannin tarkoitus 

Osakeannin tavoitteena on edistää Enersensen kykyä toteuttaa sen orgaaniseen ja epäorgaaniseen kasvuun 
tähtäävää strategiaa sekä tuoda taloudellista joustavuutta liiketoiminnan kehittämiseen, konsernin vakavaraisuutta 
kasvattamalla. Lisäksi Osakeannilla tavoitellaan omistuspohjan laajentamista uusilla institutionaalisilla ja muilla 
sijoittajilla. Osakaskuntaa laajentamalla Yhtiö pyrkii laajentamaan rahoituspohjaansa strategiansa mukaisen 
kasvun tukemiseksi sekä nyt että tulevaisuudessa, minkä lisäksi Yhtiö arvioi Osakkeen hinnanmuodostuksen 
tehostuvan yleisön hallussa vapaasti vaihdettavissa olevien Osakkeiden määrää kasvattamalla. Henkilöstöannin 
tarkoituksena on sitouttaa ja kannustaa Yhtiön henkilöstöä.   

Osakeannin arvioitu tuotto ja varojen käyttö 

Enersense pyrkii keräämään Osakeannilla noin 15 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla Uusia Osakkeita 
merkittäväksi.  

Enersense arvioi sen maksettavaksi tulevien Osakeantiin liittyvien palkkioiden ja kulujen määrän olevan noin 1,4 
miljoonaa euroa (olettaen että Yhtiö kerää 15 miljoonan euron bruttovarat), minkä seurauksena Enersense arvioi 
saavansa Osakeannista noin 13,6 miljoonan euron nettovarat. Yhtiö maksaa Evlille arviolta 23.6.2021 solmittavan 
järjestämissopimuksen mukaiset yhteenlasketut myynti- ja järjestelypalkkiot.  

Osakeannista saadut varat on tarkoitus käyttää käyttöpääomatarpeisiin, liiketoiminnan kasvattamisen ja 
kehittämisen tukemiseksi Yhtiön strategian mukaisesti. 

Osakeantiin liittyvät intressit 

Pääjärjestäjälle maksettavat palkkiot on osittain sidottu Osakeannista saataviin kokonaistuottoihin. Pääjärjestäjä 
ja/tai niiden lähipiiriin kuuluvat tahot ovat tarjonneet ja voivat tulevaisuudessa tarjota Yhtiölle osana tavanomaista 
liiketoimintaansa neuvonanto-, konsultointi- ja/tai pankkitoimintapalveluja osana tavanomaista liiketoimintaansa. 
Osakeannin yhteydessä Pääjärjestäjä ja/tai sen lähipiiriin kuuluvat sijoittajat voivat hankkia osan Osakkeista 
omaan lukuunsa ja tässä ominaisuudessaan pitää hallussaan, ostaa tai myydä omaan lukuunsa Tarjottuja Osakkeita, 
ja ne voivat tarjota tai myydä tällaisia arvopapereita muutoin kuin Osakeannin yhteydessä kulloinkin sovellettavan 
lainsäädännön mukaisesti.  
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RISKITEKIJÄT 

Yhtiöön sijoittamiseen liittyy riskejä, jotka voivat olla merkittäviä. Alla kuvataan Listautumiseen liittyviä riskejä 
sekä Yhtiöön ja sen liiketoimintaan ja Osakkeisiin liittyviä riskejä. Monet Yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyvistä 
riskeistä kuuluvat sen liiketoiminnan luonteeseen ja ovat tyypillisiä sen toimialalla. Sijoittamista harkitsevien tulee 
tutustua huolellisesti tämän Listalleottoesitteen sisältämiin tietoihin ja erityisesti alla kuvattuihin riskitekijöihin.  

Jokaisella esitetyllä riskillä voi olla olennainen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja 
taloudelliseen asemaan, ja ne voivat yhdessä tai erikseen johtaa siihen, että Yhtiö ei pysty saavuttamaan 
taloudellisia tavoitteitaan. Jos nämä riskit johtavat Osakkeiden markkinahinnan laskuun, niihin sijoittaneet 
sijoittajat voivat menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. Alla esitetty riskitekijöiden kuvaus perustuu tämän 
Listalleottoesitteen päivämääränä saatavilla olleisiin tietoihin ja arvioihin, eikä se siksi ole välttämättä 
tyhjentävä. Yhtiö on osana riskitekijöiden olennaisuuden arviointia huomioinut riskien mahdollisen toteutumisen 
todennäköisyyttä. Riskitekijöissä on esitetty potentiaalisia tapahtumia, jotka voivat joko toteutua tai olla 
toteutumatta. Tällaisille potentiaalisille tapahtumakuluille ominaisen epävarmuuden johdosta Yhtiö ei kaikkien 
riskien osalta pysty esittämään tarkkaa arviota tällaisten tapahtumien toteutumisen tai toteutumatta jäämisen 
todennäköisyydestä.  

Tässä esitetyt riskit on jaettu luonteensa mukaan kymmeneen ryhmään. Ryhmät ovat: 

A. Toimintaympäristöön liittyviä riskejä 

B. Enersensen liiketoimintaan liittyviä riskejä 

C. Liiketoiminnan projektiluontoisuuteen liittyviä riskejä 

D. Enersensen strategian toteuttamiseen liittyviä riskejä 

E. Johtoon ja työntekijöihin liittyviä riskejä 

F. Taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen liittyviä riskejä  

G. Oikeudelliset ja lainsäädäntöön liittyvät riskit 

H. Verotukseen liittyviä riskejä 

I. Yhtiön Osakkeisiin liittyviä riskejä 

J. Osakeantiin ja Listautumiseen liittyviä riskejä 

Jokaisessa ryhmässä esitetään ensimmäisenä esiteasetuksessa asetettuihin vaatimuksiin perustuvan 
kokonaisarvion mukaan olennaisimmaksi arvioitu riski. Ensimmäisen riskitekijän jälkeen kussakin ryhmässä 
kuvattujen riskien esitysjärjestyksen tarkoituksena ei ole kuvata niiden toteutumisen todennäköisyyttä tai 
mahdollista vaikutusta suhteessa toisiinsa. Ryhmien esitysjärjestys ei ole arvio kuhunkin ryhmään kuuluvien 
riskien merkityksestä verrattuna muihin ryhmiin kuuluviin riskeihin. 

Tässä kuvattujen riskien ja epävarmuustekijöiden lisäksi myös sellaisilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä, joita ei 
tällä hetkellä tunneta tai pidetä olennaisina, voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan tai Osakkeiden 
markkinahintaan.  

A. Toimintaympäristöön liittyviä riskejä 

1. Maailmanlaajuisilla epidemioilla tai pandemioilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Enersensen 
liiketoimintaan muun muassa yleisen taloustilanteen sekä rahoituksen saatavuuden heikentymisen, 
projektien keskeytymisen ja asiakkaiden taloudellisen toiminnan vähentymisen kautta. 

Maailmanlaajuisella epidemialla tai pandemialla, kuten tämän Listalleottoesitteen ajankohtana meneillään olevalla 
ja yli puolitoista vuotta kestäneellä koronaviruspandemialla, voi olla sekä suoria että välillisiä vaikutuksia 
Enersensen liiketoimintaan. Vaikutukset tulevat suoraan ja epäsuorasti koko yhteiskunnan kokeman 
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epävarmuuden kautta. Koronaviruspandemian vaikutukset Enersenselle ovat tämän Listalleottoesitteen 
päivämäärään mennessä olleet pääasiassa projektien viivästymisiä, keskeytymisiä tai siirtymisiä, 
matkustusrajoituksista johtuvia viiveitä ja haasteita erityisesti ulkomailla toteutettavissa projekteissa, ulkomailta 
tulevien materiaalihankintojen ja alihankinnan estymistä tai viivästymistä, sekä Yhtiön oman tai alihankintaketjun 
henkilöstön sairastumisista tai karanteeneista johtuvia haasteita. Koronaviruspandemia voi jatkuessaan yhä 
vaikuttaa teollisuuden hankepäätöksiin ja hankkeiden toimintaketjuihin sekä viivästyttää aloituspäätöksiä tai 
meneillään olevia projekteja. Lisäksi koronaviruspandemia voi vaikuttaa työntekijöiden halukkuuteen ja 
mahdollisuuteen matkustaa, mikä korostaa myös työntekijöiden saatavuuteen liittyvää riskiä. 
Koronaviruspandemia on jo vaikuttanut merkittävästi maailmantalouden ja globaalien rahoitusmarkkinoiden 
epävarmuuteen, ja pandemia voi pitkittyessään johtaa syvempään tai pitkäaikaisempaan maailmanlaajuiseen 
taantumaan tai lamaan. Tämä puolestaan voisi vaikuttaa negatiivisesti tietynlaisiin investointeihin ja yleisesti 
vähentää Enersensen liiketoimintamahdollisuuksia. Laskusuhdanne voi vaikuttaa myös vuokratyömarkkinoihin 
voimakkaammin kuin työmarkkinoihin yleensä, koska tiettyjen työehtosopimusten mukaan eräillä toimialoilla 
asiakasyritykset joutuvat lopettamaan vuokratyön käyttämisen ennen oman henkilöstönsä lomauttamista tai 
irtisanomisia taikka asiakasyritykset saattavat muutoin vuokratyövoiman luonteen vuoksi pyrkiä vähentämään 
ensisijaisesti vuokratyövoimaa henkilöstövähennyksiä tehdessään, millä voisi olla haitallinen vaikutus erityisesti 
Enersensen Smart Industry -liiketoiminnan henkilöstövuokrauspalveluiden kysyntään. 

Vastaavasti Enersensen asiakkaiden heikompi luottamus talouteen ja asiakkaiden vähentynyt taloudellinen 
aktiivisuus voivat vaikuttaa tulevaisuudessa negatiivisesti Enersensen liikevaihtoon, rahavirtoihin ja 
maksuvalmiuteen. Lisäksi maailmanlaajuisilla epidemioilla tai pandemioilla voi olla olennainen vaikutus 
rahoituksen saatavuuteen sekä Enersensen että sen alihankkijoiden ja asiakkaiden kannalta. Vaikeudet rahoituksen 
saatavuudessa voivat johtaa hankkeiden viivästymiseen tai keskeytyksiin tai jo sovittujen hankkeiden perumiseen 
tai lykkäämiseen. Mikäli koronaviruspandemia pitkittyy tai rajoituksia tiukennetaan entisestään, julkisella ja 
yksityisellä sektorilla toimivien Enersensen asiakkaiden taloudellisen aseman heikentyminen voi johtaa 
Enersensen palveluiden kysynnän heikentymiseen, myynnin odotettua hitaampaan kehitykseen sekä sen 
palveluiden hintojen laskuun.  

Talouden elvyttämiseksi Euroopan Unioni sekä maailman monet keskuspankit ja hallitukset ovat ottaneet käyttöön 
talouden tukipaketteja ja ohjelmia, joiden tarkoituksena on elvyttää yhtiöiden taloudellista tilaa ja lisätä 
investointeja infrastruktuuriin. On kuitenkin epävarmaa, riittävätkö nämä elvytystoimenpiteet torjumaan talouden 
taantumista, ja tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus kysyntään ja asiakkaiden päätöksentekoon Enersensen 
päämarkkina-alueilla (erityisesti Suomessa ja Baltiassa), sekä Enersensen ja sen asiakkaiden 
tulevaisuudennäkymiin. Tämän Listalleottoesitteen päivämääränä meneillään olevan koronaviruspandemian 
täysiä vaikutuksia maailmantalouteen, Enersensen toiminta-alueen talouksien tilanteeseen sekä Enersensen 
liiketoimintaan ja sen asiakkaisiin (mukaan lukien vaikutusten ajoitusta, kestoa ja laajuutta) on vaikea ennustaa 
etenkin siksi, että pandemiatilanne ja siihen perustuvat julkishallinnon päätökset ja toimenpiteet muuttuvat 
nopeasti.  

Maailmanlaajuisilla epidemioilla tai pandemioilla voi toteutuessaan ja pitkittyessään olla olennaisen haitallinen 
vaikutus Enersensen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

2. Kilpailun lisääntymisellä voi olla haitallinen vaikutus Enersensen tilauskannan kertymiseen ja siten 
liikevaihtoon sekä kannattavuuteen. 

Enersensen liiketoiminta-alueilla kilpailu on pääasiassa fragmentoitunutta, lukuun ottamatta Connectivity-
liiketoiminta-aluetta. Enersensen toimialoille on ominaista voimakas kilpailu houkuttelevimmista 
toimeksiannoista ja kilpailijoiden suuri määrä pienemmissä toimeksiannoissa. Kilpailutekijöitä ovat muun muassa 
osaaminen ja maine, brändin tunnettuus, asiakassuhteet ja referenssit sekä hinta. Kilpaillakseen tehokkaasti 
Enersensen ja sen kilpailijoiden pitää myös ottaa käyttöön uutta teknologiaa sekä jatkuvasti mukauttaa ja päivittää 
palvelujaan ja liiketoimintamalliaan vallitsevan toimintaympäristön ja trendien mukaisesti.  

Katso Yhtiön liiketoiminta-alueiden kilpailukentistä jäljempänä ”Markkina- ja toimialakatsaus – Power-
segmentin markkina Suomessa – Kilpailukenttä”, ”Markkina- ja toimialakatsaus – Connectivity-segmentin 
markkina Suomessa – Kilpailukenttä”, ”Markkina- ja toimialakatsaus – Smart Industry -segmentin markkina 
Suomessa – Teollisuuspalvelut – Kilpailukenttä”, ja ”Markkina- ja toimialakatsaus – Smart Industry -segmentin 
markkina Suomessa – Henkilöstöpalvelumarkkina – Kilpailukenttä”.  
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Kilpailua voivat lisätä yksittäisten paikallisten yritysten laajentuminen tai markkinaosuuksien kasvu joko 
maantieteellisesti tai eri liiketoiminta-alueille tai pienempien yritysten konsolidaatio. Kilpailua voi lisätä myös se, 
jos ammattitaitoiset työntekijät tai tiimit irtisanoutuvat suuremmista yhtiöistä ja käynnistävät kilpailevaa 
toimintaa. Myös tietyt Enersenseä pienemmät tai samankokoiset kilpailijat voivat hyötyä alhaisemmasta 
kustannustasostaan ja kilpailla näin tarjottavien palveluiden hinnalla. Toisaalta eräät Enersensen kansalliset tai 
kansainväliset kilpailijat hyötyvät Enersenseen verrattuna suuremmasta koostaan ja vahvemmista taloudellisista 
resursseistaan, ja ne voivat mahdollisesti sitoutua suurempiin hankkeisiin ja ottaa suurempia taloudellisia ja muita 
riskejä. Lisäksi kilpailuympäristöä kiristävät kilpailijoiden yhteenliittymät (mukaan lukien allianssit), jotka 
pystyvät mahdollisesti tarjoamaan paremman palveluvalikoiman tai laajemmat resurssit tai toimimaan 
tehokkaammin kuin Enersense (sen tarjotessa palvelujaan itsenäisesti tai yhteenliittymän jäsenenä). Pitkällä 
aikavälillä myös teknologian ja digitaalisten ratkaisujen kehitys voi johtaa siihen, että Enersense joutuu 
kilpailemaan yhtiöiden kanssa, jotka eivät ole aikaisemmin kilpailleet Yhtiön kanssa sen liiketoiminta-aloilla. 
Lisääntyvän kilpailun seurauksena Enersense saattaa menettää toimeksiantoja tai se voi joutua hinnoittelemaan 
palvelunsa vähemmän suotuisasti. 

Kilpailun lisääntyminen uusien toimijoiden tai teollisuuden palvelujen tarjonnan kasvun johdosta voi johtaa 
kiristyvään hintakilpailuun ja kilpailuun saatavilla olevasta työvoimasta. Mikäli Enersense epäonnistuu sopivien 
palveluiden tai kilpailukykyisten hintojen tarjoamisessa tai osaavan henkilökunnan rekrytoimisessa ja pitämisessä, 
voi tällä olla olennaisen haitallinen vaikutus Enersensen kykyyn hoitaa käynnissä olevat projektit, voittaa uusia 
projekteja tai asiakkuuksia sekä säilyttää kilpailukykynsä niin työntekijöihin kuin asiakkaisiin nähden. Millä 
tahansa näistä riskeistä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Enersensen liiketoimintaan, 
taloudellisen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

3. Epävarmuus Yhtiön päämarkkinoilla Suomessa ja Baltiassa tai maailmantalouden ja 
rahoitusmarkkinoiden olosuhteissa voivat vaikuttaa Enersensen ja sen asiakkaiden rahoituksen 
saatavuuteen ja sitä kautta Yhtiön tarjoamien palveluiden kysyntään. 

Yhtiön liikevaihtoon ja liikevoittoon vaikuttaa yleinen taloustilanne, johon vaikuttavat monet Yhtiön 
vaikutuspiirin ulkopuolella olevat tekijät. Koska Yhtiön liikevaihto ja liikevoitto muodostuvat pääasiassa 
Suomessa ja Baltiassa, Yhtiö altistuu erityisesti näiden päämarkkinoidensa sekä muun Euroopan talouden 
mahdolliselle negatiiviselle kehitykselle, kuten taantumalle ja lamalle. Talouden yleinen epävarmuus ja 
mahdolliset muutokset rahalaitosten sääntelyssä saattavat vaikuttaa negatiivisesti Enersensen ja Enersensen 
asiakkaiden rahoituksen saatavuuteen, mikä voi heijastua Yhtiön toimintaan ja Yhtiön tarjoamien palveluiden 
kysyntään. Lisäksi yleisen taloudellisen tilanteen muutokset, jotka yleensä näkyvät bruttokansantuotteen 
muutoksina, vaikuttavat varsinkin Yhtiön liiketoiminnalle tärkeän teollisen rakentamisen kokonaiskysyntään.  

Erityisesti Enersensen yksityisen sektorin asiakkaat ovat alttiita yleiselle taloudelliselle kehitykselle, ja talouden 
suhdannevaihtelut sekä hidas tai negatiivinen talouskasvu voivat vaikuttaa epäedullisesti Enersensen palveluiden 
kysyntään. Julkisen sektorin kysyntä on vähemmän suhdanneherkkää, mutta talouden epävarmuus voi vaikuttaa 
julkisen sektorin kysyntään muun muassa siten, että asiakkaat lykkäävät uusia teollisen rakentamisen projekteja 
tai niitä koskevaa päätöksentekoa talouden epävarmuustekijöiden takia. Muutokset asiakaskäyttäytymisessä ja 
kysynnän vaihtelut voivat tapahtua lyhyelläkin ajanjaksolla, ja uusien teollisen rakentamisen projektien määrä 
saattaa vähentyä nopeasti yleisen taloudellisen tilanteen heikentyessä. Taloudelliseen tilanteeseen liittyvät 
asiakaskysynnän vaihtelut heikentävät liiketoiminnan ennustettavuutta etenkin epävarmassa taloustilanteessa. 
Pienentynyt kysyntä voi puolestaan vaikuttaa Enersensen neuvotteluvoimaan sekä sen palveluiden hinnoitteluun, 
millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Enersensen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan 
tulokseen. 

Enersensen liiketoiminnan tulos riippuu asiakaskysynnästä ja hintatasosta, ja siksi se on herkkä 
markkinaolosuhteiden muutoksille, jotka vaikuttavat yleisesti asiakaskysyntään ja palveluiden hintatasoon. 
Enersensen palveluiden kysynnän heikentyminen johtaisi liikevaihdon laskuun, eikä Enersense välttämättä 
pystyisi sopeuttamaan kustannuksiaan vastaamaan heikentynyttä kysyntää. Enersense ei välttämättä pysty 
toteuttamaan laskusuhdanteessa tarvittavia henkilöstövähennyksiä riittävän nopeasti tai ollenkaan, mikä voi 
vaikuttaa negatiivisesti Enersensen liiketoiminnan kannattavuuteen. Lisäksi, jos Enersensen on irtisanottava 
työntekijöitään kustannustensa sopeuttamiseksi, vähennykset saattavat heikentää Yhtiön kykyä reagoida nopeasti 
mahdollisuuteen ottaa vastaan uusia kannattavia toimeksiantoja. 

Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuus voivat vaikuttaa Suomen ja Euroopan maiden talouksiin 
haitallisesti vaihtelevassa määrin.  Talouskasvun hidastuminen tai taantuma, sen syvyydestä huolimatta, tai mikä 
tahansa muu kielteinen talouden kehityskulku Yhtiön nykyisissä tai tulevissa toimintamaissa voi vaikuttaa Yhtiön 
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liiketoimintaan monin tavoin. Vaikutukset voivat ulottua Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tuottoihin ja/tai 
taloudelliseen tilaan sekä Yhtiön asiakkaisiin, liikekumppaneihin ja toimittajiin. Yhtiö ei välttämättä kykene 
hyödyntämään talouden vaihtelujen suomia mahdollisuuksia eikä sopeutumaan pitkäaikaiseen taloudelliseen 
taantumaan tai nollakasvuun. Makrotaloudellisten tekijöiden vaihtelulla sekä epävarmuudella tai epäedullisella 
kehityksellä Suomessa ja Baltiassa sekä laajemmissa maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden olosuhteissa voi 
olla olennaisen haitallinen vaikutus Enersensen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen 
ja tulevaisuudennäkymiin. 

B. Enersensen liiketoimintaan liittyviä riskejä 

1. Yhtiön epäonnistuminen projektien ja palveluiden hankkimisessa, kilpailutuksissa ja tarjouslaskennassa 
voi vaikuttaa olennaisesti Yhtiön liikevaihtoon ja kannattavuuteen.  

Enersensen toimialalle on viime vuosina ollut tyypillistä, että asiakashankkeet ovat usein jopa useiden vuosien 
mittaisia. Tämän seurauksena Yhtiön toimitussopimusten kesto saattaa olla useampia vuosia. Enersensen asiakkaat 
ovat tyypillisesti rakennus- tai teollisuushankkeiden omistajia, rakennuttajia, pääurakoitsijoita tai toimittajia, 
joiden kanssa Enersense tavallisesti solmii hanketta koskevan projekti-, palvelu- tai puitesopimuksen. Yhtiö solmii 
usein hankekohtaisia projektisopimuksia, joiden kilpailutuksissa menestyminen on epävarmaa. Tämä vaikeuttaa 
luotettavien arvioiden luomista Yhtiön liiketoiminnan tuloksesta sekä taloudellisesta asemasta tilauskantaa 
pidemmän aikavälin osalta. Vastaavasti puitesopimusten osalta sopimuksen solmimisesta huolimatta ei voi olla 
varmuutta siitä, että Yhtiö menestyy puitesopimusten sisäisissä yksittäisten toimitusten kilpailutuksissa. 
Yksittäisten puitesopimusten mukaisten toimitussopimusten saamisen epävarmuus vaikeuttaa luotettavien 
arvioiden tekemistä Yhtiön liiketoiminnan, liiketoiminnan tuloksen ja taloudellisen aseman tilauskantaa pitemmän 
aikavälin kehityksestä. Yhtiö voi myös menettää puitesopimuksia, jos Yhtiö ei pysty noudattamaan sille 
puitesopimuksilla asetettuja velvoitteita, kuten palveluvarmuustason ylläpitämistä. Mikäli Yhtiö ei menesty 
kilpailutuksissa, se ei saa tilauskantaa sisään.  

Julkisiin hankintoihin perustuvat kilpailutukset sekä yksityiset kilpailutukset edellyttävät Yhtiöltä myös tarkkoja 
laskelmia hankkeiden kokonaiskustannuksista ja kannattavuuksista useiksi vuosiksi eteenpäin. Tarjousten 
laatiminen hankintamenettelyissä aiheuttaa Yhtiölle merkittäviä kustannuksia sekä vaatii johdon aikaa ja muita 
panostuksia. Ei ole takeita siitä, ettei jo käynnissä olevien tai tulevien hankkeiden kustannuslaskelmissa ilmenisi 
huomattaviakin arviointivirheitä. On myös mahdollista, että mahdollisissa tulevissa kilpailutuksissa 
hankintayksiköiden tai muiden tilaajien asettamat hankintakriteerit muuttuvat tavalla, joka kasvattaisi olennaisesti 
Yhtiölle tulevista hankkeista aiheutuvia kustannuksia. Epäonnistuminen tarjouslaskennassa voi johtaa myös 
siihen, että Yhtiön tuotto-odotus tai kate ei toteudu odotetulla tavalla tai että projekti tai palvelu muodostuu 
Yhtiölle tappiolliseksi. 

Vaikka Yhtiö pyrkii vastaamaan projektien ja palveluiden kilpailutuksissa palveluntarjoajille asetettuihin 
vaatimuksiin sekä säilyttämään palveluissaan kilpailukykyisen hinnoittelun, ei ole takeita siitä, että Yhtiö pystyy 
myös tulevaisuudessa voittamaan julkisia hankintoja koskevia tarjouskilpailuja tai yksityisiä kilpailutuksia. 
Julkisiin hankintoihin liittyy aina myös riski siitä, että lain julkisista hankinnoista (348/2007, muutoksineen) 
mukaan Yhtiö voitaisiin poissulkea hankinnasta väärinkäytösten vuoksi. Yhtiössä noudatetaan julkisissa 
hankintaprosesseissa lain mukaisia menettelytapoja ja Yhtiö kouluttaa säännöllisesti henkilöstöään estääkseen 
korruptiota ja kilpailuoikeudellisia väärinkäytöksiä tämän osalta. Ei ole kuitenkaan takeita siitä, ettei Yhtiö voisi 
tulevaisuudessa syyllistyä hankinta- tai kilpailulainsäädännön vastaiseen menettelyyn taikka siitä, ettei 
hankintaprosesseissa tapahdu väärinkäytöksiä. Mahdolliset väärinkäytökset voisivat vaikuttaa olennaisen 
haitallisesti Yhtiön mahdollisuuksiin osallistua hankintamenettelyihin tulevaisuudessa sekä mahdollisesti myös jo 
voimassa oleviin sopimussuhteisiin. Epäonnistumisella tarjousmenettelyissä sekä hankintamenettelyihin liittyvien 
kustannusten arvioinnissa voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Enersensen liiketoimintaan, taloudelliseen 
asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin.  

2. Yhtiö on riippuvainen sen suurimmista asiakkaista ja niiden luottokelpoisuudesta. Näiden asiakkaiden 
menettäminen vaikuttaisi olennaisesti Yhtiön liikevaihtoon ja kannattavuuteen. 

Enersensellä on muutamia isoja avainasiakkaita, joiden ostokäyttäytymisellä ja luottokelpoisuudella voi olla 
huomattava merkitys kyseisen liiketoiminnan tulokseen. Enersensellä oli vuonna 2020 kolme yksittäistä asiakasta, 
joiden osuus konsernin liikevaihdosta oli yli 10 prosenttia. Näiltä asiakkailta saadun liikevaihdon kokonaismäärät 
olivat 26 702 tuhatta euroa, joka kuuluu Smart Industry -segmenttiin, 15 221 tuhatta euroa, joka kuuluu 
Connectivity-segmenttiin ja 15 049 tuhatta euroa, joka kuuluu Power-segmenttiin. Vuonna 2019 Enersensellä oli 
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yksi yksittäinen asiakas, jonka osuus konsernin liikevaihdosta oli yli 10 prosenttia. Asiakkaalta saadun 
liikevaihdon kokonaismäärä oli 11 627 tuhatta euroa, joka kuuluu Smart Industry segmenttiin. Avainasiakkaan 
menettäminen, asiakkaan luottokelpoisuudessa esiintyvät ongelmat tai asiakkaisiin tai merkittäviin projekteihin 
kohdistuvat negatiiviset muutokset sekä tästä aiheutuva liiketoiminnan volyymin lasku voivat laskea Enersensen 
liikevaihtoa merkittävästi ja voisi johtaa uusien liiketoimintamahdollisuuksien menettämiseen kyseisen keskeisen 
asiakkaan tai samalla toimialalla toimivien muiden asiakkaiden osalta. Mikäli jokin suurimmista asiakkaista 
siirtäisi ostonsa Enersenseltä sen kilpailijoille, muuttaisi voimakkaasti toimintamalliaan, jos Yhtiölle merkittävä 
projekti tai palvelu päättyisi, keskeytyisi tai supistuisi ennakoimattomasti, tai jos asiakas joutuisi 
maksuvaikeuksiin, olisivat Yhtiön mahdollisuudet löytää korvaava asiakasvolyymi lyhyellä ajanjaksolla rajoitetut. 
Lisäksi epäonnistuminen keskeisten asiakkaiden vaatimusten täyttämisessä voi vahingoittaa Yhtiön mainetta ja 
vähentää Yhtiön houkuttelevuutta liikekumppanina muiden olemassa olevien tai potentiaalisen asiakkaiden 
keskuudessa. Epäonnistumisella olemassa olevien asiakkaiden säilyttämisessä voi olla olennaisen haitallinen 
vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

3. Laajentuminen uusille toimialoille ja maantieteellisille markkina-alueille voi altistaa Yhtiön suuremmille 
riskeille, kuin mitä se kohtaa olemassa olevilla markkinoillaan. 

Yhtiö on viime vuosina pyrkinyt laajentamaan toimintaansa Yhtiölle uusille toimialoille ja maantieteellisille 
markkina-alueille, muun muassa Empower-yrityskaupan (määritelty jäljempänä) kautta (katso ”Yhtiön 
liiketoimina – Yritysostot”), jonka kautta Yhtiö vahvisti toimintaansa päästöttömien energiaratkaisujen toteuttajana 
ja laajensi maantieteellistä toimintaansa Baltian maissa. Lisäksi Yhtiö toimii maailmanlaajuisesti palvelemalla 
asiakkaitaan näiden ulkomaisissa projekteissa. Laajentumisella on pyritty ylläpitämään Yhtiön kilpailukykyä ja 
turvaamaan Yhtiön kasvun edellyttämien resurssien saatavuus ja asiakkuudet. Uusilla markkinoilla toimivat 
kilpailijat sekä kasvavat operatiiviset kulut voivat vaikuttaa Yhtiön kilpailuetuun ja vaarantaa Yhtiön tavoitteen 
ylläpitää tai kasvattaa markkinaosuuttaan tai liikevoittotasoa. Vieraan kulttuurin ja lainsäädännön riittämätön 
tunteminen, kielimuurit tai vaikeudet kansainvälisiin projekteihin liittyvän toiminnan seurannassa ja mittaamisessa 
voivat myös johtaa odottamattomiin kustannuksiin, viivästymisiin tai kansainvälisen projektin epäonnistumiseen, 
mikä voi heikentää Enersensen kannattavuutta. 

Huolimatta Yhtiön kohdemaissa tekemistä markkinaselvityksistä sekä paikalliseen yritystoimintaan liittyvistä 
juridisista selvityksistä, ei ole mitään takeita siitä, että ulkomaisten tytäryhtiöiden ja/tai sivutoimipisteiden 
liikevaihto- ja tuotto-odotukset toteutuisivat Yhtiön odotusten mukaisesti tai ylipäänsä, tai että Yhtiön tuotto-
odotukset niissä maissa toteutetuista projekteista, missä Yhtiöllä ei ole tytäryhtiöitä tai sivutoimipisteitä, 
toteutuisivat. Lisäksi muutoksilla, jotka tapahtuvat uusilla toimialoilla tai maantieteellisillä markkina-alueilla 
asiakkuuksissa, paikallisissa työvoimamarkkinoissa, poliittisissa olosuhteissa ja lainsäädännössä, voi olla 
haitallinen vaikutus Enersensen liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Mikäli 
Enersense edellä mainituista tai muista syistä johtuen joutuisi tekemään muutoksia ulkomaisissa toimipisteissään 
tai mahdollisesti jopa lakkauttamaan toimipisteitä, voisi tällä olla haitallinen vaikutus Enersensen liiketoimintaan, 
liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 

4. Yhtiön riskienhallinnalla ja sisäisellä valvonnalla ei välttämättä kyetä estämään tai havaitsemaan 
riittävällä tavalla Yhtiön ohjeistuksen tai sääntelyn vastaisia toimia, laiminlyöntejä tai virheitä tai Yhtiön 
riskienhallinta tai sisäinen valvonta ei välttämättä ole riittävää. 

Luotettavan taloudellisen informaation saaminen edellyttää Enersenseltä tehokasta sisäistä valvontaa. Sisäinen 
valvonta ja riskienhallinta ovat myös tärkeitä, jotta pystytään varmistumaan siitä, että Enersense noudattaa 
asianmukaisesti soveltuvia lakeja ja muuta sääntelyä jokaisessa maassa, missä se toimii, ja että Enersense saavuttaa 
tavoitteensa, jotka liittyvät sen liiketoimintaan, strategiaan, käytäntöihin ja taloudelliseen raportointiin. 
Enersensellä on toimintaa yli 40 maassa ja tämän vuoksi lukuisten projektien hallinnointi sekä riskienhallinnan 
että sisäisen valvonnan kannalta on vaativaa. Enersense saattaa epäonnistua taloudellisen raportoinnin sisäisessä 
valvonnassa tai tarvittavien uusien valvontamenetelmien käyttöönotossa tai integroinnissa, ja tällä voi olla 
olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön kykyyn tuottaa ja tarjota sen johdolle oikea-aikaista, luotettavaa, tarkkaa ja 
ajan tasalla olevaa taloudellista informaatiota sen liiketoimintojen kehityksestä. Siksi nämä tekijät voivat johtaa 
Yhtiön johdon tekemiin vääriin päätöksiin tai toimenpiteisiin. 

Johtuen erityisesti siitä, että Enersensellä on liiketoimintaa useassa eri maassa, Enersensen toiminnassa on myös 
standardien, hallinnollisten käytäntöjen sekä raportointijärjestelmien epäyhtenäisen soveltamisen riski. Epätarkka 
ja/tai harhaanjohtava taloudellinen raportointi voi myös saada sijoittajat ja muut kolmannet osapuolet menettämään 
luottamuksensa Yhtiön raportoimaan taloudelliseen informaatioon tai aiheuttaa arvopaperimarkkinalakeihin 
perustuvia seuraamuksia tai korvausvastuita, jos Enersense julkistaa epätäydellisiä tai epätarkkoja tietoja. Lisäksi 
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Enersensen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan prosessit saattavat olla puutteellisia, riittämättömiä tai eivät 
välttämättä ota huomioon kaikkia mahdollisia riskejä Enersensen muiden prosessien kehittämisen tai käyttöönoton 
yhteydessä tai muuttuvassa ympäristössä, markkinoissa tai sääntelyssä yleensä. Tällaisen epäonnistumisen 
seurauksena Enersense ei välttämättä pysty korjaamaan haitallisia tai virheellisiä käytäntöjä ja toimintamenetelmiä 
riittävän nopeasti tai tehokkaasti tai markkinaa vastaavasti, mikä voi kasvattaa virheiden ja vahinkojen riskiä. Mikä 
tahansa edellä kuvattu riski voi toteutuessaan heikentää sijoittajien luottamusta Enersenseen sekä vaikuttaa 
olennaisen haitallisesti Enersensen liiketoimintaan, tulevaisuudennäkymiin, liiketoiminnan tulokseen ja 
taloudelliseen asemaan. 

5. Katkokset ja/tai häiriöt IT-järjestelmissä voivat vaikeuttaa tai keskeyttää liiketoiminnan osittain, ja Yhtiö 
voi joutua maksamaan korvauksia muiden muassa asiakkailleen, minkä lisäksi Yhtiötä vastaan voidaan 
nostaa immateriaalioikeuksien loukkaamiseen perustuvia kanteita. 

Yhtiön liiketoiminta perustuu olennaisilta osin IT-järjestelmien hyödyntämiseen esimerkiksi projektihallinnan 
työkalujen osalta. Yhtiön laitteistojen, verkkoyhteyksien, verkkosivujen, tilausalustojen ja muiden IT-
järjestelmien oikea-aikainen kehittäminen, toteutus ja keskeytymätön toiminta, mukaan lukien kolmansien 
osapuolten toimittamat tai verkko- tai pilvipalveluina tarjoamat järjestelmät, ovat kriittisiä tekijöitä Yhtiön 
toiminnan sujuvuudelle ja siten kriittisiä myös Yhtiön menestykselle. Yhtiön IT-järjestelmien käytettävyyteen ja 
luotettavuuteen liittyy operatiivisia riskejä, kuten laite- ja ohjelmistovikojen esiintyminen, sähkökatkokset, 
ulkopuolisten osapuolten lainvastainen toiminta ja inhimilliset erehdykset. Yhtiön IT-järjestelmät altistuvat myös 
kyberturvallisuusriskeille, jotka liittyvät esimerkiksi viruksiin, hakkerointiin, kalasteluyrityksiin ja inhimillisiin 
virheisiin. Yhtiö myös ylläpitää eräiden asiakkaidensa palveluiden kannalta merkittäviä tietojärjestelmiä, joiden 
toimintahäiriöt voivat vaikuttaa vakavasti Yhtiön asiakkaiden toimintaedellytyksiin. Häiriöillä IT-järjestelmissä 
voi olla vaikutus tilauksiin ja häiriöiden johdosta myös Yhtiön projektit voivat pysähtyä tai ainakin niiden 
valmistuminen voi viivästyä. Yhtiö voi joutua maksamaan asiakkailleen tietojärjestelmien toimintahäiriöistä muun 
muassa sopimusperusteisia sakkomaksuja ja toimintahäiriöt voivat vaikuttaa asiakastyytyväisyyttä heikentävästi, 
mitkä voivat vaikuttaa epäedullisesti Enersensen liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen 
asemaan. Lisäksi toimivan ja riittävän IT-infrastruktuurin ylläpito voi olla kallista. 

Enersensen menestys perustuu osittain sen mahdollisuuksiin käyttää kolmansien osapuolten ohjelmistoja 
liiketoiminnassaan. Vaikka Enersense ei tällä hetkellä ole vastaajana missään immateriaalioikeuksien loukkausta 
koskevassa oikeudenkäynnissä, eikä Yhtiön tiedossa ole tällaisen oikeudenkäynnin tai vastaavan menettelyn uhkaa 
tai mihinkään sen ohjelmistotoimittajaan kohdistuvaa merkittävää vastaavaa oikeudenkäynnin tai menettelyn 
uhkaa, ei ole varmuutta siitä, etteivätkö kolmansien osapuolten Enersensen asiakkaille lisensoimat ohjelmistot 
taikka Yhtiön itsensä kehittämät sovellukset, palvelut tai tuotteet loukkaa kolmansien osapuolten immateriaali‐ tai 
muita tällaisiin ohjelmistoihin, sovelluksiin, palveluihin tai tuotteisiin liittyviä oikeuksia. Enersensen tai tällaisten 
lisenssinantajien kannalta kielteinen päätös immateriaalioikeuksien loukkausta koskevassa oikeudenkäynnissä tai 
muussa vastaavassa menettelyssä voi vaikuttaa haitallisesti Enersensen liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen 
ja taloudelliseen asemaan. Immateriaalioikeuksia koskevat kanteet tai oikeudenkäynnit voivat viedä paljon aikaa 
ja aiheuttaa Enersenselle merkittäviä kustannuksia, vahingoittaa Enersensen mainetta, vaatia Enersenseä sopimaan 
uusista rojalti- tai lisenssijärjestelyistä tai estää Enersenseä tarjoamasta joitakin ratkaisuja tai palveluja. 

Jos mikä tahansa edellä kuvatuista riskeistä vaikuttaa Yhtiön IT-järjestelmiin, tämä voi johtaa yllättäviin 
kustannuksiin sekä toimintahäiriöihin tai toimintojen keskeytyksiin, millä voi olla olennainen haitallinen vaikutus 
Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan ja tulevaisuudennäkymiin. 

6. Tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät riskit saattavat toteutuessaan vaikuttaa haitallisesti Enersensen 
liiketoimintaan, tulevaisuudennäkymiin, liiketoiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan. 

Enersense kerää, tallentaa erilaisiin henkilöstövuokraukseen ja omaan henkilöstöönsä liittyviin tietokantoihin ja 
käsittelee liiketoimintansa puitteissa luottamuksellisia tietoja omista työntekijöistään, vuokratyöntekijöistä ja 
työnhakijoista. Tämän lisäksi Enersense kerää ja tallentaa tietoja liiketoimistaan sekä henkilötietoja muun muassa 
Yhtiön asiakkaisiin liittyen. Enersense hyödyntää keräämäänsä tietoa asiakkaistaan ja työntekijöistään tarjotessaan 
palveluitaan, ja tämä mahdollistaa Enersensen asiakastarvekohtaisen lähestymistavan. Tämän johdosta tietosuojaa 
ja yksityisyyden suojaa koskevat lait, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 
luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 
direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus, ”GDPR”), ja toimialan standardit kaikissa maissa 
missä Yhtiö toimii ja kerää tietoa asettavat tiettyjä vaatimuksia Enersenselle koskien tällaisten luottamuksellisten 
tietojen ja henkilötietojen keräämistä, käyttöä, tallentamista, julkistamista ja tuhoamista. Enersenselle voi 
tulevaisuudessa aiheutua lisäkustannuksia tarvittaessa järjestelmien, IT-kontrollien ja rutiinien käyttöönotosta 
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sovellettavan tietosuojasääntelyn noudattamisen tukemiseksi. Jos Enersense ei käsittele henkilötietoja huolellisesti 
ja tällaisten velvoitteiden, lakien ja standardien mukaisesti, Enersenseen kohdistuu riski tutkimuksista, 
hallinnollisista sakoista ja muista seuraamuksista, korvausvelvollisuudesta ja muista kustannuksista.  

Enersensen toimintaan liittyy myös tietoturvariskejä, joita ovat esimerkiksi Yhtiön liikesalaisuuksien ja 
asiakaskohtaisten hanke- ja muiden tietojen sekä hinnoittelutietojen vuotaminen ulkopuolisille. Lisäksi osassa 
Enersensen asiakasprojekteista asiakkailla, erityisesti teleoperaattoreilla voi olla tietoturvaan liittyviä 
erityisvaatimuksia, joiden täyttäminen voi vaatia Enersenseltä erityisiä resursseja. Jos Enersense ei kykene 
noudattamaan tietoturvalainsäädäntöä tai tähän liittyviä asiakassopimuksiin perustuvia velvoitteita, tästä voi 
aiheutua sopimusperusteisia vaatimuksia, joihin voi sisältyä asiakkaalle määrättyihin sakkoihin perustuvia 
korvausvaatimuksia, mikäli sakkojen väitetään johtuvan Enersensen sopimusrikkomuksesta. Edellä kuvattujen 
riskien toteutuminen voi johtaa arvokkaiden liikesalaisuuksien menetyksiin tai tällaisilla tiedoilla kiristämiseen, 
kanteisiin tai sanktioihin ja/tai vaatia kalliita vastatoimia, jotka eivät välttämättä kuulu Yhtiön vakuutusturvan 
piiriin. Lisäksi Enersense ei välttämättä pysty osallistumaan tiettyihin julkisiin hankintoihin tai yksityisiin 
tarjouskilpailuihin, jos se ei kykene vastaamaan riittävällä tavalla hankintamenettelyn tai tarjouskilpailun ehdoissa 
määriteltyihin tietoturvavaatimuksiin, mikä voi johtaa liikevaihdon menettämiseen. Täten epäonnistumisella 
tietoturvaa ja tietosuojaa koskevien vaatimusten täyttämisessä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Enersensen 
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

Millä tahansa edellä kuvatulla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, 
tulevaisuudennäkymiin, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 

7. Jos Enersenselle aiheutuu vahinkoja tai menetyksiä, jotka eivät kuulu sen vakuutusten piiriin tai ylittävät 
sen vakuutusturvan, tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Enersensen liiketoiminnan tulokseen ja 
taloudelliseen asemaan. 

Enersense on riippuvainen riittävän vakuutusturvan ylläpitämisestä kohtuullisin kustannuksin. Enersensen 
vakuutukset kattavat sen projekteihin ja palveluihin liittyviä vastuita, ja se voi ottaa yksittäisille projekteille 
lisävakuutuksia. Lisäksi Enersensellä on muita vakuutuksia, jotka koskevat muun muassa onnettomuuksia, 
toimitiloja, ajoneuvoja, sairausvakuutuksia, omaisuus- ja keskeytysvakuutukset, konsulttivastuuvakuutus, 
ajoneuvovakuutukset, projektivakuutus, vastuuvakuutus ja henkilöstövakuutukset (esim. tapaturmavakuutus). 
Vaikka Enersense on suojannut toimintaansa ja omaisuuttaan yllä mainituin vakuutuksin, voi vahinkoriskien 
toteutuminen johtaa henkilö‐ ja omaisuusvahinkoihin tai liiketoiminnan keskeytymiseen. Vahinkoriskien 
realisoitumisella voi olla epäedullinen vaikutus Enersensen liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja 
taloudelliseen asemaan. Enersensen vakuutusturvan laajuus esimerkiksi konsulttivastuun osalta ei välttämättä riitä 
kattamaan kaikkia riskejä, joita voi esiintyä Enersensen liiketoiminnassa. Lisäksi Enersensen vakuutusturva ei kata 
tietyn tyyppisiä menetyksiä, koska niitä ei joko voida pitää vakuuttamiskelpoisina tai ne on suljettu pois 
soveltuvista vakuutussopimuksista. Konsulttivastuuvakuutuksissa tällaisia vahinkoja voivat olla välilliset 
vahingot, Enersensen viivästymisten aiheuttamat vahingot, vastuu kolmansille osapuolille tai yksityiset 
vaatimukset, joissa vakuutustapahtuman esiintyminen johtuu tahallisesta toiminnasta, törkeästä tuottamuksesta tai 
rikollisesta toiminnasta. Enersensen vakuutussopimukset sisältävät myös tiettyjä rajoituksia vakuutuskorvauksen 
enimmäismäärälle. Jos Enersenselle aiheutuu vakuutusten piiriin kuulumattomia tai vakuutusturvan ylittäviä 
vahinkoja tai menetyksiä, tällä voi olla suora vaikutus Yhtiön taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen 
ja näin ollen myös olennaisen haitallinen vaikutus Enersensen liiketoimintaan. 

8. Keskeytykset, viivästykset ja peruutukset Enersensen tilauskannassa voivat heikentää tuloksen 
ennustettavuutta, Yhtiön kannattavuutta ja taloudellista asemaa. 

Enersense raportoi tilauskantansa tilinpäätöstensä ja liiketoiminta- ja puolivuosikatsausten yhteydessä. Enersensen 
tilauskanta 31.3.2021 oli 319 miljoonaa euroa ja Yhtiön tilauskanta 31.12.2020 oli 292 miljoonaa euroa. 
Tilauskanta, joka sisältää vain tilauksen voimaantulon ehdot täyttäneet projektit, ulottuu yleensä useille tilikausille 
ja sen koostumus sekä mahdollinen vaikutus kannattavuuteen voivat ajan myötä vaihdella tilauskantaan sisältyvien 
projektien hinnoittelusta ja luonteesta riippuen. Tilauskanta ei välttämättä täysin kuvaa Enersensen tulevaa 
liikevaihtoa tai tulosta. Enersensen tilauskantaan kuuluvien sopimusten keskeytykset ja viivästykset eivät ole 
epätavallisia, ja toisinaan sopimuksia peruutetaan. Mikäli Enersensen tilauskannassa tapahtuu merkittäviä 
keskeytyksiä, viivästyksiä ja peruutuksia, Yhtiön liikevaihto voi pienentyä tai viivästyä ja tällä voi olla olennaisen 
haitallinen vaikutus Enersensen liiketoimintaan ja tulevaisuudennäkymiin. 



 

15 

 

C. Liiketoiminnan projektiluontoisuuteen liittyviä riskejä 

1. Epäonnistumiset projektinhallinnassa, projektien toteuttamisessa, projektisopimusten laadinnassa tai 
projektien hinnoittelussa voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Enersensen kannattavuuteen. 

Vaikka Enersensen liiketoiminta-alueet muodostavat muun muassa sen tarjoaminen huolto- ja 
kunnossapitopalvelujen kautta myös jatkuvaa liikevaihtoa3, tulee Enersensen liikevaihdosta merkittävä osa 
asiakasprojekteista, jotka liittyvät suoraan tai välillisesti merkittäviin, pitkäkestoisiin rakennushankkeisiin tai 
muihin investointeihin. Mainitunlaisten asiakasprojektien käynnistyminen on usein pitkäkestoista, vaatien muun 
muassa erilaisia poliittisia (kuten 5G:hen ja uusiutuviin energialähteisiin liittyvät yhteiskunnalliset linjaukset) tai 
viranomaispäätöksiä (kuten esimerkiksi rakennus- ja toimenpideluvat ja maanomistajaluvitukset) sekä riittävien 
positiivisten näkymien olemassaoloa tulevasta taloustilanteesta. Enersensen onnistuminen projekteissaan 
kokonaisuudessaan vaikuttaa merkittävästi Enersensen liiketoiminnan kannattavuuteen, sillä Enersense vastaa 
huomattavasta määrästä vaativia teollisen rakentamisen projekteja samanaikaisesti sekä Suomessa että Baltiassa. 
Kukin projekti itsessään muodostaa oman kokonaisuutensa, jossa kaikki osatekijät vaikuttavat toisiinsa.  

Projekteihin liittyy sekä niiden suunnitteluun että toteutukseen liittyviä teknisiä ja taloudellisia riskejä, ja 
projektien tehokas ja asianmukainen hallinta vaatii muun muassa aktiivista toiminnanohjausta, kalustonhallintaa 
sekä aikataulujen ja kustannusten seurantaa. Useiden projektien kustannustehokas hallinta samanaikaisesti 
edellyttää Enersenseltä tehokkaita projektinjohtamismenetelmiä, jotta useita teknisesti vaativia ja laajoja 
projekteja voidaan toteuttaa samanaikaisesti optimaalisella ja kustannustehokkaalla tavalla. Osana projektinjohtoa 
Yhtiön tulee myös hallita ja valvoa toimittajaketjuja eri projekteissa. Projektinhallinnassa epäonnistuminen voi 
vaikuttaa olennaisen haitallisesti projektien kustannustehokkuuteen muun muassa henkilöstön ja muiden 
resurssien allokoinnin sekä projektiaikataulujen noudattamisen kautta. 

Koska suurin osa Enersensen liikevaihdosta tulee projekteista ja projekteihin liittyvästä työstä, projekteissa 
onnistuminen sekä laadunvalvonta projektien aikana on Enersenselle tärkeää. Mikäli Enersense epäonnistuu 
projektin teknisessä toteutuksessa ja laadunvalvonnassa, ei projektia voida luovuttaa asiakkaalle. Tällöin 
Enersensen on ennen projektin lopullista luovuttamista toteutettava tarvittavat muutos- ja korjaustyöt sekä tehtävä 
muut tarvittavat toimenpiteet, joilla projekti saatetaan vastaamaan sovittua. Tällaisista lisätoimenpiteistä voi 
aiheutua Enersenselle huomattavia lisäkustannuksia, minkä lisäksi tämä voi johtaa projektitoimitusten 
viivästymiseen, mistä voi seurata sopimukseen perustuva Enersensen korvausvelvollisuus asiakkaalle. 
Epäonnistumiset projekteissa voivat myös haitata tai estää Enersensen osallistumista jatkossa tarjouskilpailuihin 
tai muutoin uusien toimeksiantojen saannissa. 

Erityisesti Enersensen Power-, Smart Industry- ja Connectivity-segmenteille ovat tyypillisiä suuret kiinteähintaiset 
projektit, joiden kannattavuus edellyttää, että Enersense on onnistunut arvioimaan projektin sopimusriskit ja 
tuotantokustannukset riittävän tarkasti. Kiinteään hinnoitteluun perustuvissa projektisopimuksissa Enersense 
arvioi ennen tarjouksen antamista kyseisen projektin toteuttamiseen vaadittavan ajan sekä tarvittavat resurssit, 
mukaan lukien raaka-aineiden ja alihankkijoiden kustannukset, ja laatii näiden pohjalta projektin kustannusarvion 
sekä aikataulun. Mikäli Enersense epäonnistuu tarjouslaskennassa tai kulukontrollissa projektin aikana, voi tämä 
vaikuttaa huomattavasti kiinteään hintaan perustuvien projektien kannattavuuteen ja siten Enersensen 
liiketoiminnan tulokseen. Myöskään projektin aikana syntyviä lisäkustannuksia ei aina saada korvattua 
riippumatta siitä johtuvatko nämä Enersensestä tai muista osapuolista. Epäonnistumiset projektin hinnoittelussa 
voivat johtaa siihen, että toteutettavat projektit muodostuvat Enersenselle taloudellisesti kannattamattomiksi. 

Pääsääntöisesti teollisen rakentamisen projekteissa projektin tilaaja määrittelee projektissa sovellettavan 
hinnoittelumallin. Enersense altistuu siten riskille, että asiakkaat alkavat vaatia uusia, Enersenselle epäedullisia, 
hinnoitteluperusteita. Lisäksi on mahdollista, että asiakkaat tulevaisuudessa vaativat projektisopimuksiin 
sisällytettävän muita Enersenselle epäedullisia ehtoja. Jos asiakkaiden vaatimuksesta esimerkiksi välillisten 
vahinkojen korvattavuutta koskevat sopimuskäytännöt muuttuvat merkittävästi, on mahdollista, että Enersense 
joutuu sitoutumaan itselleen epäedullisiin sopimusehtoihin aiempaa useammin. Enersense altistuu myös 
toimittajien epäonnistumisista johtuville riskeille, jos projektisopimuksia ei onnistuta solmimaan siten, ettei vastuu 
toimittajan virheistä jää Enersensen kannettavaksi. 

Epäonnistuminen erityisesti projektien aikataulutuksessa tai aikataulujen noudattamisessa voivat johtaa projektien 
kustannusarvioiden ylittymiseen sekä sopimusrikkomuksiin. Epäonnistuminen tavoiteaikataulujen 

                                                           
3 Tällä tarkoitetaan toistaiseksi voimassaolevia/pitkäaikaisia jatkuvia palveluita koskevia sopimuksia. 
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noudattamisessa voi johtaa esimerkiksi sopimussakkoihin tai vahingonkorvaukseen viivästymisestä. Projektien 
viivästymisestä voi koitua Enersenselle myös merkittäviä lisäkuluja, jos sen tulee panostaa projektiin lisää 
resursseja aikataulun ylityksen minimoimiseksi. Yhtiön projektisopimuksissa on yleisesti muun muassa 
viivästymistä koskevia sopimussakkomääräyksiä, joiden enimmäismäärä vaihtelee sopimuskohtaisesti 5 prosentin 
ja 30 prosentin välillä. 

Epäonnistumiset projektinhallinnassa, niiden toteutuksessa, hinnoittelussa tai aikataulussa voivat vaikuttaa 
olennaisen haitallisesti Enersensen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja 
tulevaisuudennäkymiin. 

2. Enersense on riippuvainen kyvystään hankkia projektien edellyttämiä takauksia. 

Enersensen asiakkaat tyypillisesti edellyttävät esimerkiksi työ- ja toimitustakauksia sekä takuuajan takauksia. 
Tällaisten takauksien myöntäminen Enersensen asiakkaalle on usein edellytyksenä sille, että Enersense voi tehdä 
tarjouksia uusista projekteista. Enersensellä on tällaisia takauksia varten tämän Listalleottoesitteen päivämääränä 
käytössään yhteissummaltaan 36,9 miljoonan euron pankkitakauslimiitit, joiden puitteissa Enersenselle voidaan 
myöntää sen tarvitsemia projektikohtaisia takauksia. Takauslimiitit eivät kuitenkaan kaikilta osin velvoita limiitin 
myöntäjää myöntämään takauksia, vaan kunkin takauksen myöntäminen edellyttää limiitin myöntäjän erillistä 
hyväksyntää ja esimerkiksi Enersensen aiemmat laiminlyönnit ja epäonnistumiset tai erityisesti Enersensen 
maksukyvyn tai taloudellisen aseman heikkeneminen voivat johtaa siihen, ettei Enersenselle myönnetä sen 
tarvitsemia takauksia uusien projektien toteuttamista varten, mikä voi johtaa siihen, ettei Enersense pysty 
osallistumaan uusiin projekteihin. Epäonnistuminen projektien edellyttämien takausten hankkimisessa voi siten 
vaikuttaa olennaisen haitallisesti Enersensen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja 
tulevaisuudennäkymiin. 

3. Virheillä, viivästyksillä ja muilla laiminlyönneillä tai puutteilla Enersensen alihankkijoiden toiminnassa 
voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Enersensen maineeseen, liiketoiminnan tulokseen ja 
taloudelliseen asemaan. 

Enersense toimii yhteistyössä alihankkijoiden ja muiden kumppaneiden kanssa projektin ja palveluiden eri 
vaiheissa. Alihankintaan tai ulkoistamiseen sisältyy tyypillisesti materiaalitoimitukset, aliurakointi (esimerkiksi 
maanrakennus), resurssitoimitukset ja laitetoimitukset, joita Enersense ei tarjoa tai joiden tarjoamiseen sillä ei ole 
kapasiteettia. Enersense voi kuitenkin epäonnistua alihankkijoidensa arvioinnissa ja valinnassa. On mahdollista, 
että alihankkijat eivät onnistu pysymään aikataulussa tai niiden toiminta ei vastaa Enersensen odottamaa tasoa, 
kustannusrakennetta tai laatua tai niiden toiminnassa esiintyy muita puutteita tai lainsäädännön tai määräysten 
rikkomista. Enersensen alihankkijat voivat myös lopettaa palveluidensa toimittamisen Enersenselle 
toimitusvaikeuksien tai haluttomuuden vuoksi, tai ne voivat nostaa hintojaan merkittävästi. Enersenseen 
vaikuttavat häiriöt tai viivästykset, kuten sopimusten viivästymiset tai irtisanomiset, tai alihankkijoiden 
kyvyttömyys toimittaa palveluja sovitussa määräajassa tai hyväksyttävään hintaan, voivat myös johtaa kiistoihin 
asiakkaan vaatiessa korvauksia Enersensen aiheuttamista vahingoista. Alihankkija voi joissakin tapauksissa olla 
taloudellisesti kyvytön korvaamaan tekemiään virheitä, jolloin Enersense saattaa olla vastuussa menetyksestä 
ilman, että se voi hakea korvausta alihankkijalta. Joissakin projekteissa Enersense saattaa olla myös vastuussa 
alihankkijansa aiheuttamista virheistä, vaikka Enersense olisi täyttänyt kaikki velvollisuutensa liittyen 
alihankkijan tai sen henkilöstön tekemän työn valvontaan. Tämän seurauksena Enersense voidaan sulkea pois 
projekteista tai toimeksiannoista, ja sille voidaan esittää vahingonkorvausvaatimuksia virheistä tai puutteista työn 
suunnittelussa, järjestämisessä tai laadussa. Lisäksi alihankkijoiden toimenpiteet tai laiminlyönnit voivat 
vahingoittaa Enersensen mainetta. Tämän seurauksena puutteilla ja viivästyksillä Enersensen alihankkijoiden 
toiminnassa voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Enersensen maineeseen, liiketoimintaan, taloudelliseen 
asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

4. Kausiluonteisuus ja sääolosuhteet voivat vaikuttaa Yhtiön tulokseen. 

Yhtiön liikevaihto ja kannattavuus ovat osittain kausiluontoisia, koska projektitoiminnassa kysyntä on painottunut 
yleensä siten, että Yhtiön liikevaihto on paras vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. Lisäksi lämpötilan 
muutokset, kuten kylmät kesät tai epätavallisen lämpimät tai kylmät talvet tai pitkät talvet muuttavat 
rakennussektorin liiketoimintaa sekä työntekijöiden tarvetta, rakentamisen toteuttamismahdollisuuksia ja tätä 
kautta myös Yhtiön tarjoamien palveluiden kysyntää. Yhtiön liiketoiminnan suunnittelua osaltaan vaikeuttaa se, 
että kausiluonteinen työ voi jatkua ennakoitua pidempään tai päättyä ennakoitua aikaisemmin. Millä tahansa edellä 
esitetyistä tekijöistä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen. 
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D. Enersensen strategian toteuttamiseen liittyviä riskejä 

1. Enersense ei välttämättä pysty toteuttamaan strategiaansa menestyksekkäästi, tai hyödyntämään uusia 
liiketoimintatilaisuuksia täysimittaisesti tai oikea-aikaisesti, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus 
Enersensen kannattavuuteen. 

Yhtiön liiketoiminnan johtaminen perustuu sen strategiaan, jota kuvataan kohdassa ”Yhtiön liiketoiminta – 
Strategia”. Yhtiö jatkaa strategiansa mukaisesti strategisten osaamisalueiden, palveluiden ja/tai asiakkuuksien 
kehittämiseen perustuvaa kasvustrategiaansa. Ei kuitenkaan voi olla varmuutta siitä, että Enersense onnistuu 
toteuttamaan strategiaansa menestyksekkäästi tai että sen strategia on kilpailukykyinen lyhyellä tai pitkällä 
aikavälillä. Monet tekijät, jotka liittyvät Enersensen strategiaan sekä sen kykyyn säilyttää katteensa ja sisäinen 
tehokkuutensa, ovat kokonaan tai osittain Enersensen vaikutuspiirin ulkopuolella. Esimerkiksi Enersensen 
palveluiden kysynnässä tai yleisessä taloustilanteessa voi tapahtua muutoksia, joilla voi olla olennaisen haitallinen 
vaikutus Enersensen strategian toteuttamiseen ja siten myös Enersensen taloudelliseen asemaan.  

Vaikka strategia olisi kilpailukykyinen, sitä ei välttämättä pystytä toteuttamaan suunnitelman mukaisesti. 
Enersense ei välttämättä onnistu toteuttamaan strategiaansa nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä osana 
energiamurrosta, eikä se välttämättä pysty saamaan takaisin investointejaan, se voi menettää 
liiketoimintamahdollisuuksia tai epäonnistua muutoksenhallinnassa, osaamisen uudistamisessa, täydentämisessä 
ja uudistamisen tahdissa tai se ei välttämättä ole tarpeeksi joustava pystyäkseen vastaamaan uusien toimijoiden 
tulemiseen markkinoille. Enersense voi epäonnistua keskeisten strategisten projektiensa toteuttamisessa 
riittämättömien resurssien tai puutteellisen johtamisen, tiedonkäsittelyn, seurannan ja suunnittelun seurauksena. 
Enersensen strategia voi myös osoittautua väärin suunnatuksi suhteessa vallitseviin trendeihin tai markkinoiden 
nopeisiin muutoksiin tai tavoitteiltaan liian maltillisiksi verrattuna energiamurroksen vaatimiin palveluihin.  

Monet tekijät, mukaan lukien tässä Listalleottoesitteessä kuvatut muut riskitekijät, voivat estää Enersensen 
strategian toteuttamisen täysimääräisesti tai oikea-aikaisesti tai rajoittaa Enersensen kykyä tavoitella uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia, toteuttaa keskeisiä strategisia aloitteita tai vastata palveluidensa kysyntään olemassa 
olevien tai tulevien asiakkaiden keskuudessa. Jos Enersense epäonnistuu strategiansa toteuttamisessa tai sen 
strategia ei ole kilpailukykyinen tai se osoittautuu väärin suunnatuksi suhteessa vallitsevaan markkinatilanteeseen 
ja trendeihin, tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Enersensen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, 
liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

2. Enersensen suunniteltu strategisten osaamisalueiden, palveluiden ja/tai asiakkuuksien kehittämiseen 
perustuva kasvu yritysjärjestelyiden avulla ei välttämättä toteudu kokonaan tai ollenkaan.  

Yhtiö pyrkii jatkossakin vauhdittamaan strategisten osaamisalueiden, palveluiden ja/tai asiakkuuksien kehittä-
mistä yritysjärjestelyjen avulla. Riskinä on, ettei Yhtiö löydä kohdeyrityksiä sopivin ehdoin. Enersenselle voi 
aiheutua yritysostojen yhteydessä merkittäviä hankinta-, uudelleenjärjestely- ja muita kustannuksia. 
Tulevaisuudessa mahdollisesti toteutettavien yritysjärjestelyjen seurauksena koti- tai ulkomaisten yritysten 
liiketoimintojen integrointi Enersensen muuhun liiketoimintaan voi vaatia runsaasti Enersensen johdon resursseja, 
mikä saattaa ainakin tilapäisesti vähentää johdon mahdollisuuksia muun liiketoiminnan kehittämiseen.  

Enersense osti 31.7.2020 Empower-konsernin emoyhtiön Empower Oyj:n koko osakekannan (”Empower-
yrityskauppa”). Yhtiöiden liiketoiminnallisten synergioiden on odotettu olevan vuositasolla 4–7 miljoonaa euroa. 
Synergiaetujen ennakoidaan toteutuvan vaiheittain vuositasolla alkaen vuodesta 2022. Ei kuitenkaan voi olla 
varmuutta siitä, että arvioidut synergiat kyettäisiin saavuttamaan täysimääräisesti tai aiemmin suunnitellun 
aikataulun mukaisesti. Synergioiden saavuttamista voi vaikeuttaa erityisesti yrityskulttuurien yhdistämisen 
vaikeudet. Mikäli yhdistettyjen liiketoimintojen tuloksentekokyky osoittautuu odotettua heikommaksi, Enersense 
voi joutua kirjaamaan arvonalennuksia, jotka puolestaan voisivat heikentää sen tulosta ja taloudellista asemaa. 
Lisäksi Enersensen kilpailijat voivat pyrkiä hyötymään mahdollisesti ilmenevistä integraatio-ongelmista 
houkutellakseen sen asiakkaita tai henkilöstöä. On mahdollista, että edellä mainitut tai muut integraatioon liittyvät 
tekijät viivästyttävät tai heikentävät Enersensen johdon arvioimien Empower-yrityskaupasta odotettujen hyötyjen 
toteutumista.  

Lisäksi riskinä on se, että Enersensen toteuttamassa due diligence -selvityksessä ei välttämättä tunnisteta kaikkia 
sellaisia tietoja, joita tarvittaisiin strategisesta, taloudellisesta tai oikeudellisesta näkökulmasta oikeiden päätösten 
tekemiseen. Tulevat yritysostot voivat myös johtaa kasvaneeseen velkaantuneisuuteen ja vastuisiin sekä altistaa 
Enersensen tunnistamattomille velvoitteille ja piileville vastuille. Ostetun yhtiön velat yleensä siirtyvät yritysoston 
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yhteydessä ostajalle sen kaikkien varojen ohella. Riskinä on se, että kaikkia mahdollisia velvoitteita ja sitoumuksia 
ei ole mahdollista tunnistaa ennen yritysostoa tai että myyjällä (siinä tapauksessa, että myyjä on antanut 
Enersenselle vakuutuksia) ei ole riittäviä taloudellisia valmiuksia maksaa Enersenselle korvauksia vakuutusten 
rikkomisesta. Jos Enersense ei pysty saamaan korvauksia tällaisista vastuista tai sitoumuksista, Enersenselle voi 
aiheutua merkittäviä kustannuksia. Toteutetut tai tulevat liiketoiminnan myynnit voivat myös altistaa Enersensen 
riskeille, jotka johtuvat kyseessä olevan yrityskaupan ehdoista, kuten myydyn liiketoiminnan osalta ostajan eduksi 
annetuista vakuutuksista ja korvausvastuista. Yritysostot voivat myös johtaa riitoihin ja oikeudenkäynteihin.  

Tulevat yritysostot voivat vaatia uutta ulkopuolista rahoitusta ja lisätä Enersensen velkaantumista. Tällaista 
rahoitusta ei välttämättä ole saatavilla kaupallisesti suotuisin ehdoin tai lainkaan. Enersense voi myös päättää 
toteuttaa osakeanteja rahoittaakseen yritysostot kokonaan tai osittain. Jos yritysostot rahoitetaan laskemalla 
liikkeeseen uusia osakkeita, tämä johtaa olemassa olevien osakkeenomistajien omistusosuuden laimentumiseen. 
Myös Erityisehtosopimus  (määritelty jäljempänä) asettaa tiettyjä rajoitteita yhtäältä sille, kuinka paljon Enersense 
voi ilman Rahoittajien (määritelty jäljempänä) erillistä hyväksyntää käyttää kassavaroja yritysjärjestelyiden 
rahoittamiseksi sekä toisaalta sille, kuinka paljon se voi ottaa ulkopuolista velkarahoitusta yritysjärjestelyiden 
rahoittamiseksi.  

Mikä tahansa edellä mainittu tekijä voi vaikuttaa Enersensen kykyyn kasvaa kannattavasti, ja niillä voi olla 
olennaisen haitallinen vaikutus Enersensen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja 
tulevaisuudennäkymiin. 

3. Enersense ei välttämättä onnistu saavuttamaan tavoittelemaansa kannattavuutta tai liikevaihtoa. 

Enersensen taloudellisina tavoitteina on muun muassa saavuttaa orgaanisesti 300 miljoonan euron liikevaihto sekä 
10 prosentin käyttökatemarginaali vuoteen 2025 mennessä. Orgaanisen kasvun lisäksi Enersense etsii aktiivisesti 
yritysostokohteita, ja mahdollinen epäorgaaninen kasvu voisi nostaa liikevaihtoa merkittävästi. Ei voi kuitenkaan 
olla varmuutta siitä, saavuttaako Enersense tavoittelemansa kannattavuuden tai liikevaihdon. Vaikka Enersense 
saavuttaisi tavoiteltavan kannattavuuden tai liikevaihdon, ei ole varmuutta siitä, että se pystyisi ylläpitämään 
kannattavuuden tai liikevaihdon tason. Jos Enersensen liiketoiminnan rahavirta ei riitä rahoittamaan sen toimintoja 
tai rahavirtaa koskevat ennusteet epäonnistuvat, Enersensen on rahoitettava toimintonsa ulkopuolisella 
rahoituksella. Jos Enersensen liiketoimintojen tuleva rahavirta on riittämätön kattamaan sen kulut ja Enersense ei 
pysty saamaan lisärahoitusta oikeina ajankohtina tai sopivilla ehdoilla liiketoimintansa rahoittamiseksi, sillä voi 
olla olennaisen haitallinen vaikutus Enersensen liiketoimintaan ja se saattaa vaatia Enersenseä rajoittamaan tai 
keskeyttämään toimintojaan tai se voi johtaa Yhtiön maksukyvyttömyystilaan ja lopulta Yhtiön selvitystilaan tai 
konkurssiin joutumiseen. Tämän tuloksena osakkeenomistajat voisivat menettää sijoituksensa Yhtiössä. 

E. Johtoon ja työntekijöihin liittyviä riskejä 

1. Enersensen epäonnistumisella henkilöstön sitouttamisessa ja rekrytoinnissa voi olla olennaisen haitallinen 
vaikutus Enersensen liikevaihtoon ja kannattavuuteen.  

Enersensen tärkein menestystekijä on osaava henkilöstö ja muut yhteistyökumppanit, kuten alihankkijat. 
Enersensen liiketoiminnan ydin muodostuu sen työntekijöiden asiantuntemuksesta ja kyvystä toteuttaa 
osaamisensa perusteella asiakkaiden projekteja ja palveluita. Vastaavasti Enersensen kyky toteuttaa projekteja ja 
saada uusia toimeksiantoja riippuu suurelta osin sen kyvystä sitouttaa, rekrytoida ja kannustaa osaavia työntekijöitä 
ja ylempää johtoa sekä ylläpitää suhteita osaavan vuokratyövoiman saamiseksi. Enersensen tulevan liiketoiminnan 
kasvu ja kannattavuus sekä mahdollisuus toteuttaa strategiaansa riippuvat sen avain- ja johtohenkilöiden sekä 
muun henkilöstön pysyvyydestä ja Enersensen kyvystä rekrytoida tarvittava määrä toimialallaan tarvittavan 
koulutuksen saaneita taitavia työntekijöitä. 

Enersensen toimialoilla tietyistä asiantuntijoista on markkinatilanteesta riippumatta pula. Muun muassa energia-
alan osaajista kysyntä ylittää tällä hetkellä tarjonnan. Työmarkkinoilla vallitseva aggressiivinen 
rekrytointipolitiikka saattaa lisätä henkilöstön kilpailijoille siirtymisen riskiä. Lisäksi sellaisista henkilöistä, joilla 
on Enersensen tarjoamien palveluiden toteuttamisessa tarvittavaa osaamista, käydään merkittävää kilpailua 
erityisesti siksi, että heistä kilpailevat myös Enersensen toimialan ulkopuolella toimivat yritykset. Jos Enersense 
menettää nykyistä henkilöstöään, voi siitä aiheutua vaikeuksia toteuttaa loppuun nykyisiä projekteja ja hankkia 
uusia projekteja. Tällä voi olla epäedullinen vaikutus Enersensen liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja 
taloudelliseen asemaan. 
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Monet potentiaaliset tekijät, kuten Enersensen tarjoama riittämätön palkkataso ja etuudet, epäonnistuminen 
työntekijöiden sitouttamisessa ja Enersenseen tai sen toimialoihin kohdistuva kielteinen julkisuus voivat vaikuttaa 
Enersensen mahdollisuus pitää palveluksessaan tai rekrytoida tulevaisuudessa osaavaa henkilöstöä. Jos Enersense 
ei pysty pitämään palveluksessaan osaavia työntekijöitä, Enersense saattaa menettää kriittistä osaamista ja siten 
sen voi olla vaikeampi saada toimeksiantoja ja toimittaa palveluja asiakkaidensa odottamaa laatutasoa ja määrää 
vastaavalla tavalla. Henkilöstön suuri vaihtuvuus voi myös aiheuttaa viivästymisiä tai laatuvirheitä 
asiakasprojekteissa tai vahingoittaa Enersensen mainetta, sekä vaikeuttaa yhdenmukaisten toimintatapojen 
noudattamisen valvontaa. Myös Enersensen sopimuskumppanien mahdollisesti asettamien osaamisvaatimusten 
vuoksi työvoiman korvaaminen voi osoittautua hankalaksi. Avainhenkilöiden työsopimusten sisältämät 
kilpailukieltoehdot voivat lisäksi osoittautua riittämättömiksi tai täytäntöönpanokelvottomiksi.  

Jos Enersense ei onnistu rekrytoimaan uusia päteviä työntekijöitä kohtuullisin ehdoin esimerkiksi palkan osalta tai 
maakohtaisesti, tämä voi johtaa Enersensen henkilöstökulujen kasvuun ja vaikuttaa haitallisesti Enersensen 
kannattavuuteen. Kannattavuuteen voi vaikuttaa myös se, jos Enersensen eri liiketoimintojen tekemät rekrytoinnit, 
alihankkijoiden valinnat tai vuokratyövoiman käyttöä koskeva suunnitelmat eivät ole oikeassa suhteessa 
asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja projektien ja palveluiden tarjouslaskennassa tehtyihin arvioihin, mikä voi 
johtaa osaavan henkilöstön puutteeseen tai liian vähäiseen määrään muissa liiketoiminnoissa.  

Enersense käyttää myös alihankkijoiden palveluita etsiessään maailmanlaajuisesti Yhtiölle asiantuntijoita. Näin 
ollen Enersense on osittain riippuvainen alihankkijoidensa kyvystä löytää Yhtiölle asiantuntijoita ja saada 
asiantuntijat kiinnostumaan Enersensestä työnantajana. Lisäksi on mahdollista, että yhteistyö alihankkijoiden 
kanssa päättyy esimerkiksi alihankkijan toiminnan lopettamisesta, taloudellisista tai liiketoiminnallisista 
vaikeuksista tai alihankkijan sopimusrikkomuksen tai muiden toiminnassa ilmenneiden puutteiden vuoksi. Mikäli 
Yhtiön käyttämät alihankkijat eivät pystyisi löytämään ja saamaan asiantuntijoita siirtymään Enersensen 
palvelukseen, tai jos Yhtiölle toimitettavissa alihankintapalveluissa tapahtuisi katkoksia tai vähentymistä, voisi 
tällä olla olennaisen epäedullinen vaikutus Enersensen liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen 
asemaan.   

Millä tahansa edellä kuvatulla tekijällä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Enersensen 
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin  

2. Epäonnistuminen työturvallisuuteen sekä HR-ohjeiden mukaiseen toimintaan liittyen voi johtaa Yhtiön 
korvausvastuuseen. 

Yhtiön projekteissa ja palveluissa työskentelee henkilöitä yli 40 eri maassa, ja eri maiden HR-ohjeistukseen 
liittyvät asiat, lainsäädäntö ja paikalliset sopimukset vaihtelevat maasta toiseen. Enersense altistuu työtapaturmien 
riskille, ja ne voivat johtaa henkilövahinkoihin ja sairauslomiin. Onnettomuudet voivat johtua monista syistä, kuten 
rakennustyömailla tapahtuvista onnettomuuksista työkohteissa vierailevien työntekijöiden osalta, liukastumisista 
ja työmatkalla sattuvista onnettomuuksista. Enersensen toimintaan liittyvän terveys- ja 
työturvallisuuslainsäädännön rikkominen, terveys- ja työturvallisuusviranomaisten ohjeiden noudattamatta 
jättäminen ja/tai Enersensen henkilöstön työturvallisuuteen vaikuttavat poikkeamat voivat muun muassa aiheuttaa 
kustannuksia, jotka liittyvät ennenaikaisiin työkyvyttömyyseläkkeisiin, lainsäädännön ja määräysten 
noudattamisen varmistamiseen tulevaisuudessa, maineen vahingoittumiseen, vahingonkorvausvaatimuksiin ja 
rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.  

3. Yhtiö altistuu työriitojen riskeille, ja tämä voi lisätä Yhtiön kustannuksia ja/tai heikentää sen toiminnan 
joustavuutta. 

Vaikka Enersensen käsityksen mukaan se toimii soveltuvien työehtosopimusten puitteissa, erimielisyydet 
soveltuvan työlainsäädännön tai työehtosopimusten tulkinnassa voivat erimielisyyden luonteesta riippuen johtaa 
kanteisiin, ja mikäli Enersensen katsottaisiin rikkoneen tällaisia vaatimuksia, huomattaviin sakkoihin tai 
rangaistusseuraamuksiin. 

Osa Enersensen työntekijöistä on ammattiliittojen jäseniä, ja heihin sovelletaan useita työehtosopimuksia eri 
maissa. Kun työehtosopimuksia neuvotellaan uudelleen, voivat työehtosopimusneuvottelut johtaa 
palkankorotuksiin tai muutoin kasvattaa Enersensen henkilöstökuluja. Toisaalta jos Enersenseä ja muita toimialan 
työnantajia edustavat työnantajajärjestöt eivät onnistu neuvottelemaan uudelleen työehtosopimuksista niiden 
voimassaolon päättyessä, tämä kasvattaa työriitojen kuten lakkojen ja muiden työtaistelutoimenpiteiden riskiä, 
mikä voi aiheuttaa häiriöitä tai keskeytyksiä Enersensen liiketoiminnassa. Lisäksi Enersensen on tiedotettava ja/tai 
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konsultoiva työntekijöiden edustajia tai yritysneuvostoja mahdollisesti eri maissa sekä kysyttävä niiden 
mielipidettä liiketoiminnan tiettyjen osa-alueiden kehittämiseen tai uudelleenjärjestelyyn liittyvissä asioissa, mikä 
voi viivästyttää Enersensen toiminnan ja organisaation uudelleenjärjestelytoimenpiteitä ja aiheuttaa siten 
lisäkustannuksia. Myös Enersensen asiakkaat ja alihankkijat voivat kohdata työriitoja tai työtaistelutoimenpiteitä, 
joiden seurauksena projekteissa voi aiheutua viivästyksiä ja kustannusylityksiä. Tämä voi kasvattaa myös 
Enersensen kustannuksia ja vaikuttaa negatiivisesti sen kannattavuuteen.  

On mahdollista, että Yhtiö joutuu tulevaisuudessa toteuttamaan Enersense-konsernin piirissä erilaisia 
henkilöstöjärjestelyjä. Tällaisiin järjestelyihin liittyy riski erilaisista vaatimuksista Yhtiötä kohtaan, jotka voivat 
vaikuttaa olennaisen haitallisesti Enersensen liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 
Alalla toimivat työntekijä- tai työnantajajärjestöt saattavat ajautua työehtoihin liittyviin riitoihin, jotka saattavat 
johtaa työtaistelutoimenpiteisiin. Henkilöstön tyytymättömyys voi konkretisoituessaan vaikuttaa haitallisesti 
Enersensen toimintaan esimerkiksi töiden hidastamisen muodossa sekä Enersensen maineeseen kyseisillä 
työmarkkinoilla. 

Epäonnistumisilla henkilöstösuhteiden hoitamisessa tai kiistoilla työntekijöiden edustajien kanssa voi olla 
olennaisen haitallinen vaikutus Enersensen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja 
tulevaisuudennäkymiin. 

F. Taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen liittyviä riskejä 

1. Liikearvon mahdollisilla tulevilla arvonalentumisilla voi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön 
taseasemaa kuvaaviin tunnuslukuihin ja tulokseen sekä omavaraisuutta koskevan kovenanttiehdon 
täyttymiseen Yhtiön rahoituksen Erityisehtosopimuksessa. 

Merkittävin osa Yhtiön liikearvosta on syntynyt Empower-yrityskaupan seurauksena. Liikearvo oli yhteensä 26,4 
miljoonaa euroa konsernitilinpäätöksessä tilikaudelta 2020, mikä vastasi 149 prosenttia Yhtiön 17,6 miljoonan 
euron määräisestä omasta pääomasta. Enersense-konsernissa testataan vuosittain, ovatko liikearvon perusteet 
edelleen olemassa ja niiden mukaisesti ennustetut rahavirrat kerrytettävissä. Yhtiön johdon arviot ennustetuista 
rahavirroista perustuvat tulevaisuuden tuotto-odotuksiin. Tulevaisuuden tuotto-odotukset perustuvat johdon 
hyväksymään budjettiin ja sitä seuraavan neljän vuoden ennusteeseen. Ennustejakson jälkeinen ajanjakso on 
määritelty ekstrapoloimalla rahavirrat käyttämällä testaushetkellä arvioituja todennäköistä vuotuista kasvua. Jos 
arvonalentumisen testaamiseen sisältyvien keskeisten olettamien kuten liikevaihdon kasvu, liikevoittomarginaali 
ennustekaudella ja terminaaliarvot katsotaan kehittyneen epäsuotuisasti, Yhtiön pitää mahdollisesti tarkistaa 
ennusteitaan alaspäin, mikä voi johtaa liikearvon arvonalentumistappion kirjaamiseen. Yhtiö on kirjannut FAS-
tilinpäätöksessään arvonalentumistatappioita liikearvoon sekä tehnyt tarkennuksia poistoaikoihin ennen 
Empower-yrityskaupan täytäntöönpanoa 31.7.2020. Ei ole takeita siitä, ettei Yhtiön pitäisi tehdä liikearvon 
alaskirjauksia myös tulevaisuudessa, mikä vaikuttaisi paitsi Yhtiön tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin myös sen 
taseasemaa kuvaaviin tunnuslukuihin kuten omavaraisuusasteeseen. Yhtiön solmimaan rahoituksen 
Erityisehtosopimukseen (määritelty jäljempänä) sisältyy muun muassa konsernin omavaraisuusastetta mittaava 
rahoituskovenantti, ja kovenantin rikkomisella voi olla useita haitallisia vaikutuksia Yhtiölle (katso myös ”– 
Enersensen rahoitussopimusten sisältämät taloudelliset kovenantit voivat rajoittaa Enersensen liiketoimintaa ja 
taloudellista joustavuutta, ja Erityisehtosopimuksen noudattamatta jättämisellä voi olla olennainen vaikutus 
Yhtiön osingonmaksukykyyn”). Mahdollisilla arvonalentumisilla voi näin ollen olla olennainen haitallinen vaikutus 
Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

2. Enersense ei välttämättä onnistu rahoittamaan kasvustrategiansa toteuttamista tai liiketoimintaansa. 

Enersense rahoittaa liiketoimintansa ja investointinsa tällä hetkellä liiketoiminnan rahavirralla ja lainarahoituksella 
sekä erilaisilla takaus- ja factoring-limiiteillä. Enersense tarvitsee ja odottaa jatkossakin tarvitsevansa ulkopuolista 
rahoitusta strategiansa toteuttamisessa ja liiketoimintansa kasvun rahoittamisessa. Enersense pyrkii jatkuvasti 
arvioimaan ja seuraamaan liiketoiminnassaan tarvittavan rahoituksen määrää sen varmistamiseksi, että sillä on 
riittävästi likvidejä varoja liiketoimintansa rahoittamiseen ja sitoumustensa hoitamiseen. Yhtiö keskittyy 
toteuttamaan kasvustrategiaansa painottaen ensisijaisesti kannattavuutta. Orgaanisen kasvun lisäksi Yhtiön 
strategiaan kuuluu kasvu yritysostojen kautta. Enersense tulee myös harkitsemaan epäorgaanista kansainvälistä 
kasvua vahvistaakseen markkina-asemaansa tietyissä kohdemaissa tai laajentuakseen uusille maantieteisiille 
alueille. Erityisesti yritysostoihin perustuvan kasvustrategian toteuttaminen voi vaatia tulevaisuudessa sekä 
riittävää liiketoiminnan rahavirtaa että ulkopuolista rahoitusta, mikä altistaa Enersensen rahoituksen saatavuuteen 
liittyville riskeille. Enersensen 4.5.2021 solmitussa Erityisehtosopimuksessa (määritelty jäljempänä) on tiettyjä 
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rajoitteita sille, miten paljon Enersense voi tehdä investointeja ja ottaa ulkopuolista velkarahoitusta 
yritysjärjestelyidensä rahoittamiseksi, eikä voi olla varmuutta, että Enersensen rahoittajat suostuvat myöntämään 
poikkeuksen mahdollisten rajoitteiden vastaisille investoinneille tai yritysjärjestelyille. Uusi rahoitus on 
Enersensen käytettävissä esitteen hyväksymispäivänä. Myös Enersensen nykyiset rahoitusjärjestelyt sisältävät 
tiettyjä rajoitteita sille, miten paljon Enersense voi tehdä investointeja ja ottaa ulkopuolista velkarahoitusta 
yritysjärjestelyidensä rahoittamiseksi, eikä ole varmuutta siitä, että Enersensen rahoittajat suostuvat myöntämään 
poikkeuksen mahdollisille rajoitteiden vastaisille investoinneille tai yritysjärjestelyille tai että Enersense pystyy 
uudelleenrahoittamaan tämänhetkisen rahoituksensa paremmin ehdoin tulevaisuudessa. Ei myöskään voi olla 
varmuutta siitä, että Enersense pystyy saamaan riittävästi rahoitusta oikea-aikaisesti ja suotuisin ehdoin (tai 
ollenkaan) voidakseen säilyttää maksuvalmiutensa sekä rahoittaakseen liiketoimintansa ja investointinsa. 
Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus, korkojen nousu tai pankkisääntelyn tiukentuminen voi johtaa siihen, että 
Enersensen liiketoiminnassa tarvittavan rahoituksen hinta nousee ja rahoituksen saatavuus heikkenee. Muutokset 
oman pääoman ehtoisen ja lainarahoituksen saatavuudessa sekä saatavilla olevan rahoituksen ehdoissa voivat 
vaikuttaa Enersensen kykyyn investoida liiketoimintansa kehittämiseen ja kasvattamiseen tulevuudessa. Myös 
epidemian pitkittymisellä tai uusilla epidemioilla ja niistä seuraavalla taloudellisella epävarmuudella voi olla 
vaikutusta rahoituksen saatavuuteen (katso yllä ”– Toimintaympäristöön liittyviä riskejä – Maailmanlaajuisilla 
epidemioilla tai pandemioilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Enersensen liiketoimintaan muun muassa 
yleisen taloustilanteen sekä rahoituksen saatavuuden heikentymisen, projektien keskeytymisen ja asiakkaiden 
taloudellisen toiminnan vähentymisen kautta”). 

Enersensen strategian toteuttaminen ja liiketoiminnan kasvun edistäminen ulkopuolisella rahoituksella voivat 
myös altistaa Enersensen velkaantumiseen liittyville riskeille. Jos rahoituskulut kasvavat suurempien velkojen 
myötä, tämä pakottaa Enersensen käyttämään merkittävän osan liiketoiminnan rahavirrastaan velkapääoman ja 
kertyneiden korkojen maksamiseen sekä rajoittaa Enersensen rahavirtaa ja omaisuuseriä, joita voidaan käyttää 
Enersensen liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä. Jos Enersensen liiketoiminnan rahavirta ei riitä kattamaan 
nykyisiä tai tulevia velanhoitovaatimuksia tai Enersensen rahoitussopimukset asettavat liian tiukkoja rajoitteita 
yritysjärjestelyille sekä investoinneille, Enersensen on pakko rajoittaa liiketoimintaansa, yritysostoja ja 
investointeja, järjestää lainansa uudelleen tai hakea lisää pääomaa markkinoilta. Edellä kuvatut tekijät voivat 
heikentää Enersensen taloudellista asemaa, ja velkaantumisen kasvu voi myös heikentää Enersensen kykyä saada 
tulevaisuudessa lisärahoitusta nykyisiä ehtoja vastaavin tai suotuisammin ehdoin käyttöpääoman tarpeen, 
investointien, yritysostojen ja liiketoiminnan muiden yleisten tarpeiden rahoittamiseksi. Enersensen 
velkaantumisaste voi myös lisätä sen alttiutta talouden yleisille ja toimialaan liittyville olosuhteille ja vähentää sen 
joustavuutta niihin vastaamisessa. Lisäksi nykyiset lainajärjestelyt sisältävät yllä kuvattujen investoinneille ja 
yritysjärjestelyille asetettujen rajoitusten lisäksi myös muita rajoittavia ehtoja ja taloudellisia kovenantteja, joiden 
rikkominen voi johtaa lainan erääntymiseen ja näin ollen ennenaikaiseen takaisinmaksuun kyseisten järjestelyiden 
ehtojen mukaisesti.  

Edellä kuvatulla tekijöillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Enersensen liiketoimintaan, taloudelliseen 
asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

3. Enersensen rahoitussopimusten sisältämät taloudelliset kovenantit voivat rajoittaa Enersensen 
liiketoimintaa ja taloudellista joustavuutta, ja Erityisehtosopimuksen noudattamatta jättämisellä voi olla 
olennainen vaikutus Yhtiön osingonmaksukykyyn. 

Enersensen keskeisten rahoittajien kanssa solmima Erityisehtosopimus (määritelty jäljempänä) sisältää 
taloudellisia kovenantteja, jotka mittaavat korollisten velkojen suhdetta käyttökatteeseen sekä 
omavaraisuusastetta. Lisätietoja kovenanteista kohdassa ”Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja 
tulevaisuudennäkymät – Maksuvalmius ja pääomanlähteet – Velat – Rahoitusjärjestely”. Kovenantit voivat 
rajoittaa Enersensen liiketoiminnan ja rahoituksen joustavuutta, mikä voi heikentää Enersensen kykyä tavoitella 
uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Ei voi myöskään olla varmuutta siitä, että Enersense pystyy täyttämään 
lainajärjestelyihinsä liittyvät taloudelliset tai muut kovenantit tulevaisuudessa. Kovenanttien rikkominen voi antaa 
rahoittajalle oikeuden vaatia lainojen nopeutettua tai välitöntä takaisinmaksua. Kovenanttien rikkominen 
heikentäisi rahoituksen saatavuutta ja rasittaisi Enersensen maksuvalmiutta ja pääomarakennetta. Tällaiset 
tapahtumat voivat myös estää Enersenseä ylläpitämästä tavoittelemaansa velkaantumisastetta, heikentää sen kykyä 
toteuttaa toimintansa ylläpitämisessä ja kehittämisessä tarvittavat investoinnit sekä viime kädessä johtaa 
taloudellisiin vaikeuksiin tai maksukyvyttömyyteen.  

Yhtiön keskeisten rahoittajien kanssa solmima Erityisehtosopimus sisältää rajoituksia osingonjaolle siinä 
tapauksessa, että sen alaisten rahoitussopimusten ehtoja on rikottu, osingonjako johtaa ehtojen rikkoutumiseen tai 
osingonjako voisi vaarantaa rahoituksen takaisinmaksun. Osingonjaolle asetetut rajoitukset voivat näin ollen 
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vaikuttaa olennaisesti Yhtiön osingonmaksukykyyn tulevaisuudessa, millä puolestaan voi olla olennaisen 
haitallinen vaikutus Osakkeen arvoon. 

Millä tahansa edellä kuvatulla tekijällä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Enersensen 
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

4. Yhtiö altistuu jälleenrahoitus- ja maksuvalmiusriskeille. 

Yhtiön liiketoiminta edellyttää ja tulee edellyttämään riittävän rahoituksen saatavuutta. Riittävä rahoitus on 
edellytys sekä liiketoiminnan kehittämiselle, että sen laajentamiselle orgaanisesti ja mahdollisten yritysostojen 
kautta. Vaikka Yhtiö onkin vastikään uudelleenrahoittanut rahoituksensa, ei ole takeita siitä, että Yhtiö kykenisi 
tulevaisuudessa rahoitusvelvoitteiden erääntyessä varmistamaan riittävän maksuvalmiuden, taikka riittävän 
investointipääoman saatavuuden edullisin ehdoin tai oikea-aikaisesti. 

Pankkitakauslimiitit ovat olennainen osa Yhtiön liiketoiminnan rahoitusta. Pankkitakauslimiiteillä Yhtiö huolehtii 
asiakkaiden vaatimat projektien toimitus- ja takuuajan vakuudet. Yhtiöllä on käytössään 36,9 miljoonan euron 
suuruiset pankkitakauslimiitit. Liiketoiminnan kasvun edellytyksenä on, että Yhtiöllä on käytettävissään riittävän 
suuri pankkitakauslimiitti, jotta Yhtiö pystyy toimittamaan lakisääteiset sekä asiakkaiden vaatimat vakuudet 
projekteihin. Mikäli Yhtiö ei pysty toimittamaan asiakkaille riittäviä vakuuksia projekteille, Yhtiö voi joutua 
luopumaan uusista liiketoimintamahdollisuuksista.  

Lasku- ja saatavarahoituksella on olennainen rooli Yhtiön likviditeetin hallinnassa. Lasku- ja saatavarahoituksella 
Yhtiö pyrkii nopeuttamaan kassaanmaksuja ja siten rahoittamaan projekteista ja palveluista etupainotteisesti 
syntyviä kassastamaksuja. Yhtiöllä on käytössään 41,5 miljoonan euron edestä lasku- ja saatavarahoituslimiittejä. 
Liiketoiminnan rahoituksen ylläpito ja kasvu edellyttää, että Yhtiöllä on käytössään jatkossakin riittävät lasku- ja 
saatavarahoituslimiitit. Yhtiön nykyiset rahoitusjärjestelyt sisältävät tiettyjä rajoitteita sille, kuinka paljon 
Enersense voi kasvattaa lasku- ja saatavarahoituslimiittejään eikä ole varmuutta siitä, että Enersensen rahoittajat 
suostuvat myöntämään poikkeuksen mahdollisille rajoitteiden määrät yrittäville lasku- ja 
saatavarahoitusjärjestelyille. Mikäli Yhtiö ei saa järjesteltyä jatkossakin riittäviä lasku- ja 
saatavarahoituslimiittejä, Yhtiö voi joutua rahoittamaan projektien etupainotteisesti syntyvät kustannukset 
kassavaroistaan, joka saattaa aiheuttaa Yhtiölle vaikeuksia likviditeetin hallinnassa. 

Millä tahansa edellä kuvatulla riskillä voi toteutuessaan olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön 
rahoitusasemaan ja maksuvalmiuteen, millä voi olla haitallinen vaikutus sen mahdollisuuksiin ylläpitää ja kehittää 
nykyisiä toimintojaan tai tehdä niihin tarvittavia investointeja, millä voi olla olennainen haitallinen vaikutus 
Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

5. Enersense ei välttämättä pysty perimään saataviaan oikea-aikaisesti, mikä voi pienentää Enersensen 
rahavirtoja ja vaikuttaa haitallisesti Enersensen maksuvalmiuteen. 

Enersense altistuu myös vastapuoli- ja luottoriskeille, jos Enersensen sopimusosapuolet eivät pysty täyttämään 
sopimuksiin perustuvia velvoitteitaan. Asiakkaisiin, erityisesti yksityisen sektorin asiakkaisiin, liittyvä 
vastapuoliriski johtuu avoimista saamisista, pitkäaikaisista sopimuksista ja pitkistä maksuajoista, kun taas 
rahoituslaitoksiin liittyvä riski puolestaan koskee Enersensen rahavaroja ja sijoitusten vastapuolia. Enersensen 
myyntisaamiset 31.3.2021 olivat 17 815 tuhatta euroa. Näistä myyntisaamisista erääntyneet myyntisaamiset olivat 
2 128 tuhatta euroa ja yli 90 päivää myöhässä olevat myyntisaamiset olivat 631 tuhatta euroa. Enersense kirjasi 
31.12.2020 päättyneellä tilikaudella luottotappioita yhteensä 468 tuhatta euroa. Jos mikä tahansa vastapuoli 
laiminlyö velvollisuuksiensa täyttämisen suhteessa Enersenseen, Enersenselle voi aiheutua merkittäviä 
luottotappioita. 

Lisäksi jos Enersense ei pysty perimään saataviaan oikea-aikaisesti johtuen esimerkiksi erimielisyyksistä projektin 
laskutuksessa, vastapuolen maksuvaikeuksista tai konkurssista, Enersensen kannalta epäedullisista maksuehdoista 
tai viivästyksistä Enersensen omassa laskutusprosessissa, tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Enersensen 
rahoitusasemaan ja maksuvalmiuteen, mikä voi vaikuttaa haitallisesti sen kykyyn jatkaa ja kehittää nykyisiä 
toimintoja ja toteuttaa tarvittavat investoinnit. Viivästykset saatavien perimisessä voivat myös johtaa tilanteeseen, 
jossa taloudellisten tunnuslukujen tai ennusteiden luotettavuus voi heikentyä, mikä voi monimutkaistaa 
Enersensen talouden hallintaa. Yhtiö altistuu luottoriskille myös silloin, kun se sijoittaa ylimääräisen 
likviditeettinsä taikka solmii koronvaihtosopimuksia tai pitkä- ja lyhytaikaisia luottosopimuksia.  
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Yhtiö pyrkii hallitsemaan vastapuoli- ja luottoriskiään valitsemalla sopimuskumppaninsa huolellisesti. Ei 
kuitenkaan voi olla varmuutta siitä, että Yhtiö onnistuu hallitsemaan saamisiin ja rahoituksen vastapuoliin liittyviä 
riskejä. Jos yksi tai useampi rahoituslaitos tai Yhtiön muu merkittävä sopimuspuoli kohtaa maksuvaikeuksia tai 
joutuu konkurssiin, tällä voi olla negatiivinen vaikutus Yhtiön taloudelliseen asemaan. 

Millä tahansa edellä kuvatulla tekijällä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Enersensen 
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

6. Yhtiö altistuu korkojen vaihtelulle. 

Enersensen lainat rahoituslaitoksilta olivat 31.3.2021 yhteensä 18,2 miljoonaa euroa, joista 3,6 miljoonaa euroa 
oli pitkäaikaista ja 14,6 miljoonaa euroa oli lyhytaikaista lainaa. 68 prosenttia Enersensen lainoista on 
vaihtuvakorkoisia ja 32 prosenttia kiinteäkorkoisia. Sen jälkeen Yhtiö on nostanut 12 miljoonaa euroa pitkäaikaista 
lainaa. Pitkäaikaiset lainat koostuvat kahdesta 6 miljoonan euron lainasta, joiden maturiteetti on vuonna 2026. 
Molemmat lainat ovat vaihtuvakorkoisia. Rahoitus on kuvattu tarkemmin kohdassa ”Liiketoiminnan tulos, 
taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät – Maksuvalmius ja pääomanlähteet – Velat – Rahoitusjärjestely”. 
Vaikka hallitus arvioi säännöllisesti Yhtiön korkoriskille altistumista ja suojausten tasoa, tehdyt toimenpiteet eivät 
kuitenkaan välttämättä suojaa Yhtiötä riittävästi korkotason vaihteluilta tai ne voivat olla tehottomia, ja siten 
korkotason vaihteluilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, 
liiketoiminnan tulokseen ja rahavirtoihin. 

7. Valuuttakurssien vaihtelulla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön tulokseen. 

Valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa Yhtiön tulokseen, koska Yhtiö altistuu valuuttariskeille 
valuuttakurssien vaihtelusta aiheutuvien muunto- ja transaktioriskien muodossa. Yhtiön ostot tapahtuvat 
pääasiassa euroissa, mutta sillä on valuuttariskipositiot liittyen myös Ruotsin kruunuun, Norjan kruunuun, Turkin 
Liiraan ja Unkarin Forinttiin ja Yhdysvaltain dollariin. 

Yhtiö altistuu valuuttariskeille liittyen valuuttakurssien epäsuotuisaan vaihteluun. Yhtiön asiakkaat maksavat 
projekteista pääasiassa euroissa, ja pieni osa toimittajista laskuttaa materiaaleista ja palveluista muissa valuutoissa. 
Valuuttakurssien vaihtelu vaikuttaa Yhtiön liiketoiminnan tulokseen, kun ostot tehdään eri valuutassa, ja myös 
kun Yhtiö muuntaa muuna kuin euroina olevan liikevaihdon (enimmäkseen Ruotsin kruunu) euroiksi. Yhtiö 
raportoi tuloksensa euroissa, mutta sillä on pienissä määrin varoja vieraissa valuutoissa. Siten Yhtiön toimintaan 
liittyy valuuttakurssien muuntoriski liittyen niihin varoihin, vastuisiin, liikevaihtoon ja kuluihin, jotka on 
raportoitu muussa valuutassa kuin euroina. Laatiakseen konsernitilinpäätökset Yhtiön täytyy muuntaa edellä 
mainittujen varojen, velkojen, liikevaihdon ja kulujen arvot euroiksi kyseisenä ajankohtana sovellettavien 
valuuttakurssien mukaisesti. 

Valuuttakurssien transaktioriski syntyy, kun Yhtiö tai sen tytäryhtiöt osallistuvat kaupallisiin tai rahoituksellisiin 
transaktioihin ja suorittavat maksuja vieraassa valuutassa ja kun maksuihin liittyvät tulevat ja lähtevät kassavirrat 
eivät ole samanarvoisia tai samanaikaisia. Valuuttakurssien muuntoriski syntyy myös, kun tytäryhtiön oma 
pääoma on muussa valuutassa kuin sen emoyhtiön toiminnallisessa valuutassa. 

Edellä kuvatuilla valuuttariskeillä voi olla yhdessä tai erikseen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, 
liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan ja tulevaisuudennäkymiin. 

8. Listalleottoesitteen tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on esitetty ainoastaan 
havainnollistamistarkoituksessa, ja ne voivat poiketa olennaisesti Enersensen todellisesta liiketoiminnan 
tuloksesta. 

Enersense osti 31.7.2020 Empower-yrityskaupalla Empower-konsernin emoyhtiön Empower Oyj:n koko 
osakekannan. Empower-yrityskaupan myötä siirtyneiden liiketoimintojen luvut on sisällytetty Enersense-
konsernin tuloslaskelmalukuihin ajalta 1.8.2020-31.12.2020 ja Empower-konserni on yhdistelty Enersensen 
31.12.2020 konsernitaseeseen. Pro forma -tietoihin yhdistelty Empower-konsernin Empower IM Oy:n myynnin 
vaikutuksilla oikaistu liikevaihto oli 93 miljoonaa euroa ja tilikauden tappio 910 tuhatta euroa 1.1.-31.7.2020. 
Enersensen tähän Listalleottoesitteeseen sisällytetyt, tilintarkastamattomat pro forma -yhdistetyt taloudelliset 
tiedot (”Pro forma -tiedot”) on laadittu ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa kuvaamaan Empower-
yrityskaupan vaikutusta Enersensen toiminnan tulokseen ikään kuin yrityskauppa ja siihen liittyvät 
rahoitusjärjestelyt olisivat tapahtuneet 1.1.2020. Pro forma -tietojen esittämä hypoteettinen tilanne ei välttämättä 
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kuvaa sitä, millainen Enersensen toiminnan tulos olisi ollut, jos yrityskauppa olisi toteutunut 1.1.2020, eikä Pro 
forma -tietojen ole tarkoitus ennakoida Enersensen liiketoiminnan tulosta tulevaisuudessa. Enersensen todellinen 
tulos saattaa tulevaisuudessa poiketa olennaisesti esitetyistä Pro forma -tiedoista.  

Pro forma -tietoja laadittaessa historiallisiin taloudellisiin tietoihin on tehty oikaisuja, jotka koskevat välittömästi 
Empower-yrityskaupasta ja siihen liittyvistä rahoitusjärjestelyistä johtuvien tapahtumien pro forma -vaikutusta ja 
jotka ovat perusteltavissa tosiseikoin. Pro forma -tiedot eivät kuvaa kustannussäästöjä, synergiaetuja tai 
tulevaisuudessa syntyviä integraatiokuluja, joita odotetaan muodostuvan tai joita saattaa syntyä Empower-
yrityskaupan seurauksena 31.12.2020 jälkeen. Pro forma -oikaisut on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa 
”Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot”.  

Vaikka Pro forma -tiedot ovat luonteeltaan havainnollistavia eikä niiden ole tarkoitus ennakoida Enersensen 
tulevaa tulontuottokykyä, sijoittajilla voi niihin perustuen olla odotuksia Enersensen tulevasta kehityksestä, jolloin 
toteumien olennaisella poikkeamalla pro forma -taloudellisissa tiedoissa esitetyistä tiedoista voi olla haitallinen 
vaikutus Yhtiön maineeseen, osakkeen arvoon sekä sijoittajan luottamukseen Yhtiötä kohtaan.  

G. Oikeudelliset ja lainsäädäntöön liittyvät riskit 

1. Virheet tai viivästykset Enersensen projekteissa ja muussa toiminnassa voivat johtaa merkittäviin 
korvausvaatimuksiin, ja tällaisilla vaatimuksilla, oikeudenkäynneillä tai muilla oikeudellisilla 
menettelyillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Enersenseen. 

Yhtiön liiketoiminnasta merkittävä osa perustuu projektitoimintaan ja projektien onnistuneeseen läpivientiin. 
Enersensellä on keskeinen vastuu toimittaa palveluja, jotka täyttävät asiakkaiden ja viranomaisten vaatimukset ja 
odotukset laadun, toteutuksen, kustannusten ja aikataulun osalta, sekä ovat voimassa olevan lainsäädännön 
mukaisia. Siksi Enersensen palveluiden on täytettävä tietyt vaatimukset, jotka koskevat sopimuksen laatimisen 
yhteydessä tai projektin toteuttamisen aikana asiakkaan kanssa sovittua aikataulua, määrää tai laatua, noudattavat 
projektiin soveltuvia määräyksiä ja lakeja. Enersenselle voidaan esittää vaatimuksia, jos Enersensen tuottamat 
palvelut ovat tai niiden väitetään olevan virheellisiä, huonosti toteutettuja tai määräysten ja lakien vastaisia taikka 
myöhästyvät sovitusta aikataulusta. Enersensen palveluissa voi esiintyä virheitä johtuen useista syistä, kuten 
rajoitetusta käytettävissä olevasta ajasta erityisesti suurissa projekteissa, tai mikäli Enersense epäonnistuu 
henkilöstöltään vaadittavan osaamisen varmistamisessa. Projekteihin liittyy yleensä arvio tarvittavan henkilöstön 
määrästä ja vaikka henkilöstön määrän sopeuttaminen sekä ylös- että alaspäin on Yhtiön normaalia liiketoimintaa, 
ei ole varmuutta, että Yhtiö onnistuu arvioimaan määrät asianmukaisesti tai projektin muuttuessa 
sopeuttamistoimissaan aina riittävän nopeasti. 

Enersensen työntekijöiden tai sen välittämien vuokratyöntekijöiden mahdollisten inhimillisten erehdyksien 
johdosta aiheutuvat äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot voivat aiheuttaa Yhtiölle yllättäviä kustannuksia. 
Vaikka vuokratyöntekijät työskentelevätkin asiakasyritysten valvonnan alaisuudessa, Yhtiö ei voi täysin 
poissulkea erehdysten tai väärinkäytösten mahdollisuutta Yhtiön liiketoiminnassa. 

Lisäksi Enersensen sopimukset voivat sisältää ehtoja sopimussakoista tai muista sanktioista. Riittämätön tai 
muuten epäonnistunut projektisuunnittelu tai epäonnistuminen toteutuksessa tai toimittajien panoksessa voi 
aiheuttaa viivästyksiä, kustannusten nousua ja näin ollen vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön liiketoimintaan, 
liiketoiminnan tulokseen tai taloudelliseen asiamaan. 

Korvausriskiä hallitaan vastuuvakuutuksilla ja sopimusehdoilla, jotka rajaavat vastuun määrää. Enersense pyrkii 
mahdollisuuksiensa mukaan rajoittamaan Enersense-konsernin sopimusvastuita sopimusteknisin keinoin, mutta 
yksittäiset sopimukset sisältävät ja voivat myös tulevaisuudessa sisältää Enersensen vakiokäytännöistä poikkeavia 
ehtoja, jotka voivat olla epäedullisia Enersensen kannalta esimerkiksi silloin, kun sen on pitänyt suostua 
korvausvelvollisuuden ylärajan nostamiseen, ottamaan vastuulleen myös välilliset vahingot, tai kun 
korvausvastuun määrää ei ole sopimuksessa rajoitettu. Lisäksi Enersensen vakuutusturva ei kata tietyn tyyppisiä 
menetyksiä, koska niitä ei joko voida pitää vakuuttamiskelpoisina tai ne on suljettu pois soveltuvista 
vakuutussopimuksista (katso myös ”– Enersensen liiketoimintaan liittyviä riskejä – Jos Enersenselle aiheutuu 
vahinkoja tai menetyksiä, jotka eivät kuulu sen vakuutusten piiriin tai ylittävät sen vakuutusturvan, tällä voi olla 
olennaisen haitallinen vaikutus Enersensen liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan”). Tällaisten 
vastuiden syntyminen voi johtua tekijöistä tai tapahtumista, joihin Enersense ei voi vaikuttaa. Koska Enersensen 
vastuiden määrää ja laajuutta ei aina voida määrittää ja rajoittaa tehokkaasti, eikä tällaisten sopimusperusteisten 
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rajoitusten täytäntöönpanokelpoisuudesta ole varmuutta, vastuiden syntymisellä voi olla merkittäviä negatiivisia 
vaikutuksia Enersenseen. 

Yhtiöllä on kesken olevia oikeudellisia riita-asioita, joista osa on vireillä yleisissä tai hallinnollisissa 
tuomioistuimissa, mukaan lukien korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä oleva väitettyyn 
kilpailuoikeudelliseen rikkomukseen liittyvä seuraamusmaksuasia, josta saattaa aiheutua 
vahingonkorvausvaateita. Katso lisätietoja kohdassa ”Yhtiön liiketoiminta – Oikeudenkäynnit”. Riita-asioiden ja 
oikeudenkäyntien lopputulemista ei ole tällä hetkellä tietoa, jolloin niiden haitallinen vaikutus Yhtiön 
taloudelliseen tilaan on epävarma. 

Enersense tekee kirjanpitoonsa IFRS:n mukaisesti tarvittaessa varauksia korvausvaatimusten tai muiden vastuiden 
osalta. Enersense on kirjannut 322 tuhannen euron varauksen liittyen korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä 
olevaan kilpailuoikeudelliseen seuraamusmaksuasiaan ja siihen mahdollisesti liittyviin 
vahingonkorvausvaatimuksiin 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta lähtien. Varaus kattaa mahdollisen 
oikeusprosessin kuluja. Ei voi olla kuitenkaan varmuutta siitä, että tehtyjen varausten määrä olisi kaikissa 
tilanteissa riittävä kattamaan Enersenselle mahdollisesti syntyvien korvausten määrän. Mitkä tahansa vaatimukset, 
vaikka ne onnistuttaisiin ratkaisemaan ilman suoraa taloudellista vaikutusta, voivat vaikuttaa olennaisen 
haitallisesti Enersensen brändiin ja maineeseen sekä viedä taloudellisia ja johdon resursseja pois liiketoiminnan 
kehittämisestä ja muista tarkoituksista, jotka olisivat hyödyllisempiä Enersensen liiketoiminnan kannalta. Jos 
Enersensen katsotaan olevan vastuussa palvelussaan esiintyvästä puutteesta, tämä voi johtaa odottamattomiin 
sakkoihin, maksuihin tai vahingonkorvauksiin, jotka voivat aiheuttaa lisäkustannuksia. 

Enersense voi myös joutua osalliseksi liiketoimintaansa liittyviin muihin oikeudenkäynteihin tai oikeudellisiin 
menettelyihin esimerkiksi toimitussopimuksiinsa, yritysmyynteihin ja toteuttamiinsa sopeutustoimenpiteisiin 
liittyen joko Suomessa tai ulkomailla. Tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä Enersensen asiakkaat tekevät 
Enersenselle valituksia ja nostavat toisinaan sitä vastaan kanteita. Asiakkaiden Enersenselle esittämät vaatimukset 
voivat johtaa oikeudenkäynteihin, joiden tuloksena Enersense saatetaan velvoittaa maksamaan 
vahingonkorvauksia tai myöntämään hinnanalennuksia. Näin ollen ei voi olla varmuutta siitä, että Enersense ei 
joudu tulevaisuudessa osallistumaan oikeudelliseen, hallinnolliseen tai välimiesmenettelyyn, jolla voi olla 
merkittävä vaikutus Enersensen taloudelliseen asemaan tai kannattavuuteen. 

Tällaiset menettelyt voivat olla kalliita ja aikaa vieviä sekä luoda Enersensen kannalta kielteistä julkisuutta. 
Oikeudellisten, hallinnollisten tai muiden vastaavien menettelyjen tai kanteiden lopputulosta on niiden luonteen 
vuoksi vaikea ennakoida, eikä tällaisten menettelyjen ja kanteiden lopputuloksesta voi olla varmuutta, olivat ne 
sitten nykyisiä tai tulevaisuudessa syntyviä. Millä tahansa Enersenseen kohdistuvalla oikeudellisella tai sääntelyn 
perustuvalla menettelyllä tai kanteella voi siten olla olennaisen haitallinen vaikutus Enersensen liiketoimintaan, 
taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

2. Lakien, määräysten ja standardien rikkominen voi johtaa merkittäviin sakkoihin ja muihin sanktioihin 
sekä maineen vahingoittumiseen. 

Enersense on riippuvainen siitä, että Enersense-konserni ja sen työntekijät, vuokratyöntekijät, alihankkijat ja 
kumppanit noudattavat lakeja ja määräyksiä. Virheellinen tai vilpillinen toiminta sekä lakien, määräysten ja 
viranomaislupien puutteellinen noudattaminen voivat vaikuttaa haitallisesti Enersensen liiketoimintaan ja 
maineeseen. Tällainen menettely voi esimerkiksi liittyä sellaisten lakien, sääntöjen ja lupien noudattamatta 
jättämiseen, jotka liittyvät kilpailuun, julkisiin ja yksityisiin hankintoihin, luottamuksellisten tietojen suojaamiseen 
ja tietosuojaan, lahjonnan ja muun korruption torjuntaan, työsuhteisiin, ulkomaalaisen työvoiman käyttöön, 
taloudellisen raportoinnin sisäisen valvontaan, veroasioihin, ympäristöasioihin sekä muihin sovellettaviin lakeihin 
ja määräyksiin. Enersensen liiketoiminnan kansainvälisen luonteen vuoksi siihen voidaan soveltaa lukuisia ja 
toisinaan jopa ristiriitaisia lakeja, sääntöjä, käytäntöjä tai viranomaisten harkintavaltaa tai se voi harjoittaa 
liiketoimintaa pakotteiden kohteiksi joutuvissa maissa tai vastapuolten kanssa. Virheellinen toiminta tai 
sovellettavien lakien, määräysten ja/tai viranomaislupien rikkominen voi johtaa hallinnollisiin tai siviili- tai 
rikosoikeudellisiin seuraamuksiin, vahingoittaa mainetta, vaatia johdon resursseja sekä rajoittaa Yhtiön 
liiketoimintaa tai tarjouskilpailuihin osallistumista. Lisäksi Enersensen asiakassopimukset voivat sisältää 
lausekkeita, jotka oikeuttavat asiakkaan irtisanomaan asiakassopimuksen, mikäli Yhtiö tai jokin sen tytäryhtiöistä 
rikkoo asiakkaan toimittajia koskevia menettelyohjeita. Tällaiset menettelyohjeet sisältävät usein lausekkeita 
kilpailulainsäädännön vastaisesta tai muutoin lainvastaisesta toiminnasta, ja mikäli Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden 
katsottaisiin rikkovan menettelysääntöjä, asiakas saattaisi tämän seurauksena irtisanoa asiakassopimuksen 
päättymään välittömästi. 
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Yhtiöllä on sertifiointi, joka kattaa sekä ympäristöjohtamisen, -toiminnan ja -valvonnan (ISO 14001). Myös 
työntekijöiden terveyteen ja työolojen turvallisuuteen liittyvät toiminnot on sertifioitu OHSAS 18001 -standardin 
mukaisiksi. Rakenteellisten hitsattujen teräskokoonpanojen ja tuotejärjestelmien valmistus ja suunnittelu on 
sertifioitu EN 1090 -standardilla, jonka lisäksi Enersensen hitsaustoiminnoilla on ISO 3834 -laatusertifikaatti. 
Lopuksi vielä Yhtiön johtaminen, toiminta ja valvonta ovat laatusertifioitu ISO 9001 -standardin mukaiseksi. 
Enersensen pitää myös varata resursseja sertifikaattien hankintaan ja voimassa pitämiseen sekä muiden sääntöjen 
ja standardien noudattamiseen, ja koska ne voivat muuttua ajoittain, Enersense ei pysty ennustamaan niiden 
noudattamisen kustannuksia tulevaisuudessa. Jos Enersense ei pysty hankkimaan muita toiminnalleen merkittäviä 
sertifikaatteja tai pitämään niitä voimassa tai noudattamaan muita asiaankuuluvia sääntöjä ja standardeja, tällä voi 
olla olennaisen haitallinen vaikutus sen maineeseen ja palveluiden kysyntään, koska sertifikaatit tai 
vaatimustenmukaisuus voivat olla merkittäviä palveluntuottajan valintaperusteita monille Enersensen nykyisille 
tai tuleville potentiaalisille asiakkaille. 

Vaikka Enersense tekee jatkuvasti töitä varmistaakseen, että sen toiminta on sovellettavien lakien, määräysten ja 
viranomaislupien mukaista, lakien vaihtelevien ja epävarmojen tulkintojen seurauksena ei voi olla varmuutta siitä, 
että Enersensen katsotaan toimivan niiden mukaisesti kaikkina ajankohtina. Enersenseen voidaan ajoittain 
kohdistaa lainsäädäntöön perustuvia määräyksiä lakien, määräysten ja lupien väitetyn rikkomisen perusteella. Jos 
Enersenseen sovellettavat lait ja määräykset muuttuvat tai Enersense tai sen työntekijät rikkovat niitä, tämä voi 
nostaa Enersensen kustannuksia, Enersenselle voidaan määrätä sakkoja tai muita seuraamuksia tai sen maine voi 
vahingoittua. 

Millä tahansa edellä kuvatulla tekijällä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Enersensen 
maineeseen, liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

3. Hankintamenettelyihin liittyvät mahdolliset valitukset ja oikeudenkäynnit voivat vahingoittaa Yhtiön 
mainetta ja/tai heikentää sen kannattavuutta. 

Julkisten hankintojen kilpailutukseen ja mahdollisiin valituksiin sekä oikeudenkäynteihin liittyy riskejä. Julkista 
hankintaa koskevan hankintapäätöksen oikeellisuuden arviointi kuuluu markkinaoikeuden tai vastaavan 
ulkomaisen tahon toimivaltaan. Markkinaoikeus tai vastaava ulkomaalainen taho voi valituksesta muun muassa 
kumota hankintayksikön päätöksen osaksi tai kokonaan, kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa 
koskevassa asiakirjassa olevaa kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä tai velvoittaa 
hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Markkinaoikeuden tai vastaavan ulkomaalaisen tahon 
päätöksiin voidaan hakea muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta tai mahdollisesti vastaavalta ulkomaiselta 
taholta. 

Muun muassa Yhtiön osallistumiin hankintamenettelyihin osallistuneet Yhtiön kilpailijat voivat valittaa 
markkinaoikeuteen hankintamenettelyistä, joihin Yhtiö osallistuu. Yhtiön tähän mennessä osallistumiin 
hankintamenettelyihin liittyvät tehtyjä hankintapäätöksiä koskevat valitusajat markkinaoikeuteen ovat 
Listalleottoesitteen päivämääränä päättyneet. Enersense voi menettää jonkin hankintamenettelyn kohteena olevan 
sopimuksen (esimerkiksi jos kilpailijan valitus menestyy hankintayksikön virheen perusteella). Hankintamenette-
lyyn liittyvät valitukset myös viivästyttävät Enersensen projektien/palveluiden alkamista. 

Yhtiö on tämän Listalleottoesitteen päivämääränä asianosaisena yhdessä julkista hankintamenettelyä koskevassa 
valitusasiassa, joka on vireillä Latviassa. Tämän lisäksi Yhtiö ei ole Listalleottoesitteen päivämääränä 
asianosaisena markkinaoikeudessa tai muussa vastaavassa ulkomaisessa tahossa vireillä olevassa 
oikeudenkäynnissä, eikä hankintamenettelyistä ole valitettu markkinaoikeudelle tai muulle vastaavalle 
ulkomaiselle taholle.  

Millä tahansa edellä kuvatulla tekijällä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Enersensen 
maineeseen, liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

4. Enersense ei välttämättä pysty valmistautumaan sääntelyn tai julkisen sektorin viranomaissääntelyn tai -
politiikan mahdollisiin muutoksiin, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Enersensen 
liiketoimintaan.  

Enersensen on noudatettava monenlaisia sekä Euroopan että Euroopan ulkopuolisten maiden, että kansallisella 
tasolla säädettyjä lakeja ja määräyksiä. Nämä lait ja määräykset koskevat esimerkiksi rakentamista, terveyttä ja 
turvallisuutta, ympäristöasioita, tietosuojaa, julkisia ja yksityisiä hankintoja, korruption ja lahjonnan torjuntaa, 
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määräävään markkina-asemaan liittyviä rajoituksia, työvoiman käyttöä, kilpailua sekä arvopaperimarkkinoita, 
yritystoimintaa ja verotusta. Lisäksi suuri osa Enersensen asiakkaista toimii sellaisilla toimialoilla, joihin 
sovelletaan erittäin monimutkaista ja usein muuttuvaa sääntelyä, ja valtio-omisteiset yhtiöt, kunnat ja viranomaiset 
asettavat lisävaatimuksia Enersensen tarjoamille palveluille. Tällaiset vaatimukset voivat myös vaihdella paljon 
maittain, sektoreittain ja kunnittain ja johtaa vaikeasti yhteensovitettaviin tai jopa ristiriitaisiin velvoitteisiin. 
Muutokset lainsäädäntökehyksessä, nopeat muutokset vakiintuneissa tulkinnoissa tai valtionhallinnon tai muiden 
sääntelyviranomaisten käytännöissä voivat vaatia Enersenseä mukauttamaan liiketoimintaansa, suunnittelemaan 
uudelleen tai jatkuvasti uudistamaan ja päivittämään olemassa olevia palvelujaan, tarkistamaan strategiaansa tai 
käyttämään lisää resursseja sääntelyn noudattamisen varmistamiseksi. Jos Enersense ei pysty ohjeistamaan 
henkilöstöään riittävästi sääntelyn muutoksista, tämä voi johtaa myös oikeusprosesseihin tai 
viranomaismenettelyihin edellä mainituilla osa-alueilla tai asiakkaiden, alihankkijoiden tai muiden 
sopimuspuolten kanssa. Lisäksi Enersense on riippuvainen viranomaisista, joiden toimintakenttään Enersensen 
liiketoiminta kuuluu. Enersensen maineen heikentymisellä viranomaisten keskuudessa voi olla haitallinen vaikutus 
Enersensen liiketoimintaan. 

Enersensen asiakkaiden projektit ovat usein riippuvaisia erilaisista tukijärjestelmistä, joita koskevat vaatimukset 
muuttuvat jatkuvasti. Euroopassa on ollut myös tapauksia, missä valtiot ovat muuttaneet tukijärjestelmiään myös 
takautuvasti. Tukia koskevien vaatimusten muuttuminen, tukien takaisinperiminen tai muut hankaluudet tukien 
osalta asiakkaiden projekteissa, jotka ovat tuista riippuvaisia voivat johtaa Enersensen asiakkaiden taloudellisiin 
vaikeuksiin ja mahdollisesti projektien viivästymiseen ja mahdollisesti peruuntumiseen. Millä tahansa edellä 
kuvatulla tekijällä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Enersensen maineeseen, liiketoimintaan, 
taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

H. Verotukseen liittyviä riskejä 

1. Mikäli Enersense ei kykene hyödyntämään sillä olevia laskennallisia verosaamisia, tällä voi olla 
haitallinen vaikutus Enersensen liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen tilaan 

Enersensen taseeseen kirjattujen laskennallisten verosaamisten määrä 31.3.2021 oli 0,6 miljoonaa euroa. 
Enersensen käyttämättömät tappiot olivat 31.12.2020 99,9 miljoonaan euroa. Näistä on kirjattu laskennallista 
verosaamista 2,3 miljoonaa euroa 31.12.2020, mikä on netotettu väliaikaisista eroista kirjattuja laskennallisia 
verovelkoja vastaan. Kirjaamattoman laskennallisen verosaamisen määrä 31.12.2020 oli 17,6 miljoonaa euroa. 
Enersensen kyky tuottaa verotettavaa tuloa tulee olemaan riippuvainen yleisistä talous-, rahoitus-, kilpailu-, 
lainsäädäntö-, säädös- ja muista tekijöistä, joihin se ei voi vaikuttaa. Yhtiö voi vaikuttaa liiketoiminnan kykyyn 
tuottaa verotettavaa tulosta pyrkimällä varmistamaan projektien kannattavuuden tarjousvaiheen riskivarauksilla ja 
toteutuksen aikana asianmukaisella projektin johtamisella. Laskennallisia verosaamisia edellisten tilikausien 
vahvistetuista tappioista tai vähentämättä jääneistä etuyhteyskoroista kirjataan ainoastaan, jos Enersensen johto 
arvio, että tulevaisuudessa kertyy riittävästi verotettavaa tuloa, jota vastaan käyttämättömiä verotustappioita tai 
vähentämättä jääneitä etuyhteyskorkoja voi käyttää. Laskennallisten verosaamisten kirjaamiseen liittyykin 
merkittävää johdon harkintaa ja oletuksia. Näihin arvioihin ja oletuksiin liittyy riskejä ja epävarmuutta, jotka 
voivat vaikuttaa taseeseen kirjattujen laskennallisten verosaamisten ja -velkojen sekä vielä verotappioista 
kirjaamattomien laskennallisten verosaamisten määrään. Jos verotettavan tulon määrä on alempi kuin odotettu, 
eikä kaikkia laskennallisia verosaamisia ole mahdollista hyödyntää, laskennallisten verosaamisten arvoa 
Enersensen taseessa tulee alentaa, jolla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Enersensen liiketoimintaan, 
taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. 

2. Yhtiön verovelvoitteita voidaan muuttaa tai määrätä uudelleen siirtohinnoittelusäädösten perusteella.  

Enersensellä on konsernin sisäistä kauppaa sen eri maissa toimivien tytäryhtiöiden välillä, minkä vuoksi 
siirtohinnoitteluun liittyvillä tulkinnoilla voi olla merkittävä vaikutus liiketoiminnan konsernitason tulokseen. 
Erityisesti Suomen ja Baltian veroviranomaisilla voi olla ristiriitaisia näkemyksiä esimerkiksi siitä, miten 
tavanomaisten markkinaehtojen vaatimusta sovelletaan siirtohinnoitteluun. Yhtiön tytäryhtiöiden välillä tehdään 
lukuisia liiketoimia, joissa on noudatettava tavanomaisia markkinaehtoja epäedullisten veroseuraamusten 
välttämiseksi. Ei voi olla varmuutta siitä, että veroviranomaiset katsovat Yhtiön siirtohinnoitteluperiaatteiden 
noudattavan tarkasti markkinaehtoisuutta Yhtiön sisäisissä liiketoimissa, mikä voi johtaa sovitun hinnan oikaisuun 
ja siten kasvattaa Yhtiön veromenoja. Lisääntyvät verokustannukset voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön katteisiin 
ja kannattavuuteen, millä voi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan 
tulokseen, taloudelliseen asemaan ja tulevaisuudennäkymiin. 
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I. Yhtiön Osakkeisiin liittyviä riskejä 

1. Yhtiön osakkeiden markkinahinta tai likviditeetti saattavat vaihdella huomattavasti. 

Osakkeiden listaamisen jälkeinen markkinahinta saattaa vaihdella merkittävästikin johtuen erilaisista tekijöistä, 
kuten esimerkiksi Enersensen kyvystä saavuttaa liiketoimintatavoitteensa. Enersense ei pysty ennakoimaan tai 
arvioimaan hintavaihtelua. Lisäksi kansainväliset osakemarkkinat ovat ajoittain kohdanneet merkittäviä hinta- ja 
volyymivaihteluita yksittäisten yritysten liiketoiminnan kehityksestä tai tulevaisuudennäkymistä riippumatta. 
Myös yleisen markkinatilanteen heikkenemisellä tai samantyyppisten arvopapereiden markkinoiden 
heikkenemisellä voi olla olennaisen epäedullinen vaikutus Osakkeiden hintaan, markkinoihin ja likviditeettiin. 
Katso tarkempia tietoja yleisen taloustilanteen vaikutuksista edellä kohdassa ” – Toimintaympäristöön liittyviä 
riskejä – Epävarmuus Yhtiön päämarkkinoilla Suomessa ja Baltiassa tai maailmantalouden ja 
rahoitusmarkkinoiden olosuhteissa voivat vaikuttaa Enersensen ja sen asiakkaiden rahoituksen saatavuuteen ja 
sitä kautta Yhtiön tarjoamien palveluiden kysyntään.” Osakkeiden hinta ja likviditeetti osakemarkkinoilla saattavat 
ajoittain vaihdella huomattavasti Enersensen liiketoiminnan kehityksestä tai tulevaisuuden näkymistä riippumatta. 
Lisäksi Enersensen liiketoiminnan tulos ja tulevaisuudennäkymät voivat joskus alittaa osakemarkkinoiden, 
markkina-analyytikkojen tai sijoittajien odotukset. Osakkeiden hinnanmuodostus markkinoilla saattaa myös 
häiriintyä, jolloin osakekurssi ei heijasta kaikkea markkinoilla saatavilla olevaa tietoa. Sijoittajien tulee olla 
tietoisia siitä, että Osakkeisiin sijoittamiseen liittyy korkea riski ja että Osakkeiden positiivisesta 
kurssikehityksestä ei ole varmuutta. Mikä tahansa näistä tekijöistä sekä useat muut tekijät voivat myös johtaa 
siihen, että Osakkeiden markkinahinta laskee Lopullisen Merkintähinnan alapuolelle.  

2. Osakkeenomistajille tulevaisuudessa mahdollisesti jaettavasta osingosta tai maksettavasta 
pääomanpalautuksesta ei ole takeita. 

Yhtiö ei ole jakanut osinkoa Listalleottoesitteen historiallisten taloudellisten tietojen kattamilta vuosilta. Ei voi 
olla takeita, että Yhtiö maksaa tulevaisuudessa osinkoa tai pääomanpalautusta Yhtiön liikkeeseen laskemille 
Osakkeille. Osingon tai pääomanpalautuksen maksu ja määrä riippuvat Yhtiön hallituksen harkinnasta ja viime 
kädessä Yhtiön yhtiökokouksen päätöksestä sekä kassavaroista, edellisten tilikausien voitoista, arvioiduista 
rahoitustarpeista, Yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, Yhtiötä sitovista rahoitussopimusten ehdoista, 
osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) (”Osakeyhtiölaki”) määräyksistä sekä muista asiaan vaikuttavista 
seikoista. Katso ”Osingot ja osinkopolitiikka” sekä ”Osakkeet ja osakepääoma – Osakkeenomistajien oikeudet – 
Osingot ja muun vapaan pääoman jakaminen”. 

3. Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien etu ei välttämättä ole yhtenevä muiden osakkeenomistajien edun 
kanssa. 

Listalleottoesitteen päivämääränä MBÅ Invest Oy on Yhtiön suurin osakkeenomistaja noin 23,7 prosentin 
osuudella Yhtiön Osakkeista ja äänistä. MBÅ Invest Oy:llä tulee myös Osakeannin jälkeen olemaan merkittävä 
osuus Yhtiön osakkeista ja äänistä, minkä vuoksi on mahdollista, että mikäli MBÅ Invest Oy toimisi yhdessä 
muiden Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien kanssa, niillä olisi yhdessä tosiasiallisesti määräysvalta muun 
muassa sellaisiin yhtiökokouksessa tehtäviin päätöksiin kuten tilinpäätöksen hyväksyminen, osingonjako, 
pääoman korottaminen sekä jäsenten valitseminen Yhtiön hallitukseen ja heidän erottamisensa hallituksesta. 
Suurimman osakkeenomistajan etu ei välttämättä aina ole yhtenevä muiden osakkeenomistajien edun kanssa. 

4. Merkittävä osakkeenomistaja saattaa myydä huomattavan osan omistuksistaan, millä voi olla negatiivinen 
vaikutus Yhtiön Osakkeiden kurssiin.  

MBÅ Invest Oy tulee todennäköisesti olemaan myös Listautumisen ja Osakeannin jälkeen Yhtiön suurin 
osakkeenomistaja. Mikäli MBÅ Invest Oy tai muu merkittävä osakkeenomistaja päättäisi tulevaisuudessa myydä 
huomattavia määriä omistamiaan Yhtiön Osakkeita tai jos markkinoille syntyisi sellainen käsitys, että MBÅ Invest 
Oy tai muu merkittävä osakkeenomistaja saattaa myydä huomattavia määriä Yhtiön Osakkeita, voisi tällaisella 
huomattavien omistusosuuksien myynnillä tai sellaista koskevilla käsityksillä olla olennainen haitallinen vaikutus 
Osakkeiden arvoon ja Yhtiön osakekurssiin.  
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5. Tietyt ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä kykene käyttämään merkintäoikeuksiaan 
mahdollisissa tulevissa osakeanneissa. 

Suomen lainsäädännön mukaan osakkeenomistajilla on heidän omistuksensa mukaisessa suhteessa tiettyjä 
merkintäoikeuksia Yhtiön laskiessa liikkeeseen uusia Osakkeita tai uusien Osakkeiden merkintään oikeuttavia 
arvopapereita. Tietyt Yhtiön osakkeenomistajat, jotka asuvat tai tulevat asumaan tai joiden rekisteröity osoite on 
tietyissä muissa maissa Suomen ulkopuolella, kuten Yhdysvalloissa, eivät välttämättä voi käyttää 
merkintäoikeuksiaan mahdollisissa tulevissa osakeanneissa, ellei Osakkeita ole rekisteröity kyseisen maan 
arvopaperilainsäädännön mukaisesti tai muulla vastaavalla tavalla tai ellei saatavilla ole soveltuvan lainsäädännön 
tarjoamaa poikkeusta rekisteröinti- tai muista vastaavista vaatimuksista. Tämä voi laimentaa näiden 
osakkeenomistajien omistusosuutta Yhtiössä. Lisäksi jos sellaisten osakkeenomistajien, jotka eivät pysty 
käyttämään merkintäoikeuksiaan, määrä on suuri, ja jos tällaisten osakkeenomistajien merkintäoikeudet myydään 
markkinoilla, tämä voi vaikuttaa epäedullisesti merkintäoikeuksien hintaan. Ulkomaisen osakkeenomistajan 
oikeutta saada osakeanteja ja muita tärkeitä liiketoimia koskevia tietoja saatetaan myös rajoittaa kyseisen maan 
lainsäädännön perusteella. Katso lisätietoja osakkeenomistajien oikeuksista kohdasta ”Osakkeet ja osakepääoma 
– Osakkeenomistajien oikeudet”. 

6. Sijoittajat, joiden viitevaluutta on muu kuin euro, altistuvat Osakkeisiin sijoittaessaan tietyille 
valuuttariskeille. 

Nasdaq Helsingin pörssilistalla Osakkeet hinnoitellaan ja niillä käydään kauppaa euroissa. Myös Osakkeille 
mahdollisesti maksettavat osingot ovat euromääräisiä. Euron kurssivaihtelut vaikuttavat näin ollen mahdollisesti 
maksettavien osinkojen arvoon ja muun jaettavan vapaan oman pääoman, kuten pääoman palautuksen arvoon, jos 
sijoittajan pää- tai viitevaluutta ei ole euro. Lisäksi Osakkeiden muussa valuutassa esitetty markkinahinta vaihtelee 
osittain valuuttakurssien vaihtelusta johtuen. Tämä voi vaikuttaa Osakkeiden ja Osakkeille mahdollisesti 
maksettavien osinkojen arvoon, mikäli sijoittajan päävaluutta ei ole euro. Lisäksi tällaisille sijoittajille voi aiheutua 
ylimääräisiä transaktiokuluja euron muuntamisesta muuksi valuutaksi. 

J. Osakeantiin ja Listautumiseen liittyviä riskejä 

1. Yhtiö voi epäonnistua pörssiyhtiöltä vaadittavien toimintojen toteuttamisessa 

Yhtiön osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena First North -markkinapaikalla, ja tämän vuoksi Yhtiö on 
ottanut käyttöönsä tarpeellisia toimenpiteitä ja prosesseja, jotka ovat mahdollistaneet hallinnollisten ja 
taloudellisten tehtävien, raportoinnin ja mahdollistaneet Yhtiön toimimisen itsenäisenä First North -
markkinapaikalle listattuna yhtiönä. Yhtiön listautuminen Nasdaq Helsingin pörssilistalle tuo mukanaan uusia ja 
vaativampia velvollisuuksia, mukaan lukien IFRS-raportoinnin, jonka mukaisen konsernitilinpäätöksen Yhtiö on 
laatinut ensimmäistä kertaa 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta, sekä pörssiyhtiöiden corporate governance -
vaatimukset. Kyseisten toimintojen ja prosessien toteuttaminen ja henkilökunnan sopeuttaminen saattavat viedä 
suunniteltua enemmän resursseja, eikä kyseisiä tehtäviä välttämättä kyetä toteuttamaan samanlaatuisina kuin 
aiemmin tai kyseiset toiminnot saattavat keskeytyä. Yhtiö on pyrkinyt valmistautumaan Listautumiseen ja 
pörssiyhtiöltä vaadittavien velvoitteiden noudattamiseen. Tästä huolimatta on mahdollista, että Yhtiö ei pysty 
täyttämään kaikkia päälistalla listatulta pörssiyhtiöltä vaadittavia velvoitteitaan, tai että Yhtiö Listautumisen 
jälkeen epäonnistuisi sitä koskevien nykyisten vaatimusten tai niitä koskevien tulevaisuudessa tapahtuvien 
muutosten noudattamisessa. Lisäksi näiden toimintojen toteuttamiseen ja järjestämiseen voi liittyä 
lisäkustannuksia, joita Yhtiö ei ole kyennyt ottamaan huomioon.  

Vaativat tiedottamisaikataulut ja riippuvaisuus tietojärjestelmistä ja avaintyöntekijöistä voivat asettaa haasteita 
taloudellisen ja muun tiedon oikeellisuuden sekä kyseisten tietojen oikea-aikaisen julkaisemisen osalta. Mikäli 
Yhtiön julkaisemat tiedot osoittautuvat virheellisiksi, harhaanjohtaviksi tai muutoin sovellettavien lakien, 
sääntöjen ja määräysten vastaisiksi, Yhtiö voi menettää sijoittajiensa ja muiden sidosryhmiensä luottamuksen, ja 
Yhtiölle saattaa aiheutua seuraamuksia, kuten rikemaksu, seuraamusmaksu tai julkinen varoitus. 

Edellä mainittujen riskien toteutumisella voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, 
liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 
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2. Listautuminen aiheuttaa Yhtiölle lisäkustannuksia. 

Yhtiö on jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq Helsingille Osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsingin 
pörssilistalle. Listautumisesta aiheutuu Yhtiölle kertaluonteisten kustannusten lisäksi hallinnollisia 
lisäkustannuksia. Pörssiyhtiöltä vaadittavat johtamis-, suunnittelu-, raportointi-, tiedottamis- ja 
seurantajärjestelmät ovat First North -listatulta osakeyhtiöltä vaadittavia laajemmat, ja Yhtiön täytyy kohdentaa 
johdon ja henkilöstön resursseja näihin toimiin, sekä varmistaa sääntelyn ja ohjeistusten noudattamisen 
taloudelliset edellytykset. Tästä mahdollisesti seuraavilla kohonneilla kustannuksilla tai heikentyneellä kyvyllä 
panostaa riittävästi resursseja Yhtiön operatiiviseen toimintaan voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoiminnan 
johtamiseen ja kehittämiseen. 

Sääntelyn ja määräysten noudattamisesta johtuvilla kasvaneilla kustannuksilla sekä mahdollisista laiminlyönneistä 
määrättävillä sakoilla ja maksuilla voi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen 
asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. 

3. Merkinnät ovat peruuttamattomia, ja Lopullinen Merkintähinta voi olla korkeampi tai alhaisempi kuin 
vallitseva Osakkeen markkinahinta. 

Osakeannissa tehtävät merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voida peruuttaa tai muuttaa Osakeannin ehdoissa mainittua 
poikkeusta lukuun ottamatta enää sen jälkeen, kun merkintä on tehty. Lisätietoja merkintöjen sitovuudesta ja 
merkintäsitoumuksen peruuttamisesta on esitetty kohdassa ”Osakeannin ehdot – Merkinnän peruuttaminen”. 
Osakkeiden Lopullinen Merkintähinta Osakeannissa määräytyy markkinaehtoisesti institutionaalisten sijoittajien 
Instituutioannissa antamien merkintätarjousten perusteella. Näin ollen sijoittajat joutuvat tekemään 
sijoituspäätöksensä tilanteessa, jossa Lopullinen Merkintähinta tai Osakeannin lopullinen tulos ei ole vielä 
tiedossa. Lopullinen Merkintähinta voi olla korkeampi tai alhaisempi kuin Osakkeen vallitseva markkinahinta, ja 
se saattaa poiketa Osakeantia edeltävästä markkinahinnasta ja Osakeannin jälkeisestä markkinahinnasta. 

4. Osakeantiin ja mahdollisiin tuleviin osakeanteihin osallistumattoman osakkeenomistajan omistus 
laimentuu. 

Osakkeenomistajan, joka päättää olla merkitsemättä Osakkeita Osakeannissa tai joka ei asuinvaltiossaan tai 
kotimaassaan voimassa olevien lakien ja määräysten vuoksi voi täysimääräisesti merkitä Osakkeita, suhteellinen 
omistusosuus ja ääniosuus Yhtiössä laimentuu vastaavasti, ja kyseisen osakkeenomistajan alkuperäisten 
osakkeiden prosenttiosuus Yhtiön kaikkien liikkeeseenlaskettujen Osakkeiden kasvaneesta lukumäärästä vähenee 
vastaavassa suhteessa. Vastaavasti mahdollisesti tulevaisuudessa toteutettavat Yhtiön osakeannit laimentaisivat 
sellaisten olemassa olevien osakkeenomistajien omistusta Yhtiössä, jotka eivät osallistu tällaisiin mahdollisesti 
tulevaisuudessa toteutettaviin osakeanteihin. 

5. Yhtiön Listautuminen ei välttämättä onnistu tai se voi viivästyä. 

Yhtiön johdon käsityksen mukaan Yhtiö täyttää tämän Listalleottoesitteen päivämääränä listautuvalle yhtiölle 
asetetut edellytykset. Ei voi kuitenkaan olla takeita siitä, että Listautuminen toteutuu Yhtiön suunnittelemalla 
tavalla, tai ollenkaan. Listautumisen jääminen kokonaan toteutumatta voi olla seurausta muun muassa 
Listautumisen täytäntöönpanoon liittyvistä ongelmista, viranomaisen päätöksestä, Nasdaq Helsingin asettamista 
lisävaatimuksista tai muista syistä, joita Yhtiö ei ole pystynyt tämän Listalleottoesitteen päivämääränä 
käytettävissä olevien tietojen valossa ennakoimaan, tai joihin se itse pysty vaikuttamaan. Mikäli Listautuminen 
viivästyy, jos esimerkiksi Nasdaq Helsinki ei hyväksyisi Yhtiön listalleottohakemusta, tämä voi johtaa Yhtiölle 
merkittäviin lisäkuluihin ja ylimääräiseen hallinnolliseen taakkaan, jolla voi olla olennainen haitallinen vaikutus 
Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä omistaja-arvon kehittymiseen. 

6. Osakeannin toteuttamisen edellytykset eivät välttämättä toteudu. 

Osakeantia koskevaan Järjestämissopimukseen (määritelty jäljempänä) sisältyy tiettyjä tavanomaisia ehtoja, 
mukaan lukien tiettyjen Yhtiön antamien sopimusvakuutusten täsmällisyys ja oikeellisuus. Mikäli yksi tai useampi 
Järjestämissopimuksen ehdoista ei täyty, Järjestämissopimusta ei välttämättä tehdä tai se voidaan irtisanoa, minkä 
seurauksena Osakeantia ei toteuteta. Katso lisätietoja Järjestämissopimuksesta kohdasta ”Osakeannin 
järjestäminen”. 
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TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 

14.6.2021  Osakkeiden kaupankäynnin Nasdaq Helsingin pörssilistalla odotetaan alkavan 

14.6.2021 klo 10.00 Yleisöannin, Henkilöstöannin ja Instituutioannin merkintäaika alkaa 

18.6.2021 klo 16.00 Yleisöanti, Henkilöstöanti ja Instituutioanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 

21.6.2021 klo 16.00 Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäaika päättyy 

22.6.2021 klo 21.00 Instituutioannin merkintäaika päättyy 

23.6.2021 (arviolta) Osakeannin lopputulos julkistetaan  

23.6.2021 (arviolta) Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa annetut Uudet Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-
osuustileille 

24.6.2021 (arviolta) Uusien Osakkeiden kaupankäynnin Nasdaq Helsingin pörssilistalla odotetaan alkavan 

28.6.2021 (arviolta) Instituutioannissa annetut Uudet Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua 
vastaan Euroclear Finland Oy:n kautta 
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OSAKEANNIN EHDOT 

Osakeannin yleiset ehdot 

Varsinaisen yhtiökokouksen osakeantivaltuutus 

Enersense International Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous päätti 19.3.2021 valtuuttaa Yhtiön hallituksen 
päättämään enintään 3 000 000 uuden osakkeen antamisesta. Hallitus valtuutettiin päättämään edellä mainitun 
valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien osakkeiden antamisesta suunnatulla 
osakeannilla. Yhtiön hallituksen odotetaan päättävän arviolta 23.6.2021 tämän valtuutuksen perusteella laskea 
liikkeeseen Uusia Osakkeita (kuten määritelty jäljempänä). 

Osakeanti 

Yhtiö pyrkii keräämään alustavasti enintään noin 15 miljoonaa euroa ennen järjestelyyn liittyviä kuluja tarjoamalla 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen alustavasti enintään 1 525 000 uutta osaketta (”Uudet 
Osakkeet” tai ”Tarjottavat Osakkeet”) (i) instituutioannissa institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja 
soveltuvien lakien mukaan kansainvälisesti (”Instituutioanti”), (ii) yleisöannissa yksityishenkilöille ja yhteisöille 
Suomessa (”Yleisöanti”) sekä (iii) henkilöstöannissa Yhtiöön tai sen konserniyhtiöihin merkintäaikana 
työsuhteessa olevalle henkilöstölle Suomessa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Ranskassa sekä Yhtiön hallituksen 
ja johtoryhmän jäsenille (”Henkilöstöanti” ja yhdessä Instituutioannin ja Yleisöannin kanssa ”Osakeanti”). 
Henkilöstöannissa merkintähinta määräytyy kuten on kuvattu kohdassa ”– Merkintähinta”. 

Tarjottavat Osakkeet vastaavat enintään 11,6 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista (”Osakkeet”) ja niiden 
tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen olettaen, että Yhtiö laskee liikkeeseen enintään 1 525 000 Uutta 
Osaketta ja että Henkilöstöantiin osallistumaan oikeutetut henkilöt merkitsevät yhteensä 150 000 Uutta Osaketta 
Henkilöstöannissa näihin Uusiin Osakkeisiin soveltuvalla merkintähinnalla. Yhtiön hallituksella on oikeus lisätä 
Tarjottavien Osakkeiden määrää enintään 250 000 Uudella Osakkeella (”Lisäerä”). Mikäli myös Lisäerä 
käytetään täysimääräisesti, Yhtiö voi laskea liikkeeseen yhteensä enintään 1 775 000 Uutta Osaketta, jolloin 
Uusien Osakkeiden osuus Yhtiön kaikista Osakkeista ja äänistä on noin 15,3 prosenttia ennen Osakeantia ja noin 
13,2 prosenttia Osakeannin jälkeen. 

Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen osana järjestelyä, jossa Yhtiön Osakkeet 
saatetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla (”Listautuminen”). Osakeannin 
tavoitteena on edistää Yhtiön kykyä toteuttaa sen orgaaniseen ja epäorgaaniseen kasvuun tähtäävää strategiaa sekä 
tuoda taloudellista joustavuutta liiketoiminnan kehittämiseen, konsernin vakavaraisuutta kasvattamalla. Lisäksi 
Osakeannilla tavoitellaan omistuspohjan laajentamista uusilla institutionaalisilla ja muilla sijoittajilla. 
Osakaskuntaa laajentamalla Yhtiö pyrkii laajentamaan rahoituspohjaansa strategiansa mukaisen kasvun 
tukemiseksi sekä nyt että tulevaisuudessa, minkä lisäksi Yhtiö arvioi Osakkeen hinnanmuodostuksen tehostuvan 
yleisön hallussa vapaasti vaihdettavissa olevien osakkeiden määrää kasvattamalla. Henkilöstöannin tarkoituksena 
on sitouttaa ja kannustaa Yhtiön henkilöstöä. Merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten osakeyhtiölaissa 
tarkoitettu painava taloudellinen syy. 

Osakeannin ehdot koostuvat Osakeannin yleisten ehtojen lisäksi Instituutioannin, Yleisöannin ja Henkilöstöannin 
erityisistä ehdoista. 

Hyväksytyistä Osakkeiden merkinnöistä Yhtiölle suoritetut merkintähinnat merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakeannissa liikkeeseen laskettavien Uusien Osakkeiden lopullinen 
lukumäärä ilmoitetaan pörssitiedotteella arviolta 23.6.2021, Osakeannin merkintäpaikoissa ja Yhtiön 
verkkosivuilla osoitteessa www.enersense.com/osakeanti. 

Osakeannin ehdollisuus, toteuttaminen ja julkaiseminen 

Yhtiön hallitus päättää Tarjottavien Osakkeiden lopullisesta lukumäärästä ja Tarjottavien Osakkeiden 
allokoinnista (”Toteuttamispäätös”) arviolta 23.6.2021. Toteuttamispäätöksestä laaditaan yhteenveto 
pörssitiedotteeseen ja se tulee olemaan saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.enersense.com/osakeanti 
välittömästi Toteuttamispäätöksen tekemisen jälkeen. 
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Osakeanti on ehdollinen sille, että Yhtiö ja Pääjärjestäjä allekirjoittavat Osakeantia koskevan 
Järjestämissopimuksen (määritelty jäljempänä). 

Yhtiön hallitus voi kysynnästä riippuen siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen 
Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin välillä siten kuin Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin erityisissä 
ehdoissa määrätään. 

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä sekä menettelystä yli- ja alikysyntätilanteissa. 
Ylikysyntätilanteessa Yhtiö pyrkii hyväksymään Yleisöannissa annetut merkintäsitoumukset kokonaan 250 
Tarjottavaan Osakkeeseen saakka per sijoittaja 14.6.2021 Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään 
osakkeenomistajaluetteloon merkittyjen osakkeenomistajien osalta ja 100 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka per 
sijoittaja muiden Yleisöannissa merkintäsitoumuksen antaneiden osalta ja Henkilöstöannissa kokonaan 250 
Tarjottavaan Osakkeeseen saakka per sijoittaja. Näiden määrien ylittäviltä osin Yhtiö pyrkii jakamaan Tarjottavia 
Osakkeita Yleisö- ja Henkilöstöantikohtaisesti merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä 
suhteessa. 

Pääjärjestäjä ja merkintäpaikat 

Yhtiö on nimittänyt Evli Pankki Oyj:n (”Evli” tai ”Pääjärjestäjä”) toimimaan Osakeannin Pääjärjestäjänä. Evli 
toimii merkintäpaikkana Instituutio- ja Yleisöannissa. Lisäksi Yhtiö on nimittänyt Nordnet Bank AB:n 
(”Nordnet”) merkintäpaikaksi Yleisöannissa, minkä lisäksi Nordnet ottaa myös merkintöjä vastaan 
Instituutioannissa. Henkilöstöannissa merkintäpaikkana toimii Evli Alexander Incentives Oy. 

Järjestämissopimus 

Yhtiö odottaa, että se tulee arviolta 23.6.2021 solmimaan järjestämissopimuksen (”Järjestämissopimus”) 
Pääjärjestäjän kanssa. Lisätietoja on esitetty Listalleottoesitteen kohdassa ”Osakeannin järjestäminen”. 

Luovutusrajoitukset (Lock-up) 

Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on luovutusrajoitukseen sitoutuminen. Luovutusrajoituksen 
mukaisesti Henkilöstöantiin osallistuvat sitoutuvat siihen, etteivät ne Toteuttamispäätöstä seuraavan 365 päivän 
aikana ilman Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta tarjoa, panttaa, myy, sitoudu myymään, 
myy optio-oikeutta osakkeisiin tai oikeutta ostaa, osta mitään optio-oikeutta tai oikeutta myydä, luovuta optio-
oikeutta tai warranttia ostaa, lainaa tai muutoin siirrä tai luovuta suoraan tai välillisesti omistamiaan Osakkeita tai 
arvopapereita, jotka oikeuttavat Osakkeisiin tai ovat vaihdettavissa tai muutettavissa Osakkeiksi, tai tee mitään 
vaihtosopimusta tai muuta sopimusta, jolla Osakkeen omistuksen taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan tai 
osittain riippumatta siitä, toteutetaanko tällainen toimenpide Osakkeiden tai muiden arvopaperien toimituksella, 
käteisellä tai muutoin. Henkilöstöantiin liittyvät luovutusrajoitukset ovat sitovia siitä riippumatta, onko kyseiset 
luovutusrajoitukset kirjattu osakkeenomistajien arvo-osuustileille. 

Yhtiön odotetaan sitoutuvan siihen, ettei se ilman Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta 90 
päivän aikana kaupankäynnin aloittamisesta Tarjottavilla Osakkeilla tarjoa, panttaa, myy, sitoudu myymään, myy 
optio-oikeutta osakkeisiin tai oikeutta ostaa, osta mitään optio-oikeutta tai oikeutta myydä, luovuta optio-oikeutta 
tai warranttia ostaa, lainaa tai muutoin siirrä tai luovuta (tai julkisesti ilmoita tällaisesta toimesta) suoraan tai 
välillisesti Osakkeita tai arvopapereita, jotka oikeuttavat Osakkeisiin tai ovat vaihdettavissa tai muutettavissa 
Osakkeiksi, tai tee mitään vaihtosopimusta tai muuta sopimusta, jolla Osakkeen omistuksen taloudelliset 
vaikutukset siirtyvät kokonaan tai osittain riippumatta siitä, toteutetaanko tällainen toimenpide Osakkeiden tai 
muiden arvopaperien toimituksella, käteisellä tai muutoin, tai luovuta Yhtiön osakkeenomistajille ehdotusta edellä 
mainittujen toteuttamiseksi. Luovutusrajoitus ei koske Osakeannin toteuttamiseen liittyviä toimenpiteitä eikä 
normaalin markkinakäytännön mukaisesti mahdollisesti luotujen työntekijöiden palkitsemisohjelmien nojalla 
annettavien osakkeiden luovutusta eikä mahdollisten yrityskauppojen vastikkeena annettavia osakkeita, 
edellyttäen, että osakkeiden saajat sitoutuvat vastaaviin luovutusrajoituksiin Yhtiön luovutusrajoituksen jäljellä 
olevaksi kestoajaksi. 
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Merkintäaika 

Instituutioannin merkintäaika alkaa 14.6.2021 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 22.6.2021 kello 21.00. 

Yleisöannin merkintäaika alkaa 14.6.2021 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 21.6.2021 kello 16.00. 

Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 14.6.2021 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 21.6.2021 kello 16.00.  

Yhtiön hallituksella on oikeus ylikysyntätilanteessa keskeyttää Osakeanti aikaisintaan 18.6.2021 kello 16.00. 
Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöanti voidaan keskeyttää toisistaan riippumatta. Instituutio-, Yleisö- ja 
Henkilöstöanti voidaan keskeyttää, vaikka niiden osalta ei ole ylikysyntätilannetta. Mahdollisesta 
keskeyttämisestä tiedotetaan pörssitiedotteella. 

Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Osakeannin merkintäaikoja. Mahdollinen Instituutio-, Yleisö- ja 
Henkilöstöannin tai jonkin niistä merkintäajan pidennys julkistetaan pörssitiedotteella, josta ilmenee merkintäajan 
uusi päättymisajankohta.  

Merkintähinta 

Osakeannin merkintähinta (”Lopullinen Merkintähinta”) määräytyy markkinaehtoisesti institutionaalisten 
sijoittajien Instituutioannissa antamien merkintätarjousten perusteella ja Yhtiö päättää Lopullisen Merkintähinnan 
arviolta 23.6.2021. Tarjottavien Osakkeiden merkintähinta on kuitenkin enintään 10,04 euroa Tarjottavalta 
Osakkeelta (”Enimmäismerkintähinta”)  Instituutio- ja Yleisöannissa. Enimmäismerkintähinta vastaa Yhtiön 
Osakkeen Listalleottoesitteen päivämäärää edeltävän kymmenen kaupankäyntipäivän vaihdolla painotettua 
keskikurssia (27.5.-9.6.2021). Henkilöstöannissa merkintähinta on alempi seuraavista: 1) Lopullinen 
Merkintähinta vähennettynä kymmenellä prosentilla, tai 2) 8,51 euroa Osakkeelta. Kohdan 2 merkintähinta 
tarkoittaa toukokuun (1.-31.5.2021) Osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia vähennettynä kymmenellä 
prosentilla. Katso jäljempänä kohta ”Verotus – Henkilöstöanti”, joka koskee Työntekijöiden verokohtelua 
Henkilöstöannissa. Lopullinen Merkintähinta ja Henkilöstöannin merkintähinta julkistetaan pörssitiedotteella, ja 
ne ovat saatavilla Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa www.enersense.com/osakeanti välittömästi hinnoittelun 
jälkeen, ja Yleisö- ja Henkilöstöannin merkintäpaikoissa viimeistään hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, eli 
arviolta 24.6.2021. 

Merkinnän peruuttaminen 

Merkintöjä (”Sitoumus”) ei voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin Esiteasetuksessa edellytetyissä tilanteissa. 

Esiteasetuksen edellyttämä peruuttamisoikeus 

Jos suomenkielistä listalleottoesitettä (”Listalleottoesite”) täydennetään tai oikaistaan Esiteasetuksen mukaisesti 
sellaisen Listalleottoesitteeseen sisältyvään tietoon liittyvän merkittävän uuden seikan, olennaisen virheen tai 
olennaisen epätarkkuuden takia, joka käy ilmi sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt 
Listalleottoesitteen, mutta ennen merkintäajan päättymistä, on sijoittajilla, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään 
Osakkeita ennen Listalleottoesitteen täydennyksen tai oikaisun julkaisemista, oikeus Esiteasetuksen mukaisesti 
peruuttaa Sitoumuksensa vähintään kolmen (3) työpäivän kuluessa siitä, kun Listalleottoesitteen täydennys tai 
oikaisu on julkistettu. Peruuttamisoikeuden edellytyksenä on, että täydennykseen tai oikaisuun johtanut merkittävä 
uusi seikka, olennainen virhe tai olennainen epätarkkuus ilmeni tai pantiin merkille ennen merkintäajan 
päättymistä tai perumisen kohteena olevien Tarjottavien Osakkeiden kirjaamista merkitsijän arvo-osuustilille (sen 
mukaan, kumpi näistä tapahtuu ensin). Velvollisuutta täydentää Listalleottoesitettä ei ole enää silloin, kun 
Listalleottoesite ei ole enää voimassa. Listalleottoesite on voimassa, kunnes kaupankäynti alkaa Tarjottavilla 
Osakkeilla. Jos Listalleottoesitettä täydennetään, siitä ilmoitetaan pörssitiedotteella. Kyseisessä pörssitiedotteessa 
ilmoitetaan myös sijoittajien oikeudesta peruuttaa Sitoumuksensa Esiteasetuksen mukaisesti.  

Menettely Sitoumusta peruutettaessa  

Jos sijoittaja haluaa perua Sitoumuksensa edellä mainitun peruuttamisoikeutensa mukaisesti, Sitoumuksen 
peruuttamisesta tulee ilmoittaa peruuttamiselle asetetun määräajan kuluessa kirjallisesti sille merkintäpaikalle, 
jossa Sitoumus on annettu. Peruuttaminen ei kuitenkaan ole mahdollista Evlin tai Evli Alexander Incentives Oy:n 
internetpalvelussa. Se tulee sen sijaan tehdä Instituutio- ja Yleisöannissa Evlin kautta merkinneiden osalta Evlin 
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toimistossa osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki, tai toimittamalla peruuttamisilmoitus kirjallisesti 
faksilla tai sähköpostitse, mitä varten voidaan kysyä tarkempia ohjeita Evlin merkintäpaikan numerosta +358 9 
4766 9573. Puhelut Evlin asiakaspalveluun nauhoitetaan. Evli Alexander Incentives Oy:n kautta 
Henkilöstöannissa merkinneiden tulee lähettää kirjallinen peruutuspyyntö sähköpostilla osoitteeseen 
enersense.incentive@eai.fi. Nordnetin kautta merkinneiden tulee lähettää kirjallinen peruutuspyyntö sähköpostilla 
asetetun määräajan kuluessa osoitteeseen operations.fi@nordnet.fi tai toimittamalla peruutuksen toimipaikalle 
seuraavin poikkeuksin: Nordnetin omien asiakkaiden Nordnetin verkkopalvelun kautta annetun Sitoumuksen voi 
peruuttaa valtuutetun välityksellä tai Nordnetin verkkopalvelun kautta hyväksymällä erillisen Sitoumuksen 
peruutuksen käyttäen Nordnetin pankkitunnuksia. Mahdollinen Sitoumuksen peruuttaminen koskee Sitoumusta 
kokonaisuudessaan. Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Jos 
Sitoumus peruutetaan, merkintäpaikka palauttaa Osakkeista maksetun määrän Sitoumuksessa ilmoitetulle 
pankkitilille. Varat palautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, arviolta viiden (5) pankkipäivän 
kuluessa merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa 
kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan sijoittajan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen 
maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville 
varoille ei makseta korkoa. 

Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille 

Sitoumuksen antajalla on oltava arvo-osuustili ja siihen liitetty pankkitili suomalaisella tai Suomessa toimivalla 
tilinhoitajalla ja hänen on ilmoitettava suomalaisen arvo-osuustilinsä numero Sitoumuksessaan. Pääjärjestäjälle 
annetussa Sitoumuksessa arvo-osuustilinä ei tule ilmoittaa osakesäästötiliä, sillä merkittyjä osakkeita ei voida 
toimittaa osakesäästötileille. Merkintöjen tekeminen osakesäästötileille onnistuu vain Nordnetin kautta ja 
silloinkin vain Nordnetissa olevalle osakesäästötilille. Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa annetut Osakkeet 
kirjataan hyväksytyn Sitoumuksen antaneiden sijoittajien arvo-osuustileille Toteuttamispäätöksen päivänä, 
arviolta 23.6.2021. Instituutioannissa sijoittajien tulee olla yhteydessä Osakeannin Pääjärjestäjään tai Nordnetin 
vastaanottamien merkintöjen osalta Nordnetiin arvo-osuustilien osalta. Instituutioannissa Osakkeet ovat valmiina 
toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 28.6.2021 Euroclear Finlandin kautta. 

Omistus- ja osakasoikeudet 

Osakkeenomistajan oikeudet syntyvät merkitsijöille, kun Uudet Osakkeet on maksettu, rekisteröity 
kaupparekisteriin ja kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille. Oikeus osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä 
Osakkeiden tuottamat muut oikeudet Yhtiössä kuuluvat sijoittajalle omistusoikeuden siirtymisestä lukien. 

Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut 

Uusien Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa.  

Yhtiö tai Pääjärjestäjä ei veloita sijoittajilta merkintätarjouksen tai Sitoumuksen tekemisestä eikä Tarjottavien 
Osakkeiden merkinnästä palkkioita tai muita maksuja. Tilinhoitajat voivat veloittaa palveluhinnastonsa mukaisen 
maksun merkinnästä ja arvo-osuustilin tai muun säilytyksen avaamisesta ja ylläpitämisestä ja Osakkeiden 
säilyttämisestä. 

Kaupankäynti Osakkeilla 

Ennen Listautumista Yhtiön Osakkeet ovat olleet julkisen kaupankäynnin kohteena First North -markkinapaikalla. 
Yhtiö on jättänyt listalleottohakemuksen Osakkeiden ottamiseksi julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq 
Helsinki Oy:n pörssilistalle. Kaupankäynnin Tarjottavilla Osakkeilla odotetaan alkavan pörssilistalla arviolta 
24.6.2021 edellyttäen, että Nasdaq Helsinki hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen. Osakkeiden 
kaupankäyntitunnus on ESENSE ja ISIN-tunnus on FI4000301585.  

Kaupankäynnin alkaessa arviolta 24.6.2021 kaikkia Osakeannissa liikkeeseen laskettuja Osakkeita ei välttämättä 
ole kaikilta osin kirjattu sijoittajien arvo-osuustileille. Mikäli sijoittaja haluaa myydä Osakeannissa ostamiaan tai 
merkitsemiään Osakkeita, tulee sijoittajan varmistua ennen toimeksiannon antamista siitä, että sijoittajan arvo-
osuustilillä on myynnin toteutumisen hetkellä toimeksiannon tarkoittama määrä Osakkeita. 
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Oikeus peruuttaa Osakeanti 

Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Osakeanti, milloin tahansa ennen Osakeannin toteuttamista mistä tahansa 
syystä, kuten markkinatilanteen, Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen 
johdosta. Osakkeista maksetut merkintähinnat maksetaan takaisin merkitsijöille arviolta viiden (5) pankkipäivän 
kuluttua peruuttamispäätöksestä. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, 
palautettavat varat maksetaan sijoittajan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen 
aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Nordnetin merkintäpaikan kautta 
merkinnän antaneiden Nordnetin omien asiakkaiden osalta palautus tehdään Nordnetin käteistilille. Palautettaville 
varoille ei makseta korkoa. 

Muut seikat 

Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus.  

Sovellettava laki 

Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan 
toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 

Instituutioantia koskevat erityiset ehdot 

Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 1 040 000 Osaketta private placement -järjestelyissä 
institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti näiden ehtojen mukaisesti. Tarjottavien Osakkeiden 
määrä voi olla enemmän tai vähemmän kuin näissä ehdoissa mainittu määrä. Yhtiö voi kysynnästä riippuen päättää 
yhteisesti siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin 
välillä. Yleisöannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 268 000 Uutta Osaketta tai, 
jos Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama Uusien Osakkeiden määrä on tätä vähemmän, Sitoumusten 
kattama Uusien Osakkeiden kokonaismäärä. Henkilöstöannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden vähimmäismäärä 
on kuitenkin 120 000 Uutta Osaketta tai, jos Henkilöstöannissa annettujen Sitoumusten kattama Uusien 
Osakkeiden määrä on tätä vähemmän, näiden Sitoumusten kattama Uusien Osakkeiden kokonaismäärä. 
Pääjärjestäjä voi hylätä Sitoumuksen osittain tai kokonaan, mikäli Sitoumusta ei ole tehty näiden ehtojen 
mukaisesti.  

Osakkeita tarjotaan Instituutioannissa institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti tietyissä muissa 
maissa Yhdysvaltojen ulkopuolella Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltojen 
arvopaperilaki”), nojalla annetun Regulation S -säännöksen mukaisesti. Osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä 
tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen arvopaperilain nojalla tai minkään Yhdysvaltojen osavaltion arvopaperilain 
mukaisesti, eikä niitä siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (kuten 
Yhdysvaltojen arvopaperilain Regulation S -säännöksessä on määritelty), ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltojen 
arvopaperilain tai Yhdysvaltojen arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti ja 
soveltuvia Yhdysvaltojen osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen. Lisätietoja Tarjottavien Osakkeiden 
tarjoamista koskevista rajoituksista on kohdassa ”Tärkeää tietoa”. 

Osallistumisoikeus 

Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden Sitoumus käsittää vähintään 10 000 Uutta Osaketta, mutta 
kuitenkin vähintään 100 400 euroa. Yhtiöllä, joka jättää Sitoumuksensa, on oltava voimassa oleva LEI-tunnus. 

Merkintäpaikat ja Sitoumuksen antaminen 

Institutionaalisten sijoittajien Sitoumuksia ottavat vastaan Osakeannin Pääjärjestäjä ja Nordnet. Lisätietoja on 
saatavilla Evlistä puhelimitse numerosta +358 9 4766 9123 ja sähköpostitse mail.enersense@evli.com tai 
Nordnetistä puhelimitse numerosta +358 9 6817 8444.  

Instituutioannissa Sitoumukset otetaan vastaan euromääräisinä. Tiettyyn rajahintaan annettu osakemääräinen 
Sitoumus otetaan vastaan euromääräisenä Sitoumuksen rajahintaa käyttäen. Mikäli Lopullinen Merkintähinta on 
pienempi kuin Sitoumuksen rajahinta, Instituutioannissa annetun Sitoumuksen Osakemäärää korotetaan 
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vastaamaan annetun Sitoumuksen euromäärää ja tämä korotettu Osakemäärä pyöristetään alaspäin lähimpään 
täyteen Osakkeeseen. 

Merkintäsitoumukset 

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas, Nidoco AB, Aurator Varainhoito Oy ja Verman Group Oy ovat sitoutuneet 
tulemaan Osakeannin ankkurisijoittajiksi (”Ankkurisijoittajat”). Ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen 
sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita Lopulliseen Merkintähintaan Osakeannissa tietyin tavanomaisin 
edellytyksin, yhteensä noin 8,3 miljoonan euron edestä. Merkintäsitoumusten ehtojen mukaan Yhtiön sitoutuu 
allokoimaan kullekin Ankkurisijoittajalle vähintään 80 prosenttia heidän etukäteisen merkintäsitoumuksensa 
mukaisesta määrästä ja näin ollen Ankkurisijoittajilla on allokaatioetuoikeus suhteessa muihin sijoittajiin.  

Ankkurisijoittajat ovat sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita seuraavasti: 

 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 3,5 miljoonalla eurolla. 

 Nidoco AB 2,5 miljoonalla eurolla.  

 Aurator Varainhoito Oy 1,85 miljoonalla eurolla. 

 Verman Group Oy 437 500 eurolla. 

Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset vastaavat noin 55 prosenttia Osakeannilla tavoiteltavista noin 15 
miljoonan euron bruttovaroista.  

Osakkeiden maksu 

Instituutioantiin osallistuvien sijoittajien tulee maksaa hyväksytyn merkinnän mukaiset Osakkeet Pääjärjestäjän 
tai Nordnetin antamien ohjeiden mukaisesti arviolta 28.6.2021. Pääjärjestäjällä ja Nordnetillä on 
arvopaperinvälittäjän huolellisuusvelvollisuuden mukainen oikeus tarvittaessa vaatia Sitoumusta annettaessa tai 
ennen Sitoumuksen hyväksymistä merkitsijältä selvitystä tämän kyvystä maksaa tarjousta vastaavat Osakkeet tai 
vaatia Sitoumusta vastaava määrä suoritettavaksi etukäteen. Mahdolliset maksujen palautukset tapahtuvat arviolta 
viiden (5) pankkipäivän kuluttua Toteuttamispäätöksestä. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin 
merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan sijoittajan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen 
maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville 
varoille ei makseta korkoa. 

Sitoumusten hyväksyminen 

Yhtiö päättää tehtyjen Sitoumusten hyväksymisestä. Sitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne 
voidaan hylätä. 

Ankkurisijoittajilla on allokaatioetuoikeus Osakeannissa. Ankkurisijoittajat eivät saa korvausta 
merkintäsitoumuksistaan ja Ankkurisijoittajien sijoitukset tehdään Merkintähinnalla. 

Vahvistus Instituutioannissa tehtyjen Sitoumusten hyväksymisestä toimitetaan niin pian kuin käytännössä 
mahdollista Tarjottavien osakkeiden allokoinnin jälkeen. 

Yleisöantia koskevat erityiset ehdot 

Yleisöannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden lukumäärä on alustavasti yhteensä enintään 335 000 Uutta Osaketta 
yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Yhtiö voi kysynnästä riippuen siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta 
osakemäärästä poiketen Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin välillä. Yleisöannissa tarjottavien Uusien 
Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 268 000 Uutta Osaketta tai, jos Yleisöannissa sen ehtojen mukaisesti 
annettujen Sitoumusten kattama Uusien Osakkeiden määrä on tätä vähemmän, Sitoumusten kattama Uusien 
Osakkeiden kokonaismäärä. Henkilöstöannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 120 
000 Uutta Osaketta tai, jos Henkilöstöannissa sen ehtojen mukaisesti annettujen Sitoumusten kattama Uusien 
Osakkeiden määrä on tätä vähemmän, Sitoumusten kattama Uusien Osakkeiden kokonaismäärä. 
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Merkintäpaikalla ja Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä Sitoumus joko kokonaan tai osittain, jos se ei ole näiden 
ehtojen mukainen tai se on muuten puutteellinen. 

Osallistumisoikeus sekä sitoumusten vähimmäis- ja enimmäismäärä 

Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat Sitoumuksensa Suomessa. 
Lisätietoja Tarjottavien Osakkeiden tarjoamiseen liittyvistä rajoituksista on Listalleottoesitteen kohdassa ”Tärkeää 
tietoa”. Yleisöannin Sitoumuksen tulee koskea vähintään 100 ja enintään 9 999 Osaketta. Kukin sijoittaja voi antaa 
vain yhden Sitoumuksen Yleisöannissa. Saman sijoittajan yhdessä tai useammassa merkintäpaikassa antamat 
Sitoumukset yhdistetään yhdeksi Sitoumukseksi, johon sovelletaan edellä mainittua vähimmäis- ja 
enimmäismäärää. Saman merkitsijän sekä Yleisöannissa että Henkilöstöannissa antamia Sitoumuksia ei 
kuitenkaan yhdistetä. 

Merkintäpaikat, Tarjottavien Osakkeiden maksu ja Sitoumuksen antaminen 

Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat:  

 Evlin internetpalvelu osoitteessa www.evli.com/enersense. Merkintä voidaan tehdä internetpalvelussa 
Evli Pankin, Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordea Pankin, Oma Säästöpankin, Osuuspan-
kin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla. Merkintä on 
maksettava merkintää tehtäessä ja merkitsijän tulee varmistaa, että merkinnän maksun määrä ei ylitä 
hänen oman tilinsä mahdollista päiväkohtaista rajoitetta varojen siirrolle. Merkintää ei voida tehdä 
internetpalvelussa, jos maksua ei suoriteta samassa yhteydessä. Yhteisön merkintää tekevän henkilön on 
lisäksi osoitettava merkintään liittyvä toimivaltuutus toimittamalla yhteisön kaupparekisteriote tai muu 
toimivaltuuden osoittava asiakirja osoitteeseen mail.enersense@evli.com. 

 Evlin toimipiste osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki, arkisin klo 9–16. Mahdollisuus 
merkinnän tekemiseen toimipisteessä on ehdollinen mahdollisten viranomaismääräysten asettamille 
rajoitteille, eikä mahdollisuutta merkinnän tekemiselle toimipisteessä voida taata. Mikäli sijoittaja haluaa 
tehdä merkinnän Pääjärjestäjän toimipisteessä, tulee sijoittajan varata aika merkinnän tekemistä varten 
etukäteen. Ajanvaraus on tehtävä viimeistään merkintäaikojen alkamista seuraavan arkipäivän aikana. 
Varauksen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen mail.enersense@evli.com. Sijoittajan on todistettava 
henkilöllisyytensä merkintää tehtäessä. Yhteisön merkintää tekevän henkilön on lisäksi osoitettava 
merkintään liittyvä toimivaltuutus. Tarjottavia Osakkeita merkitsevällä yhteisöllä on oltava voimassa 
oleva LEI-tunnus. Merkinnän maksu tulee tehdä merkintälomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti 
Evlin pankkitilille. 

 Evlin merkintäpiste, johon merkinnän voi toimittaa faksilla tai sähköpostilla. Tarkemmat ohjeet 
merkinnän tekemiseksi faksilla tai sähköpostilla sekä merkinnän maksamiseksi tulee pyytää etukäteen 
Evlin merkintäpisteestä puhelimitse numerosta +358 9 4766 9573. Puhelut Evlin asiakaspalveluun 
nauhoitetaan. 

 Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa www.nordnet.fi/fi/enersense. Merkintä voidaan tehdä 
verkkopalvelussa Nordnetin sekä Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma 
Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin 
verkkopankkitunnuksilla. Erikseen sovittaessa Yleisöannissa merkintä voidaan antaa myös Nordnetin 
toimipisteessä osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki, arkisin kello 13.00–17.00. Nordnetin 
verkkopalvelun kautta tehdyn Sitoumuksen osalta maksu veloitetaan Nordnetissa olevalta käteistililtä, 
kun sijoittaja vahvistaa Sitoumuksen pankkitunnuksillaan. 

Sitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on merkitessään osakkeita Evlin tai Nordnetin toimipisteessä, jättänyt 
merkintäpaikkaan allekirjoitetun merkintälomakkeen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti, tai jättäessään 
Sitoumuksen internetpalvelussa vahvistanut Sitoumuksen pankkitunnuksillaan ja maksanut 
merkintävarausmaksun. Merkintäpaikkaan toimitetulla merkintälomakkeella tehty Sitoumus maksetaan 
merkintäpaikkana toimivan pankin tilille välittömästi merkintälomakkeen toimittamisen jälkeen 
merkintälomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Internet-palvelussa tehty Sitoumus maksetaan Sitoumusta 
tehtäessä pankkitunnisteilla. Sitoumus on maksettava pankkitililtä, joka on rekisteröity sijoittajan nimiin. 
Kuolinpesät tai holhouksen alaiset henkilöt eivät voi tehdä merkintää Evlin verkkopalvelun kautta, vaan heidän 
on tehtävä merkintä faksilla, sähköpostilla tai Evlin konttorissa. Nordnetin verkkopalvelun kautta voi antaa 
Sitoumuksen myös yhteisön puolesta. Kuolinpesät tai edunvalvonnassa olevat, jotka eivät ole Nordnetin omia 
asiakkaita, eivät voi antaa Sitoumusta Nordnetin verkkopalvelun kautta, vaan niiden tulee antaa Sitoumus 
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Nordnetin toimipisteessä. Vierailusta on sovittava erikseen. Yleisöannissa annettu Sitoumus on sitova eikä sitä voi 
muuttaa, ja sen peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa ” – Osakeannin yleiset ehdot – Merkinnän 
peruuttaminen” mainituissa tilanteissa ja yksilöidyllä tavalla. Ehtojen vastaiset Sitoumukset hylätään jälkikäteen.  

Tarjottavista Osakkeista maksetaan Sitoumusta annettaessa Enimmäismerkintähinta eli 10,04 euroa Tarjottavalta 
Osakkeelta kerrottuna Sitoumuksen mukaisella Osakkeiden lukumäärällä. Mikäli Lopullinen Merkintähinta on 
pienempi kuin Enimmäismerkintähinta, Yleisöannissa annettujen Sitoumusten Osakemäärää korotetaan 
vastaamaan annetun Sitoumuksen euromäärää ja tämä korotettu Osakemäärä pyöristetään alaspäin lähimpään 
täyteen Osakkeeseen. 

Sitoumusten hyväksyminen ja Osakkeiden jakaminen 

Yhtiön hallitus päättää Osakkeiden merkintöjen hyväksymisestä Yleisöannissa. Sitoumukset voidaan hyväksyä 
kokonaan tai osittain. Mahdollisessa ylikysyntätilanteessa Yhtiö pyrkii hyväksymään Yleisöannissa annetut 
Sitoumukset kokonaan 250 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka per sijoittaja 14.6.2021 Euroclear Finland Oy:n 
ylläpitämään osakkeenomistajaluetteloon merkittyjen osakkeenomistajien osalta ja 100 Tarjottavaan Osakkeeseen 
saakka per sijoittaja muiden Yleisöannissa Sitoumuksen antaneiden osalta ja jakamalla näiden määrien ylittäviltä 
osin Osakkeita Yleisöannissa annettujen Sitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa per 
sijoittaja. Lopulliset Osakkeiden jakoperiaatteet ilmoitetaan pörssitiedotteella arviolta 23.6.2021, Osakeannin 
merkintäpaikoissa ja Yhtiön verkkosivulla osoitteessa www.enersense.com/osakeanti. Kaikille Yleisöantiin 
osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistus Sitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden 
allokaatiosta sijoittajille niin pian kuin mahdollista Sitoumuksessa annettuun osoitteeseen. Nordnetin kautta 
merkinneet Nordnetin omat asiakkaat näkevät Sitoumuksensa sekä Tarjottujen Osakkeiden allokaation Nordnetin 
verkkopalvelun tapahtumasivulla. Sitoumus on vahvistusilmoituksesta ja sen vastaanottamisesta riippumatta 
sitova. 

Maksetun määrän palauttaminen 

Mikäli Sitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain ja/tai mikäli Lopullinen Merkintähinta on alempi kuin 
Sitoumuksen tekemisen yhteydessä maksettu hinta, ylimääräinen maksettu määrä palautetaan Sitoumuksen 
antajalle Sitoumuksessa ilmoitetulle suomalaiselle pankkitilille tai Nordnetin omien asiakkaiden kohdalla 
Nordnetin käteistilille arviolta viimeistään viidentenä (5) pankkipäivänä Toteuttamispäätöksen jälkeen eli arviolta 
1.7.2021. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan 
sijoittajan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta 
viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Mikäli saman sijoittajan antamia Sitoumuksia on yhdistelty, 
mahdollinen maksun palautus suoritetaan vain yhdelle sijoittajan pankkitilille. Palautettaville varoille ei makseta 
korkoa.  

Henkilöstöantia koskevat erityiset ehdot 

Henkilöstöannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden lukumäärä on alustavasti enintään 150 000 Uutta Osaketta 
Yhtiöön tai sen konserniyhtiöihin merkintäaikana työsuhteessa olevalle henkilöstölle Suomessa, Virossa, 
Latviassa, Liettuassa ja Ranskassa sekä Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenille. Yhtiö voi kysynnästä riippuen 
siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Yleisö-, Instituutio- ja Henkilöstöannin välillä. 

Merkintäpaikalla on oikeus hylätä Sitoumus kokonaan tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai se on 
muuten puutteellinen. 

Osallistumisoikeus sekä sitoumusten vähimmäis- ja enimmäismäärä 

Henkilöstöantiin voivat osallistua henkilöt, joilla on merkintäajan alkaessa voimassa oleva työsuhde Yhtiöön tai 
sen konserniyhtiöihin Suomessa, Virossa, Latviassa, Liettuassa tai Ranskassa, eikä sitä ole merkintäajan 
päättymisen hetkellä irtisanottu, sekä Yhtiön hallitus ja johtoryhmän jäsenet. Henkilöstöannin osallistumisoikeus 
on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää. Merkintään oikeutettu voi kuitenkin tehdä merkinnän valtuutetun 
välityksellä. Henkilöstöannin Sitoumuksen tulee koskea vähintään 200,00 euroa ja enintään 100 000,00 euroa per 
sijoittaja. Kukin sijoittaja voi antaa vain yhden Sitoumuksen Henkilöstöannissa. Saman merkitsijän sekä 
Yleisöannissa että Henkilöstöannissa antamia merkintöjä ei yhdistetä. 
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Merkintäpaikat, Tarjottavien Osakkeiden maksu ja Sitoumuksen antaminen 

Henkilöstöannissa merkintäpaikka on Evli Alexander Incentives Oy. Henkilöstöannissa Sitoumukset annetaan ja 
maksut suoritetaan Henkilöstöantiin oikeutetuille henkilöille tai yhteisöille annetun erillisen ohjeistuksen 
mukaisesti. 

Sitoumus katsotaan annetuksi, kun merkintäpaikka on vastaanottanut Sitoumuksen sijoittajalta ohjeiden 
mukaisesti. Henkilöstöannissa annettu Sitoumus on sitova eikä sitä voi muuttaa, ja sen peruuttaminen on 
mahdollista vain edellä kohdassa ” – Osakeannin yleiset ehdot – Merkinnän peruuttaminen” mainituissa tilanteissa 
ja yksilöidyllä tavalla. 

Sitoumusten hyväksyminen ja Henkilöstöannissa Tarjottavien Osakkeiden allokaatio  

Yhtiön hallitus päättää Osakkeiden merkintöjen hyväksymisestä Henkilöstöannissa. Sitoumukset voidaan 
hyväksyä tai hylätä kokonaan tai osittain. Mahdollisessa ylikysyntätilanteessa Yhtiö pyrkii hyväksymään 
Henkilöstöannissa annetut Sitoumukset kokonaan 250 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja allokoimaan tämän 
määrän ylittävältä osalta Henkilöstöannissa Tarjottavia Osakkeita Sitoumusten täyttämättä olevien määrien 
keskinäisessä suhteessa. Katso myös ”– Osakeannin yleiset ehdot – Merkinnän peruuttaminen”. Kaikille 
Henkilöstöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistusilmoitus Sitoumusten hyväksymisestä ja 
Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta sijoittajille niin pian kuin mahdollista Sitoumuksessa annettuun 
osoitteeseen. Sitoumus on vahvistusilmoituksesta ja sen vastaanottamisesta riippumatta sitova.  
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ESITTEESTÄ VASTUUSSA OLEVAT TAHOT 

Enersense International Oyj 
Yritys- ja yhteisötunnus: 0609766-7 
Kotipaikka: Pori 
Osoite: Konepajanranta 2, 28100 Pori 

ESITETTÄ KOSKEVA VAKUUTUS 

Yhtiö vastaa tähän Listalleottoesitteeseen sisältyvistä tiedoista. Yhtiö vakuuttaa, että sen parhaan ymmärryksen 
mukaan tässä Listalleottoesitteessä esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä Listalleottoesitteestä ole jätetty pois 
mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa.  

ULKOPUOLISISTA LÄHTEISTÄ OLEVAT TIEDOT 

Tämä Listalleottoesite sisältää tilastoja ja muita tietoja markkinoista, markkinoiden koosta, markkinaosuuksista, 
markkina-asemista sekä muita Enersensen liiketoimintaan, markkinoihin, toimialaan ja talouteen liittyviä tietoja. 
Tiedot perustuvat useisiin lähteisiin, mukaan lukien kansainvälisen konsultin4 laatimaan ja Enersensen tilaamaan 
markkinatutkimukseen (”Kansainvälisen konsultin laatima analyysi”). Mikäli Listalleottoesitteen sisältämä 
tieto on peräisin ulkopuolisesta lähteestä, kyseinen lähde on yksilöity. Yhtiö vahvistaa, että Listalleottoesitteeseen 
sisältyvät ulkopuolisista lähteistä tuotetut tiedot on toistettu Listalleottoesitteessä asianmukaisesti, ja että siltä osin 
kuin Yhtiö tietää ja on pystynyt kyseisten kolmansien julkistamien tietojen perusteella varmistamaan, tiedoista ei 
ole jätetty pois seikkoja, jotka tekisivät toistetuista tiedoista harhaanjohtavia tai epätarkkoja. 

Koska Enersensellä ei ole pääsyä kaikkiin markkina-analyysien, mukaan lukien Kansainvälisen konsultin laatima 
analyysi, taustalla oleviin tietoihin, olettamiin ja oletuksiin, eikä kolmansien osapuolten tuottamiin tietolähteisiin 
sisältyviin tilastotietoihin ja taloudellisiin indikaattoreihin, Enersense ei pysty vahvistamaan tietojen 
paikkansapitävyyttä. Lisäksi kolmansien osapuolien laatimat tutkimukset perustuvat usein tietoihin ja 
olettamuksiin, jotka saattavat olla epätarkkoja tai epäasianmukaisia, ja niiden metodologia on luonteeltaan 
tulevaisuutta kuvaavaa ja spekulatiivista. Siksi markkinatutkimusten perustana olevien oletusten ja lähtökohtien 
muutoksilla voi olla merkittävä vaikutus analyyseihin ja tehtyihin johtopäätöksiin. Tässä Listalleottoesitteessä 
esitetyt Enersensen markkina-asemaa koskevat lausumat perustuvat Enersensen käsityksiin, sisäisiin selvityksiin 
ja arvioihin sekä sen tilaamiin raportteihin ja tutkimuksiin, joiden Yhtiö katsoo olevan luotettavia. Yhtiö ei voi 
kuitenkaan taata, että mikään näistä lausumista on täsmällinen kuvaus Enersensen markkina-asemasta, eikä 
Enersensen sisäisiä selvityksiä tai tietoja ole vahvistettu sellaisten ulkopuolisten lähteiden avulla, jotka ovat 
riippumattomia Enersensen tilaamista lähteistä. 

ESITTEEN JA ENGLANNINKIELISEN ASIAKIRJAN SAATAVILLA OLO 

Tämä Listalleottoesite sekä siihen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ovat saatavilla arviolta 10.6.2021 lähtien 
Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa www.enersense.com/osakeanti ja Yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa 
osoitteessa Konepajanranta 2, 28100 Pori. Lisäksi Listalleottoesite on saatavilla arviolta 10.6.2021 lähtien Evlin 
toimipisteessä osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, 4 kerros, 00101 Helsinki ja verkkosivustolla osoitteessa 
www.evli.com/enersense sekä Nordnetin verkkosivuilta osoitteessa www.nordnet.fi/fi/enersense. 

Englanninkielinen asiakirja sekä siihen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ovat saatavilla arviolta 10.6.2021 Yhtiön 
verkkosivustolla osoitteessa www.enersense.com/share-issue ja Evlin verkkosivustolla osoitteessa 
www.evli.com/enersense-en. 

VERKKOSIVUSTON TIEDOT EIVÄT KUULU ESITTEESEEN 

Tämä Listalleottoesite tullaan julkaisemaan Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa www.enersense.com/osakeanti. 
Yhtiön verkkosivustolla tai millä tahansa muulla verkkosivustolla esitetyt tiedot eivät ole osa tätä 
Listalleottoesitettä, eikä mahdollisten sijoittajien tule luottaa sellaiseen tietoon tehdessään päätöstä arvopapereihin 
sijoittamisesta. Listalleottoesitteeseen viittaamalla sisällytetyt tiedot, jotka löytyvät Yhtiön verkkosivustolta, sekä 
Listalleottoesitteen mahdolliset täydennykset ovat edellä mainitusta poiketen kuitenkin osa Listalleottoesitettä. 

                                                           
4 KPMG Oy Ab. 
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TULEVAISUUDESSA SAATAVILLA OLEVIA TIETOJA 

Yhtiö aikoo julkistaa vuosikertomuksensa, joka sisältää tilintarkastetun konsernitilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen, 31.12.2021 päättyvältä tilikaudelta alkaen, sekä puolivuotiskatsaukset, jotka sisältävät 
tilintarkastamattomat osavuositiedot 30.6.2021 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta alkaen. Yhtiön 
tarkoituksena on vuosittain julkistaa IAS 34:n mukaisesti laadittu puolivuosikatsaus sisältäen tiedot tilikauden 
kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta sekä liiketoimintakatsaukset ensimmäiseltä ja kolmannelta 
vuosineljännekseltä. IAS 34:n mukaisesti laadittu puolivuosikatsaus 30.6.2021 päättyvältä kuuden kuukauden 
jaksolta on suunniteltu julkaistavaksi 13.8.2021 ja liiketoimintakatsaus 30.9.2021 päättyvältä yhdeksän kuukauden 
jaksolta on suunniteltu julkaistavaksi 2.11.2021. Listautumisen jälkeen kaikki vuosikertomukset, 
puolivuosikatsaukset, liiketoimintakatsaukset ja pörssitiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi. 

TILINPÄÄTÖKSEEN LIITTYVIÄ JA ERÄITÄ MUITA TIETOJA 

Tilinpäätökset ja osavuositiedot 

Yhtiö on laatinut ensimmäisen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting 
Standards, ”IFRS”) mukaisen tilintarkastetun konsernitilinpäätöksensä 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta. 
Tähän Listalleottoesitteeseen viittaamalla sisällytetty Yhtiön ensimmäinen IFRS-konsernitilinpäätös sisältää 
lisäksi tilintarkastetut tilinpäätöstiedot 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta sekä tilintarkastamattoman avaavan 
IFRS-taseen siirtymäpäivältä 1.1.2019. Tätä ennen Yhtiö on noudattanut konsernitilinpäätöksessään suomalaista 
tilinpäätösnormistoa (Finnish Accounting Standards, ”FAS”). Yhtiön FAS:n mukaisesti laaditut tilintarkastetut 
konsernitilinpäätökset 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiltä tilikausilta on sisällytetty tähän 
Listalleottoesitteeseen viittaamalla. 

Tähän Listalleottoesitteeseen on viittaamalla sisällytetty Yhtiön tilintarkastamaton IAS 34:n mukainen 
osavuosikatsaus 31.3.2021 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta, sisältäen vertailutiedot 31.3.2020 päättyneeltä 
kolmen kuukauden jaksolta IFRS:n mukaisesti laadittuna. 

Vaihtoehtoiset tunnusluvut 

Enersense esittää tässä Listalleottoesitteessä tiettyjä tunnuslukuja, jotka eivät ole Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ”ESMA”) antaman ohjeen 
”Vaihtoehtoiset tunnusluvut” mukaan IFRS-standardeissa määriteltyjä tai nimettyjä historiallista taloudellista 
suorituskykyä, taloudellista asemaa tai rahavirtoja kuvaavia tunnuslukuja, vaan ne ovat vaihtoehtoisia 
tunnuslukuja. Yhtiön näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkityksellistä Yhtiötä koskevaa 
lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille Yhtiön toiminnan tuloksesta, 
taloudellisesta asemasta ja rahavirroista. 

Nykyisten ja mahdollisten tulevien sijoittajien suojaamisen edistämistä koskevan tavoitteen mukaisesti 
Esiteasetuksen 6 artikla asettaa periaatteen, jonka mukaan kaikki esitteissä oleva tieto tulee esittää helposti 
analysoitavassa ja ymmärrettävässä muodossa. ESMA katsoo, että jos esitteestä vastuulliset päättävät sisällyttää 
vaihtoehtoisia tunnuslukuja esitteeseen, ymmärrettävyyden periaate edellyttää, että vaihtoehtoisten tunnuslukujen 
tulee olla määriteltyjä, niillä tulee olla tarkoituksenmukaiset nimet, niiden tulee olla tilinpäätöksessä esitettyjen 
tietojen kanssa täsmäytettyjä ja niiden merkityksellisyys ja luotettavuus tulee selostaa. Näitä vaihtoehtoisia 
tunnuslukuja ovat: 

 Liikevoitto (tappio)  Oikaistu käyttökate 

 Liikevoitto (tappio) %  Oikaistu käyttökate % 

 Oikaistu liikevoitto (tappio)  Omavaraisuusaste % 

 Oikaistu liikevoitto (tappio) %  Nettovelkaantumisaste % 

 Käyttökate  Oman pääoman tuottoprosentti % 

 Käyttökate%  

Näiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen kuvaukset ja käyttötarkoitus on kuvattu kohdassa ”Eräitä taloudellisia 
tietoja – Eräiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen ja muiden tunnuslukujen laskentakaavat”. 
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Pro forma -tiedot 

Tähän Listalleottoesitteeseen sisällytetyt Pro forma -tiedot on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa 
kuvaamaan Empower-yrityskaupan vaikutusta Enersensen toiminnan tulokseen ikään kuin yrityskauppa ja siihen 
liittyvät rahoitusjärjestelyt olisivat tapahtuneet 1.1.2020. Pro forma -tiedot ovat tilintarkastamattomia. Pro forma -
tiedot on laadittu komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteen 20 mukaisesti sekä Enersensen EU:ssa 
käyttöön otettujen IFRS-standardien mukaisesti laaditussa tilintarkastetussa konsernitilinpäätöksessä soveltamien 
laatimisperiaatteiden mukaisesti. 

Pro forma -tietoja laadittaessa historiallisiin taloudellisiin tietoihin on tehty oikaisuja, jotka koskevat välittömästi 
Empower-yrityskaupasta ja siihen liittyvistä rahoitusjärjestelyistä johtuvien tapahtumien pro forma -vaikutusta ja 
jotka ovat perusteltavissa tosiseikoin. Pro forma -tietojen esittämä hypoteettinen tilanne ei välttämättä kuvaa sitä, 
millainen Enersensen toiminnan tulos olisi ollut, jos yrityskauppa olisi toteutunut 1.1.2020, eikä Pro forma -
tietojen ole tarkoitus ennakoida Enersensen liiketoiminnan tulosta tulevaisuudessa. Enersensen todellinen tulos 
saattaa tulevaisuudessa poiketa olennaisesti näistä Pro forma -tiedoista. Pro forma -tiedot eivät myöskään kuvaa 
kustannussäästöjä, synergiaetuja tai tulevaisuudessa syntyviä integraatiokuluja, joita odotetaan muodostuvan tai 
joita saattaa syntyä Empower-yrityskaupan seurauksena 31.12.2020 jälkeen. 

Pro forma -tietoja tulee lukea yhdessä historiallisen taloudellisen tiedon kanssa, joka on sisällytetty viittaamalla 
tähän Listalleottoesitteeseen, sekä muiden Listalleottoesitteessä esitettyjen tietojen kanssa. Katso myös 
”Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot” ja ” Riskitekijät – Taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen 
liittyviä riskejä – Listalleottoesitteen tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on esitetty ainoastaan 
havainnollistamistarkoituksessa, ja ne voivat poiketa olennaisesti Enersensen todellisesta liiketoiminnan 
tuloksesta”. 

Tilintarkastajat 

Yhtiön konsernitilinpäätökset 31.12.2020, 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiltä tilikausilta on tilintarkastanut 
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, KHT Mauri Eskelinen päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajaksi 
31.12.2021 päättyvälle tilikaudelle on valittu tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, KHT Mauri Eskelinen 
päävastuullisena tilintarkastajana. Mauri Eskelinen on rekisteröity tilintarkastuslain (1141/2015, muutoksineen) 6 
luvun 9 pykälän mukaiseen tilintarkastajarekisteriin. 

Muu informaatio 

Tämän Listalleottoesitteen taulukoissa esitetyt taloudelliset ja muut tiedot on pyöristetty. Siten tietyissä 
tapauksissa sarakkeen tai rivin lukujen summa ei aina vastaa tarkalleen sarakkeen tai rivin loppusummana esitettyä 
lukua. Lisäksi tietyt prosenttiluvut on laskettu tarkoilla luvuilla ennen pyöristystä, eivätkä ne siten välttämättä 
vastaa prosenttilukuja, joihin olisi päästy, mikäli lukujen laskenta olisi perustunut pyöristettyihin lukuihin. 

Tässä Listalleottoesitteessä ”euro” tai ”EUR” ovat viittauksia Euroopan talous- ja rahaliittoon osallistuvien EU:n 
jäsenvaltioiden käyttämään rahayksikköön, ”Ruotsin kruunu” tarkoittaa Ruotsin laillista valuuttaa, ”Norjan 
kruunu” tarkoittaa Norjan laillista valuuttaa, ”Turkin liira” tarkoittaa Turkin laillista valuuttaa, ”Unkarin Forintti” 
tarkoittaa Unkarin laillista valuuttaa, ja ”dollari” tarkoittaa Yhdysvaltojen laillista valuuttaa. 

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT 

Eräät tässä Listalleottoesitteessä esitetyt lausumat, kuten kohdissa ”Tiivistelmä”, ”Riskitekijät”, ”Osakeannin 
tausta ja syyt sekä varojen käyttö” ja ”Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät – 
Tulevaisuudennäkymät” esitetyt lausumat, perustuvat Yhtiön johdon näkemyksiin ja oletuksiin sekä Yhtiön johdon 
tiedossa tällä hetkellä oleviin seikkoihin, ja näitä lausumia voidaan siten pitää tulevaisuutta koskevina lausumina. 
Muun muassa lausumia, jotka sisältävät verbin ”uskoa”, ”odottaa”, ”ennakoida”, ”aikoa”, ”suunnitella” tai näitä 
vastaavan verbin tai ilmaisun, voidaan pitää tulevaisuutta koskevina lausumina. 

Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä sekä 
muita tärkeitä tekijöitä, joiden seurauksena tulevaisuutta koskevissa lausumissa mainitut tapahtumat eivät 
välttämättä toteudu. Lausumiin voi kohdistua kohdassa ”Riskitekijät” kuvattuja riskejä ja muita riskejä, 
epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Jos yksi tai useampi näistä tai muista riskeistä tai epävarmuustekijöistä toteutuisi 
tai jos taustaolettamukset osoittautuisivat vääriksi, Enersensen liiketoiminnan todellinen tulos tai sen taloudellinen 
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asema saattaa erota huomattavasti siitä, mitä tässä Listalleottoesitteessä kuvataan odotetuksi, uskotuksi, 
arvioiduksi tai ennakoiduksi. 
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OSAKEANNIN TAUSTA JA SYYT SEKÄ VAROJEN KÄYTTÖ 

Osakeannin syyt 

Osakeannin tavoitteena on edistää Enersensen kykyä toteuttaa sen orgaaniseen ja epäorgaaniseen kasvuun 
tähtäävää strategiaa sekä tuoda taloudellista joustavuutta liiketoiminnan kehittämiseen, konsernin vakavaraisuutta 
kasvattamalla. Lisäksi Osakeannilla tavoitellaan omistuspohjan laajentamista uusilla institutionaalisilla ja muilla 
sijoittajilla. Osakaskuntaa laajentamalla Yhtiö pyrkii laajentamaan rahoituspohjaansa strategiansa mukaisen 
kasvun tukemiseksi sekä nyt että tulevaisuudessa, minkä lisäksi Yhtiö arvioi Osakkeen hinnanmuodostuksen 
tehostuvan yleisön hallussa vapaasti vaihdettavissa olevien osakkeiden määrää kasvattamalla. Henkilöstöannin 
tarkoituksena on sitouttaa ja kannustaa Yhtiön henkilöstöä. 

Hankittavien varojen käyttö 

Enersense pyrkii keräämään Osakeannilla noin 15 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla Uusia Osakkeita 
merkittäväksi.  

Enersense arvioi sen maksettavaksi tulevien Osakeantiin liittyvien palkkioiden ja kulujen määrän olevan noin 1,4 
miljoonaa euroa (olettaen, että Yhtiö kerää 15 miljoonan euron bruttovarat), minkä seurauksena Enersense arvioi 
saavansa Osakeannista noin 13,6 miljoonan euron nettovarat. Yhtiö maksaa Evlille Järjestämissopimuksen 
mukaiset yhteenlasketut myynti- ja järjestelypalkkiot. 

Osakeannista saadut varat on tarkoitus käyttää käyttöpääomatarpeisiin, liiketoiminnan kasvattamisen ja 
kehittämisen tukemiseksi Yhtiön strategian mukaisesti. 
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PÄÄOMARAKENNE JA VELKAANTUNEISUUS 

Seuraavassa taulukossa esitetään pääomarakenne ja velkaantuneisuus 31.3.2021, jotka ovat peräisin Yhtiön 
tilintarkastamattomasta IAS 34:n mukaisesti laaditusta osavuosikatsauksesta 31.3.2021 päättyneeltä kolmen 
kuukauden jaksolta.  

Taulukkoa tulisi lukea yhdessä kohdan ”Eräitä taloudellisia tietoja” ja tähän Listalleottoesitteeseen viittaamalla 
sisällytettyjen Yhtiön historiallisten taloudellisten tietojen kanssa. 

(tuhatta euroa) 
31.3.2021 

(tilintarkastamaton) 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 
(sisältäen lyhytaikaisen osuuden pitkäaikaisista veloista) 19 202  
Vakuudelliset1 18 191 
Takaamattomat/Vakuudettomat3 1 011  
  
Pitkäaikaiset velat yhteensä (ilman lyhytaikaista osuutta pitkäaikaisista veloista)  9 271 
Vakuudelliset2 9 022 
Takaamattomat/Vakuudettomat3 249 
  
Oma pääoma 30 919 
Osakepääoma 80 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 30 154 
Muut rahastot 313 
Muuntoero -54 
Kertyneet voittovarat 263 
Tilikauden voitto (tappio) -1 154 
Määräysvallattomien omistajien osuus  1 316 
Oma pääoma ja velat yhteensä 59 392  
  
Nettovelkaantuneisuus  
(A) Rahavarat 22 487 
(B) Likviditeetti (A) 22 487 
  
(C)Lyhytaikainen osuus pitkäaikaisista veloista1, 3  19 202  
(D) Lyhytaikainen velkaantuneisuus 19 202 
  
(E) Lyhytaikainen nettovelkaantuneisuus (D–B) -3 285  
  
(F)Pitkäaikaiset lainat (ilman lyhytaikaista osuutta pitkäaikaisista veloista)2, 3   9 022 
(G) Pitkäaikaiset osto- ja muut velat 249 
(H) Pitkäaikainen velkaantuneisuus (F+G) 9 271 
(I) Nettovelkaantuneisuus yhteensä (E+H) 5 985  

1 Sisältää IFRS 16 -standardin mukaisen leasingvelan 3 642 tuhatta euroa. 
2 Sisältää IFRS 16 -standardin mukaisen leasingvelan 5 387 tuhatta euroa. 
3 Sisältää yhtiön verottajan kanssa sopiman ALV-velan maksujärjestelyn. 

Konsernin taseen ulkopuoliset vastuut on kuvattu osion Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuuden 
näkymät kohdassa ”Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät – Tasetietoja – Taseen 
ulkopuoliset sitoumukset”. 

Yhtiö solmi uuden rahoituksen 4.5.2021. Uusi rahoitus on kuvattu osioissa ”Liiketoiminnan tulos, taloudellinen 
asema ja tulevaisuudennäkymät – Maksuvalmius ja pääomanlähteet – Velat – Rahoitusjärjestely” sekä ”Yhtiön 
liiketoiminta – Olennaiset sopimukset – Erityisehtosopimus”. Tämän lisäksi Yhtiön pääomarakenteessa ei ole 
tapahtunut merkittäviä muutoksia 31.3.2021 jälkeen. 

Käyttöpääomalausunto 

Yhtiön johdon arvion mukaan Yhtiön käyttöpääoma riittää kattamaan Yhtiön nykyiset tarpeet kahdentoista 
kuukauden ajaksi tämän Listalleottoesitteen päivämäärästä.   
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OSINGOT JA OSINKOPOLITIIKKA 

Yhtiön tavoitteena on jakaa vähintään 30 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta osinkoina. Muun muassa Yhtiön 
tuloskehitys ja -näkymät sekä strategian mukaiset investoinnit orgaaniseen kasvuun tai yritysostojen 
rahoittamiseen vaikuttavat osinkojen maksamiseen tulevaisuudessa. Myös Yhtiön keskeisten rahoittajien kanssa 
solmima Erityisehtosopimus (määritelty jäljempänä) sisältää rajoituksia osingonjaolle siinä tapauksessa, että sen 
alaisten rahoitussopimusten ehtoja on rikottu, osingonjako johtaa ehtojen rikkoutumiseen tai osingonjako voisi 
vaarantaa rahoituksen takaisinmaksun.  

Vaikka osinkopolitiikan muuttaminen ei ole suunnitteilla, ei voida taata, että osinkoa tai pääoman palautusta 
todella maksetaan tulevaisuudessa, eikä takeita voida myöskään antaa minään tiettynä vuonna maksettavien 
osinkojen tai pääoman palautuksen määrästä. 

Yhtiö ei ole maksanut osinkoa 31.12.2020, 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiltä tilikausilta.  

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää osinkojen jakamisesta Yhtiön hallituksen esityksen perusteella. 
Osinkoa jaetaan yleensä kerran tilikaudessa ja osinko voidaan maksaa vasta sen jälkeen, kun yhtiökokous on 
hyväksynyt Yhtiön tilinpäätöksen. Mikäli osinkoa jaetaan, kaikki Yhtiön Osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon. 
Tietyltä vuodelta maksetut osingot eivät anna viitteitä osingonmaksusta seuraavina vuosina. Osingonjakoon 
liittyviä rajoituksia kuvataan kohdassa ”Osakkeet ja osakepääoma – Osakkeenomistajien oikeudet – Osingot ja 
muun vapaan pääoman jakaminen”. 

Kohdassa ”Verotus” esitetään yhteenveto tietyistä osakkeenomistajiin vaikuttavista veroseuraamuksista. 
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MARKKINA- JA TOIMIALAKATSAUS 

Seuraava katsaus sisältää markkina- ja toimialatietoja, jotka osittain perustuvat kolmansien osapuolten lähteistä 
saatuihin tietoihin, Kansainvälisen konsultin laatimaan analyysiin ja Enersensen sisäisiin arvioihin. Seuraava 
katsaus sisältää myös markkina-asemaa koskevia arvioita, jotka perustuvat Enersensen ei-julkisista lähteistä 
saamiin tietoihin ja Enersensen johdon tuntemukseen kyseessä olevista toimialoista ja markkinoista. Vaikka 
Enersense pitää tässä esitteessä esitettäviä tietoja ja lähteitään luotettavina, Yhtiö ei ole itsenäisesti varmentanut 
tietoja ja ei siten pysty varmistamaan niiden paikkaansa pitävyyttä. Yhtiön parhaan käsityksen mukaan tästä 
markkina ja toimialakatsauksesta ei ole jätetty pois mitään sellaista olennaista tietoa muista lähteistä, jotka 
olisivat ristiriidassa esitettyjen tietojen kanssa, ja siten antaisi väärän kuvan markkinasta.   

Johdanto 

Meneillään oleva energiamurros on globaali ilmiö, joka tulee muuttamaan kansakuntien energiantuotantoa ja 
siirtämään sitä pois fossiilisista vaihtoehdoista kohti uusiutuvia energialähteitä. Energiamurroksen vaikutukset 
eivät ainoastaan näy muutoksena energiantuotantotavoissa, vaan se tulee muokkaamaan yhteiskuntaa monella eri 
tavalla ja vaikuttamaan moneen eri talouden osa-alueeseen.  

Kun siirrytään energiatuotannossa kohti uusiutuvia energialähteitä, esimerkiksi tuulivoimaa, tulee muutokset 
näkymään erityisesti energiatuotannon maantieteellisenä hajautuksena, joka tulee vaatimaan mittavia investointeja 
voimansiirtoverkkoihin, sähköasemiin ja energian varastointiin. Uusiutuvat energiamuodot käyttävät usein 
luonnon ilmiöitä - esimerkiksi vesivoimaa, tuulivoimaa ja aurinkovoimaa - energianlähteinä, mikä tarkoittaa, että 
energiatuotanto tulee tulevaisuudessa sääolosuhteista riippuen olemaan epätasaisempaa kuin esimerkiksi 
hiilivoimalla tuotettu energia. Tämä tulee johtamaan siihen, että energiamurros tulee jatkossa vaatimaan enemmän 
ajantasaista ja nopeampaa tiedonsiirtoa, mikä puolestaan tulee vaatimaan investointeja tietoliikenneverkkoihin. 
Yhteiskunnan tietoverkkoinfrastruktuuri on myös keskeisessä roolissa tuottavan teollisuuden uudistamisessa 
tehokkaampaan ja kestävämpään suuntaan sekä sen kilpailukyvyn ylläpitämisessä. Energiamurrosta ja 
teollisuuden uudistamista tukee EU- ja valtiotason kunnianhimoiset energiatehokkuus- ja päästötavoitteet.  

Enersense on vähäpäästöisten ja päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja. Yhtiö on yksi johtavista toimijoista 
pääliiketoiminta-alueillaan Suomessa5 ja Baltiassa6, minkä lisäksi Yhtiöllä on kansainvälistä liiketoimintaa 
tietyissä muissa Euroopan maissa. Erityisesti Suomessa Enersensellä on, yhtenä johtavista toimijoista ja 
merkittävällä markkinaosuudella, tärkeä rooli yhteiskunnassa sen kriittisen energia- ja tietoverkkoinfrastruktuurin 
rakentamisessa ja ylläpitämisessä sekä Suomen teollisuussektorin ylläpitämisessä, tehostamisessa ja 
uudistamisessa. Enersensen liiketoiminta jakautuu neljään eri liiketoimintasegmenttiin; Power, Connectivity, 
Smart Industry ja International Operations, jotka kaikki tukevat Yhtiön tavoitetta olla vähäpäästöisten ja 
päästöttömien energiaratkaisujen edelläkävijä. Yhtiön liiketoiminta-alueet tukevat toisiaan ja tarjoavat synergioita 
Yhtiön toiminnassa, vaikka liiketoimintamallit myös osin eroavat toisistaan. Yhtiön kilpailukenttä ja 
markkinapositio vaihtelee liiketoiminta-alueittain, ja muutamat Yhtiön pääkilpailijoista ovat aktiivisia useassa 
Enersensen segmentissä. Markkina-ajurit ovat myös osittain samat eri liiketoiminta-alueissa.  

Yleinen taloudellinen kehitys  

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) maaliskuussa 2021 julkaistun raportin mukaan7 maailman talouden 
odotetaan kasvavan 6 prosenttia vuoden 2021 aikana ja jatkavan 4,4 prosentin kasvuvauhtia vuonna 2022. Vuoden 
2020 arvioitu maailmantalouden supistuminen on 3,5 prosenttia. IMF:n ennusteiden arvioidaan olevan kuitenkin 
hyvin epävarmoja vallitsevan koronavirusepidemian vuoksi, ja jonka kehityksellä voi olla huomattavia vaikutuksia 
myös maailmantalouden kehitykseen. Raportissa todetaan myös, että valtioiden elvyttämispolitiikalla tulee 
olemaan iso rooli talouden elpymisessä. Kansainvälisen valuuttarahaston mukaan elvyttämispolitiikkaa tulisi 
erityisesti kohdentaa julkiseen terveydenhuoltoon, kansan henkisen pääoman ylläpitämiseen ja kasvattamiseen, 
tuotantotehokkuutta parantavaan digitalisaatioon sekä vihreisiin investointeihin, jonka kautta vähennettäisiin 
riippuvuutta uusiutumattomista energialähteistä. Kansainvälisen valuuttarahaston lokakuussa 2020 julkaisemassa 

                                                           
5 Lähde: Kansainvälisen konsultin laatima analyysi. 
6 Lähde: Johdon arvio. 
7 Lähde: International Monetary Fund – World Economic Outlook April 2021. 
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raportissa8 esitettiin, että vihreiden investointien kasvu yhdessä hiilipohjaisten energiatuotannon hintojen nousun 
kanssa pienentäisi tehokkaasti globaaleja päästöjä tukien samalla pandemiasta elpymistä.  

Talouden taantuma vuonna 2020 jäi Suomen Pankin maaliskuussa 2021 julkaiseman tiedotteen9 mukaan 
pienemmäksi kuin muualla euroalueella, ja Suomen talous supistui 2,8 prosenttia. Koronaviruspandemian 
odotetaan väistyvän rokotusten myötä vuonna 2021, jolloin yksityisen kulutuksen odotetaan kääntävän Suomen 
talouden 2,6 prosentin kasvuun. Vuonna 2022 kasvun odotetaan vahvistuvan 2,7 prosenttiin ja palaavan vuonna 
2023 1,2 prosentin tasolle, joka kuvastaa tämän hetken pitkän aikavälin kasvuedellytyksiä. Myös Suomen Pankki 
korostaa tiedotteessaan, että ennustaminen on hyvin epävarmaa koronapandemian vuoksi.  

Epävarmuus talouskehityksestä Suomessa on saanut Suomen yritykset vähentämään investointeja monella 
sektorilla. Talouspolitiikalla on pehmennetty taantuman vaikutuksia, mutta poliittisilla päätöksillä sekä julkisen 
sektorin investoinneilla tulee olemaan erilaisia vaikutuksia eri sektoreissa, ja Suomen investointipolitiikkaan 
vaikuttaa vahvasti myös Euroopan komission tekemät linjaukset. Euroopan komissio on asettanut kunnianhimoiset 
ilmastotavoitteet vuoteen 2030 asti ja arvioi, että jotta tavoitteisiin päästäisiin, Eurooppa tarvitsee noin 260 
miljardia euroa lisäinvestointeja vuodessa vihreään kehitykseen seuraavan vuosikymmenen aikana10.  

Globaalit investoinnit päästöttömään energiaan, miljardia dollaria11  

 

Energiamurros 

Meneillään oleva energiamurros on globaali ilmiö, jota ajaa ilmaston lämpenemistä ja hiilipäästöjä rajoittavat 
poliittiset ja taloudelliset päätökset. Globaalit investoinnit vähäpäästöisiin ja päästöttömiin energiaratkaisuihin 
ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosikymmenten aikana ympäristöpoliittisten päätösten johdosta. 
Kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden yleistyessä voidaan odottaa, että energiamurroksen muutostahti tulee 
kiihtymään lähitulevaisuudessa. Energiamurroksen vaikutukset tulevat vaikuttamaan vahvasti niin 
energiatuotantoon, energianvarastointiin, yhteiskunnan sähköistymiseen ja digitalisointiin sekä teollisuussektorin 
prosessien tehostamiseen. Esimerkiksi globaalin vetyenergian varastointimarkkinan koon arvioidaan kasvavan 
vuoden 2020 noin 14 miljardista dollarista noin 19 miljardiin dollariin vuonna 2027, eli noin 4 prosenttia vuosittain 
keskimäärin.12 

                                                           
8 Lähde: International Monetary Fund – World Economics Outlook October 2020. 
9 Lähde: Suomen Pankki – Väliennuste: Kasvu vahvistuu pandemian väistyessä (19.3.2021). 
10 Lähde: Euroopan parlamentti – Lehdistötiedote: Vihreä rahoitus: Parlamentti hyväksyi kriteerit kestäville investoinneille (18.6.2020). 
11 Lähde: IEA.org. 
12 Lähde: IEA.org. 
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Uusiutuvien energialähteiden lisäys sähköntuotannossa globaalisti, GW 2007-201913  

 

Power-segmentin markkina Suomessa 

Enersensen Power-segmentin markkina koostuu palveluista ja ratkaisuista liittyen suurjänniteverkkoihin, 
sähköasemiin, tuuli- ja aurinkovoimaan sekä sähkönlatausjärjestelmiin. Enersensen fokusalueet markkinassa ovat 
voimansiirtoverkkojen rakentaminen, sähköasemien rakentaminen, tuulivoimaloiden ja niihin liittyvän 
infrastruktuurin rakentaminen sekä energiavarastointiin liittyvät ratkaisut. Yhtiö tarjoaa myös laajasti huolto- ja 
ylläpitopalveluita liittyen kyseiseen infrastruktuuriin.  

Markkinan koko 

Markkinan koko oli Suomessa vuonna 2020 yli 500 miljoonan euroa, kun se vuonna 2019 oli noin 360 miljoonaa 
euroa. Markkinan voimakkaan kasvun selittää isot investoinnit voimansiirtoverkkoihin sekä vahva kasvu 
tuulivoimapuistojen rakentamisessa. Tuulivoimamarkkina kasvoi arviolta noin 230 miljoonaan euroon vuonna 
2020 sen oltua noin 121 miljoonaa euroa vuonna 2019. Suomen sähkönsiirron kantaverkkoa ylläpitävä Fingrid on 
ilmoittanut investoivansa noin 2 miljardia euroa maan suurjänniteverkon päivittämiseen seuraavan kymmenen 
vuoden aikana.14  

Kilpailukenttä 

Markkina Suomessa on fragmentoitunut, ja kaikilla alan toimijoilla on alle 20 prosentin markkinaosuus. Enersense 
jakaa Suomen markkinoilla markkinajohtajan aseman 15 prosentin markkinaosuudella Eltel Networks Oy:n 
kanssa.  

Markkinaosuudet Suomessa - %15  

 

                                                           
13 Lähde: IEA.org. – Raportti: Renewable Energy Market Update (Toukokuu 2020). 
14 Lähde: Kansainvälisen konsultin laatima analyysi. 
15 Lähde: Kansainvälisen konsultin laatima analyysi. 
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Markkina-ajurit 

Isossa kuvassa markkinaa ajaa energiamurrokseen liittyvä meneillään oleva siirtyminen uusiutuviin ja 
vähäpäästöisiin energiaratkaisuihin. Suomen olosuhteissa tämä tarkoittaa erityisesti mittavia investointeja 
tuulivoiman osuuden lisäämiseen kokonaisenergian tuotannosta. Vuonna 2021 Suomessa on yli 350 rakenteilla 
olevia tai luvan saaneita tuulivoimaturbiinia, ja määrän odotetaan kasvavan vahvasti lähitulevaisuudessa. Suomen 
olosuhteet tuulivoiman käyttöön energiatuotannossa ovat erinomaiset johtuen erityisesti maan tasaisista maasto-
olosuhteista, harvasta asutuksesta sekä hyvistä tuuliolosuhteista. Tuulivoiman kasvava käyttöönotto 
energiatuotannossa lisää merkittävästi energiatuotannon maantieteellistä hajautusta, joka tulee tulevaisuudessa 
vaatimaan myös maan suurjänniteverkon laajentamista ja kehittämistä. Fingridin tiedottamasta noin 2 miljardin 
euron investoinneista seuraavalle kymmenelle vuodelle noin kaksi kolmasosaa on uusiin investointeihin ja yksi 
kolmasosa ylläpitoon. Lisäksi Enersensen kohdemarkkinaa tulee tulevaisuudessa ajamaan lisääntyvät investoinnit 
aurinkoenergiaan sekä muun muassa sähköautojen latausinfrastruktuurin laajeneminen.16 

Tuulivoimaturbiinien määrän kasvu Suomessa per ensimmäinen rakennusvuosi17  

 

Connectivity-segmentin markkina Suomessa 

Enersensen Connectivity-segmentti käsittää pääsääntöisesti tietoliikenneverkkoratkaisujen suunnittelun, 
rakentamisen, ylläpidon ja huollon. Yhtiön fokus segmentissä on kiinteiden ja mobiiliverkkojen rakennus- ja 
ylläpitopalveluissa. Suomen tietoliikenneverkkomarkkinaa hallitsevat Elisa, DNA ja Telia. Tämän johdosta 
tietoliikenneverkkojen rakentajilla on segmentissä hyvin keskittynyt asiakasportfolio ja markkinan koko ja kehitys 
riippuu pitkälti operaattoreiden investointitahdista. Tulevaisuuden näkymät markkinassa ovat hyvät johtuen 
erityisesti 5g-verkkojen rakentamisesta sekä niitä tukevien kiinteiden verkkojen uusimistarpeista. 

Markkinan koko 

Suomen tietoliikenneverkkojen rakennusmarkkina on kooltaan arviolta noin 250 miljoonaa euroa. Koko 
markkinan koosta arviolta noin kolme neljäsosaa on uusien verkkojen rakentamista ja noin yksi neljäsosa on 
verkkojen huoltoa ja ylläpitoa. Teleoperaattorimarkkina on kehittynyt suuntaan, jossa yhä enemmän verkkojen 
rakennus- ja ylläpitotyötä ulkoistetaan. Tämä johtuu erityisesti siitä, että teleoperaattorit haluavat keskittyä yhä 
enemmän ydinliiketoimintaansa ja että verkkojen ylläpito muuttuu entistä teknisesti vaativammaksi.18 

Kilpailukenttä 

Suomen tietoliikenteen rakennusmarkkinaa hallitsevat kolme yhtiötä, jotka ovat Enersensen lisäksi Eltel Networks 
Oy ja Voimatel Oy. Koko Suomen markkinassa toimii kuusi yhtiötä, joiden liikevaihto segmentissä on yli viisi 
miljoonaa euroa. Teleoperaattoreiden pieni määrä rajaa verkonrakentajien määrää sekä vaikeuttaa uusien 
toimijoiden tuloa markkinalle. Teleoperaattorien pienen määrän takia kilpailu markkinassa on historiallisesti ollut 

                                                           
16 Lähde: Kansainvälisen konsultin laatima analyysi. 
17 Lähde: Kansainvälisen konsultin laatima analyysi. 
18 Lähde: Kansainvälisen konsultin laatima analyysi. 
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suhteellisen kovaa ja toimijoilla on ollut rajatut mahdollisuudet neuvotella runkosopimuksista. Viime vuosien 
aikana kilpailutilanne on tervehtynyt huomattavasti. 

Markkinaosuudet Suomessa - %19  

 

Markkina-ajurit 

Markkinaa ajaa yhteiskunnan lisääntyvä tarve siirtää tietoa entistä nopeammin, ja uusien teknologioiden tuomat 
mahdollisuudet lisäävät entisestään tarvetta nopeisiin tietoliikenneyhteyksiin. Markkinan koko perustuu vahvasti 
tietoliikennetoimijoiden investointeihin, ja kehitystä ajaa tällä hetkellä erityisesti vanhojen hitaampien verkkojen 
uusiminen sekä operaattoreiden 5g-projektit. Uusien 5g-tietoliikenneverkkojen laajentuessa myös niitä tukevien 
kiinteiden verkkojen vaatimustasot tulevat nousemaan. Teleoperaattoreiden investointitahti on viimeisten vuosien 
aikana pysynyt tasaisena ja investointien ennustettavuus on hyvällä tasolla johtuen siitä, että investoinnit 
toteutetaan usein useamman vuoden aikana.20 

Teleoperaattoreiden investoinnit suhteessa liikevaihtoon - %21 

 

Suomen valtio on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet liittyen nopeiden tietoliikenneyhteyksien tarjoamiseen koko 
maassa. Lisäksi myös Euroopan Unioni on tiedottanut tukevansa 5g-yhteyksien rakentamista Euroopassa. 

Smart Industry -segmentin markkina Suomessa 

Enersensen Smart Industry -segmentti palvelee Suomen teollisuutta huolto- ja kunnossapitopalveluissa. Yhtiön 
pääfokus markkinassa on lyhyt- ja pitkäaikaisissa huolto- ja ylläpitotöissä, vuosittaisissa kunnossapitotöissä, 
teollisuuden rakennustöissä ja teollisuuden prosessien tehostamisessa. Enersensen isoimmat asiakassegmentit 
markkinassa ovat energia-, prosessi-, meri- ja rakennusteollisuuden toimijat.  

Smart Industry -segmenttiin sisältyvä resursointiliiketoiminta toimii henkilöstöpalvelumarkkinalla. Yhtiö on 
6.5.2021 sopinut yrityskaupasta, jossa se myy rakentamisen henkilöstöpalveluita tarjoavan tytäryhtiönsä 

                                                           
19 Lähde: Kansainvälisen konsultin laatima analyysi. 
20 Lähde: Kansainvälisen konsultin laatima analyysi. 
21 Lähde: Kansainvälisen konsultin laatima analyysi. 
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Värväämö Oy:n koko osakekannan Citywork Oy:lle (”Citywork”). Kaupan voimaantulo edellyttää kauppakirjassa 
sovittujen ostajan rahoittajan suostumukseen liittyvien ehtojen toteutumista. Kaupan täytäntöönpanon arvioidaan 
tapahtuvan kesäkuun 2021 lopussa. Enersense ei luovu kokonaan henkilöstövuokrauksesta, vaan Yhtiöön jää yhä 
alan osaamista ja kykyä resurssien sisäiseen skaalaamiseen. 

Henkilöstöpalveluiden markkina koostuu yrityksistä, jotka tarjoavat erilaisia henkilöstöpalveluita, kuten 
henkilöstövuokrausta, rekrytointia, henkilöarviointeja, suorahakua, soveltuvuuden arviointeja, testausta, 
henkilövalmennusta tai uudelleensijoittamispalveluita. Enersensen fokusalueet markkinassa ovat teollisuuden ja 
rakentamisen henkilövuokrauksessa.  

Teollisuuspalvelut 

Markkinan koko 

Yhtiön Smart Industry -segmentti toimii teollisuuspalveluiden markkinalla. Teollisuuspalveluiden markkina 
Suomessa on arviolta noin 2 miljardin euron kokoinen. Teollisuuspalveluiden markkina on kooltaan Yhtiön suurin 
kohdemarkkina, ja Smart Industry -segmentti on myös liikevaihto-osuudellaan Yhtiön isoin segmentti. Selvästi 
isoin osuus teollisuuspalveluiden markkinasta koostuu sähkö-, automaatio-, pumppu- ja vastaavien järjestelmien 
kunnossapitotöistä.  

Markkinan jakauma - %22  

  

Markkina Suomessa on suhteellisen vakaa teollisuuden jatkuvien kunnossapitotarpeiden johdosta. Markkina 
kehittyy kuitenkin jatkuvasti, kun Suomen teollisuussektori kehittää tehokkuuttaan taloudellisista ja päästösyistä. 
Kokonaisuudessaan markkinan odotetaan kasvavan maltillisesti lähitulevaisuudessa, ja markkinan eri osa-alueiden 
välillä on kasvunäkymissä eroja. 

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja (2010=100), koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus23  

 

Energiateollisuuden kunnossapitomarkkinan odotetaan kasvavan muiden muassa uusien ydinvoimalaitosten 
valmistuessa ja niiden kunnossapitotöiden johdosta. Ydinvoima tulee olemaan tärkeässä roolissa transitiossa kohti 
päästötöntä yhteiskuntaa. Vuonna 2019 noin kolmannes koko maan energiantuotannosta oli ydinvoimalla 
tuotettua.24  

                                                           
22 Lähde: Kansainvälisen konsultin laatima analyysi. 
23 Lähde: Tilastokeskus. – Teollisuuden liikevaihtokuvaaja (http://www.stat.fi/til/tlv/meta.html). 
24 Lähde: Tilastokeskus – Sähkön ja lämmön tuotanto (http://www.stat.fi/til/salatuo/2019/salatuo_2019_2020-11-03_tie_001_fi.html). 
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Prosessiteollisuudessa kunnossapitotyöt ovat Suomessa lähinnä metsäteollisuuden kunnossapitotöitä, joiden 
kasvunäkymät ovat osittain heikommat johtuen paperituotannon kysynnän laskemisesta, mutta jota toisaalta nostaa 
biolaitosten kasvu tulevaisuudessa. Kansainvälinen metsäteollisuustuotteiden markkina kasvaa vuosittain, joka luo 
vakaan kysynnän pohjan myös suomalaisille metsäteollisuuden tuotteille. Globaalin metsäteollisuustuotteiden 
markkinan odotetaan kasvavan vuoden 2017 noin 575 miljardista eurosta 770 miljardiin euroon vuoteen 2030 
mennessä. Kasvua odotetaan erityisesti pakkausmateriaaleista, tekstiileistä sekä kemikaaleista. Suomessa paperin 
ja pahvin valmistusvolyymi on viime vuosikymmenen aikana supistunut noin kahden prosentin vuosittaista 
vauhtia, kun taas paperimassan tuotanto on kasvanut noin kahden prosentin vuosittaista vauhtia samana 
ajanjaksona.25 

Meriteollisuuden näkymät ovat koronapandemiasta huolimatta hyvät, vaikka pandemia voi osittain viivästyttää 
rakennustöistä lähitulevaisuudessa. Suomen meriteollisuusmarkkina oli noin 14 miljardin euron kokoinen vuonna 
2018, ja kasvoi noin kolmen prosentin kasvuvauhtia vuosien 2007 ja 2018 välillä.26  

Teollisuuden rakennustöiden näkymät ovat tasaiset lähitulevaisuudessa, vaikka koronapandemia saattaa vaikuttaa 
negatiivisesti uusien projektien aloittamiseen ja valmistumiseen. Teollisuuden rakennusmarkkinan koko kasvoi 
yhden prosentin vuosittaista vauhtia vuosien 2015 ja 2018 välillä ja kasvoi vuonna 2019 noin 18 prosenttia. 
Teollisuusrakentamisen kasvu oli nopeinta koko rakennussektorilla vuonna 2019.27  

Kilpailukenttä 

Teollisuuden kunnossapitopalvelut ovat pääasiassa ulkoistettuja, vaikkakin muutamat teollisuusyhtiöt ovat 
pitäneet palvelut yhtiön sisällä, kuten esimerkiksi Stora Enso Oyj:n tytäryhtiön Efora Oy:n kautta. Markkinassa 
toimii isoja kansainvälisiä ja kansallisia yhtiöitä, pienempiä palveluntuottajia ja paikallisia yrittäjiä. Suomessa 
markkina on hyvin fragmentoitunut, ja viisi suurinta toimijaa vastaa noin kolmasosasta kokonaismarkkinan koosta. 
Enersense on markkinassa kolmanneksi suurin toimija Caverion Oyj:n ja Efora Oy:n jälkeen. Toimijat, joilla on 
alle 2 prosentin markkinaosuus, vastaavat kokonaisuudessaan yli 50 prosentista kokonaismarkkinasta. Markkinan 
toimijoiden suuren määrän selittää suhteellisen matala markkinalle tulon kynnys. Pienemmät yhtiöt eivät 
kuitenkaan pysty kilpailemaan suurten yhtiöiden kanssa isoimmista kokonaisulkoistuksista vaan tarjoavat usein 
vain tiettyjä ratkaisuja erityisosaamisensa puitteissa.   

Markkinaosuudet Suomessa - %28 

 

Kilpailudynamiikka eroaa alan eri osa-alueissa. Energiateollisuudessa, joka käsittää lähinnä ydinvoiman, 
markkinalle tulo on vaikeaa ja kilpailuetu on yhtiöillä, joilla on pidempää kokemusta alalta. Tämä johtuu pitkälti 
alan erityisen tiukoista turvallisuusvaatimuksista. Palvelusopimukset energia-alalla ovat usein pitkiä. 
Prosessiteollisuuden isojen yhtiöiden palvelukilpailutuksissa erityisen tärkeää on laaja palveluvalikoima, joka 
usein löytyy vain markkinan isoimmilla yhtiöillä. Tämän takia pienet ja keskisuuret toimijat eivät pysty tarjoamaan 
markkinan isoimmista sopimuksista. Meriteollisuudessa Enersense kilpailee lähinnä teollisten rakentajien kanssa 
sekä telakoiden omien tytäryhtiöiden kanssa. Yhtiön käsityksen mukaan laivanrakennustöissä usein kuitenkin 
teknisesti vaativimmat työt ulkoistetaan Enersensen kaltaiselle erityispalveluihin erikoistuneelle toimijalle. 

                                                           
25 Lähde: Kansainvälisen konsultin laatima analyysi. 
26 Lähde: Kansainvälisen konsultin laatima analyysi. 
27 Lähde: Kansainvälisen konsultin laatima analyysi.  
28 Lähde: Kansainvälisen konsultin laatima analyysi. 
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Teollisuuden rakennusmarkkina on lähes kokonaisuudessa ulkoistettu teollisuusrakentajille. Markkinassa kilpailee 
osittain myös yleisrakentajat, joilla on laaja palveluvalikoima, kuten esimerkiksi YIT Oyj.  

Markkina-ajurit 

Markkinaa tulee tulevaisuudessa ajamaan monet eri ajurit. Ilmastopoliittiset päätökset tulevat asettamaan 
lisääntyviä vaatimuksia teollisuussektorille ja ympäristöystävälliset investoinnit tulevat kasvamaan, joka tarkoittaa 
esimerkiksi vanhenevan tehdaskannan uusimista modernimpiin tuotantolaitoksiin. Modernien tuotantolaitosten 
mukana digitalisaatio lisääntyy, joka tulee johtamaan ulkoisen teknisen työvoiman kysynnän kasvuun. Myös uudet 
teknologiat, kuten esineiden internet (IoT), tulee kasvattamaan ulkoisten ylläpitopalveluiden tarpeita. Pitkässä 
juoksussa tärkeintä on kuitenkin Suomen teollisuussektorin kilpailukyky globaalissa markkinaympäristössä.29 

Henkilöstöpalvelumarkkina  

Markkinan koko 

Henkilöstöpalveluiden markkina Suomessa on kokonaisuudessaan noin kolmen miljardin euron kokoinen. Tästä 
teollisuuden ja rakentamisen henkilöstövuokrausmarkkinoiden osuus on noin 900 miljoonaa euroa. 
Kokonaismarkkina on kasvanut vuosien 2015 ja 2019 välillä noin 12 prosentin vuosittaista kasvuvauhtiavauhtia, 
kun taas teollisuuden ja rakentamisen henkilöstövuokrauspalvelut ovat kasvaneet selvästi kokonaismarkkina 
nopeammin kasvun ollessa 26 prosenttia ja 29 prosenttia samana ajanjaksona.  

Henkilöstöpalveluiden markkina Suomessa – miljoonaa euroa30 

 

Kilpailukenttä 

Henkilöstöpalveluiden markkina Suomessa on hyvin fragmentoitunut ja koostuu kourallisesta isoja toimijoita sekä 
monesta pienemmästä erikoistuneesta toimijasta. Teollisuuden ja rakentamisen henkilöstövuokrauksessa 
Enersense kilpailee molempien toimijatyyppien kanssa ja on Yhtiön johdon arvion mukaan yksi merkittävimmistä 
toimijoista kyseisessä segmentissä. 

                                                           
29 Lähde: Kansainvälisen konsultin laatima analyysi. 
30 Lähde: Kansainvälisen konsultin laatima analyysi. 
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Henkilöstöpalveluiden markkinaosuudet Suomessa – %31 

  

Markkina-ajurit 

Euroopan keskiarvolukuihin verrattuna Suomen henkilöstövuokrausmarkkina on edelleen suhteellisen 
alikehittynyttä. Työvoiman ulkoistusmarkkina kehittyy kuitenkin nopeasti johtuen erityisesti osaavan työvoiman 
pulasta, jota henkilöstövuokraustoiminta tehokkaasti paikkaa. Suomen rakennussektorin henkilöstövuokrauksen 
penetraatioaste oli 7 prosenttia vuonna 2019, kun se vielä vuonna 2016 oli vain 3,5 prosenttia. 

Kansainväliset liiketoiminnat 

Suomen markkinan lisäksi Enersense tarjoaa palveluitaan tietyillä ulkomaan markkinoilla, joista Yhtiön 
tärkeimmät kohdemarkkinat ovat Baltian maat, Saksa, Ranska ja Iso-Britannia. Yhtiön johdon näkemyksen 
mukaan, huomioiden Yhtiön huollettavana olevien tuulipuistojen määrä suhteessa kokonaiskapasiteettiin, 
Enersensellä on Baltiassa erittäin vahva asema ollen markkinajohtaja tuulipuistojen huoltotöissä sekä 
voimansiirtoverkkojen huoltotöissä ja rakentamisessa. Kansainvälisten kohdemarkkinoiden kokonaiskokoa Yhtiö 
ei pysty arvioimaan, mutta samat trendit ajavat kohdemarkkinoita kuin Suomessa.  

Tuulivoima on keskeisessä roolissa Euroopan tavoitteissa siirtyä kohti päästötöntä tulevaisuutta. Vuoden 2020 
tuulivoimarakentamiseen investoitiin noin 19 miljardia euroa, ja investointien odotetaan kasvavan 34 miljardiin 
euroon vuoteen 2023 mennessä. Samaan aikaan suurjänniteverkkoinvestoinnit sekä niihin liittyvien sähköasemien 
ja huoltotöiden määrän odotetaan kasvavan lähitulevaisuudessa. Vuonna 2019 investoitiin suurjänniteverkkoihin 
Saksassa 3,8 miljardia euroa, Ranskassa 1,8 miljardia euroa, Iso-Britanniassa 1,2 miljardia euroa ja Baltian maissa 
yhteensä noin 310 miljoonaa euroa. Keski- ja Etelä-Euroopassa myös aurinkovoima tulee olemaan tärkeä osa 
energiamurrosta. Euroopan Unionin maissa aurinkovoimalla tuotetun energian odotetaan kasvavan vuoden 2020 
140 gigawatista noin 320 gigawattiin vuoteen 2030 mennessä.32 

Tietoliikenneverkkojen rakennusmarkkina Euroopassa Enersensen kohdemaissa on vahvassa kasvussa erityisesti 
Saksassa, Iso-Britanniassa ja Ranskassa, joissa vuosien 2016 ja 2019 välillä markkinan kumulatiivinen 
kasvuvauhti on ollut viiden ja kymmenen prosentin välillä. Markkinat olivat myös merkittävän kokoisia vuonna 
2019: Saksassa 3,8 miljardia euroa, Iso-Britanniassa 4,7 miljardia euroa ja Ranskassa 3,8 miljardia euroa. Baltian 
maiden yhteenlaskettu markkinakoko oli vuonna 2019 noin 95 miljoonaa euroa. Markkina-ajureita ovat pääasiassa 
5g-verkkojen ja niitä tukevien kiinteiden verkkojen rakentaminen, EU-rahoitus sekä lisääntynyt verkkojen 
rakentamisen ja ylläpidon ulkoistaminen.33 

Enersensen kohdemarkkinoiden teollisuuspalvelumarkkinat seuraavat myös samoja trendejä kuin Suomessa. 
Markkinoita ajaa erityisesti teollisuuslaitosten korkea ikä, uudet teknologiat, jotka luovat kilpailukykyä tuotannon 
tehostamisessa, sekä kasvava puute osaavasta työvoimasta. Saksan, Ranskan ja Iso-Britannian markkinat 
yhteenlaskettuna oli vuonna 2018 noin 23,3 miljardia euroa, kun se Baltian maissa oli noin 2 miljardia euroa.34 

                                                           
31 Lähde: Kansainvälisen konsultin laatima analyysi. 
32 Lähde: Kansainvälisen konsultin laatima analyysi. 
33 Lähde: Kansainvälisen konsultin laatima analyysi. 
34 Lähde: Kansainvälisen konsultin laatima analyysi. 
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Eräitä kansainvälistä markkinaa kuvaavia tietoja35 

 

  

                                                           
35 Lähde: Kansainvälisen konsultin laatima analyysi. 
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YHTIÖN LIIKETOIMINTA 

Yleistä 

Enersense on suomalainen, kansainvälisesti toimiva päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja. Yhtiö tarjoaa 
muitakin teollisuus-, energia-, tietoliikenne- ja rakennusalaan liittyviä ratkaisuja. Enersense on vahvasti mukana 
tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Yhtiön pyrkimyksenä on 
kasvattaa päästöttömien ja vähäpäästöisten ratkaisujen36 osuutta nykyisestä siten, että se kattaisi jatkossa 75 
prosenttia Yhtiön liikevaihdosta 50 prosentin37 sijaan Yhtiön strategian mukaisesti. 

Yhtiön päätoimialoja ovat teollisuus, rakentaminen, energia ja tietoliikenne. Enersense tukee monipuolisilla 
palveluillaan ja osaamisellaan pohjoismaisten ja kansainvälisten teollisuus-, energia-, tietoliikenne- ja 
rakennusalan yhtiöiden menestymistä toimialojen siirtyessä kohti päästötöntä tulevaisuutta. 

Enersense välittää osaamista, tarjoaa kestäviä ratkaisuja ja pyrkii varmistamaan laadukkaan lopputuloksen 
asiakkaittensa eri kokoisiin projekteihin. Enersensessä työskenteli 31.3.2021 noin 2 190 työntekijää, ja Yhtiö 
toteuttaa projekteja noin 40:ssä eri maassa.   

Vuoden 2019 loppuun saakka Enersensellä oli kolme raportoitavaa liiketoiminta-aluetta, jotka olivat Resurssit, 
Digitaaliset ratkaisut ja palvelut sekä Suunnittelu ja tuotanto. Vuoden 2020 alusta lukien liiketoiminta-alueet olivat 
Projektit sekä Henkilöstöpalvelut. Empower-yrityskaupan myötä (katso alla osio ”– Yritysostot”) Enersense vastaa 
kuitenkin muuttuvan yhteiskunnan energia-, rakennus- ja tietoliikennetarpeisiin ja -haasteisiin entistä laajemmalla 
palvelukokonaisuudella, minkä vuoksi Enersensen raportointi uudistettiin syksyllä 2020. Listalleottoesitteen 
päivämääränä Enersensen palvelukokonaisuus on jaettu neljään eri raportoitavaan liiketoimintasegmenttiin: Smart 
Industry, Power, Connectivity ja International Operations. Enersensen liikevaihto oli 147,5 miljoonaa euroa ja pro 
forma -liikevaihto oli 240,6 miljoonaa euroa 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella. 

Enersensen visio ja missio  

Enersensen visio on olla merkittävä päästöttömän yhteiskunnan toteuttaja. Yhtiön tavoitteena on nostaa 
vähäpäästöisten ja päästöttömien ratkaisujen38 osuus liikevaihdosta 75 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä (noin 
50 prosenttia vuonna 202039). Yhtiö haluaa varmistaa johtavan markkina-aseman Suomessa ja Baltian maissa sekä 
jatkaa kansainvälistymistä keskittymällä Pohjoismaihin, Saksaan, Ranskaan ja Isoon-Britanniaan. 

Enersensen missio on olla keskeisesti mukana toteuttamassa energiamurrosta kannattavalla liiketoiminnalla. 
Energiamurros ja siirtyminen kohti vähäpäästöistä yhteiskuntaa ovat yhteisiä nimittäjiä megatrendeille, kuten 
kestävä kehitys, sähköistyminen ja digitalisoituminen, joilla kaikilla on voimakas vaikutus Yhtiön 
liiketoimintaympäristöön. 

Enersensellä on hyvä asema strategisten tavoitteiden saavuttamiseen: Yhtiö on yksi johtavista toimijoista 
pääliiketoiminta-alueillaan, ja sillä on vahva kysyntänäkymät (katso lisätietoja edellä kohdassa ”Markkina- ja 
toimialakatsaus”) ja selkeät keinot tavoitteiden toteuttamiseen. 

                                                           
36 Yhtiö tarjoaa vähäpäästöisiä tai päästöttömiä ratkaisuja useilla liiketoimintasegmenteillään. Niihin lukeutuvat esimerkiksi Power-segmentillä 
tarjottavat ratkaisut, Smart Industry -segmentillä toteutettavat ydinvoimahankkeet sekä telakkatöiden piirissä valmistettavat LNG-laivat, 
International Operations -segmentin piirissä toteutettavat päästöttömät ja vähäpäästöiset hankkeet, sekä Connectivity-segmentillä toteutettavat 
5G-hankkeet. 
37 Vuositason liikevaihdosta huomioiden Empower-yrityskauppa ikään kuin yrityskauppa ja siihen liittyvät rahoitusjärjestelyt olisivat 
tapahtuneet 1.1.2020. Osuus toteutuneesta liikevaihdosta (jossa Empower-yrityskaupan myötä siirtyneiden liiketoimintojen luvut on 
sisällytetty ajalta 1.8.2020-31.12.2020) on noin 51 prosenttia. 
38 Yhtiö tarjoaa vähäpäästöisiä tai päästöttömiä ratkaisuja useilla liiketoimintasegmenteillään. Niihin lukeutuvat esimerkiksi Power-segmentillä 
tarjottavat ratkaisut, Smart Industry -segmentillä toteutettavat ydinvoimahankkeet sekä telakkatöiden piirissä valmistettavat LNG-laivat, 
International Operations -segmentin piirissä toteutettavat päästöttömät ja vähäpäästöiset hankkeet, sekä Connectivity-segmentillä toteutettavat 
5G-hankkeet. 
39 Vuositason liikevaihdosta huomioiden Empower-yrityskauppa ikään kuin yrityskauppa ja siihen liittyvät rahoitusjärjestelyt olisivat 
tapahtuneet 1.1.2020. Osuus toteutuneesta liikevaihdosta (jossa Empower-yrityskaupan myötä siirtyneiden liiketoimintojen luvut on 
sisällytetty ajalta 1.8.2020-31.12.2020) on noin 51 prosenttia. 
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Yhtiön strategia rakentuu neljälle kulmakivelle: luotettava kumppani avainasiakkaille, Yhtiön johdon käsityksen 
mukaan alan johtava asiantuntemus ja palvelun laatu, kustannustehokkaat ja joustavat toiminnot ja 
yrittäjähenkisyys. 

Keskeiset vahvuudet  

 Enersense on yksi johtavista toimijoista energiamurroksen eri osa-alueilla monipuolisella 
palveluvalikoimallaan. Enersensen tarjoamat palvelut ovat keskeisessä roolissa yhteiskunnan 
energiamurroksen toteuttamisessa. Enersensen vahva osaaminen muun muassa tuulivoimahankkeissa ja 
sähköisen liikenteen latausjärjestelmissä sekä Power-liiketoiminnan jaettu ykkössija40 Suomen 
markkinassa asemoivat Yhtiön täysimääräisesti hyödyntämään energiamurroksen 
liiketoimintamahdollisuuksia.  

 Enersensen palvelut mahdollistavat yhteiskunnalle tärkeiden toimintojen jatkuvuuden. Enersensen 
palvelut sähkö- ja tietoliikenneverkkojen suunnittelijana, rakentajana ja ylläpitäjänä ovat yhteiskunnan 
toimivuuden kannalta tärkeitä. Suomessa Enersense on jaetulla ykkössijalla Power-liiketoiminnassa ja  
yksi kolmesta merkittävästä toimijasta tietoliikenneverkkotoiminnassa, mikä tarjoaa Yhtiölle erinomaiset 
kilpailuedellytykset kasvavilla markkinoilla. Enersensen osaaminen on myös kansainvälisesti korkealla 
tasolla, ja Yhtiön johto arvioi Enersensen olevan markkinajohtajan asemassa tuulivoimapuistojen ja 
voimansiirtoverkkojen rakentamisessa Baltian maissa.  

 Yhtiö on vaativien teollisuuspalveluiden erityisosaaja. Enersense on luotettava kumppani41 
teollisuuden huolto- ja kunnossapitopalveluissa. Enersensen markkina-asema kolmanneksi suurimpana42 
toimijana Suomessa luo edellytykset palvella asiakkaita kokonaisvaltaisesti. Enersensellä on myös 
vahvaa erityisosaamista vaativimpien teollisuuden hankkeiden projektihallinnasta, -resursoinnista ja -
tuotannosta. Yhtiöllä on kokemusta muun muassa seuraavista hankkeista: Olkiluoto 3 -ydinvoimala, 
Äänekosken biosellutehdas, Kilpilahden teollisuusalue, LNG-terminaalihankkeet sekä Rauman ja Turun 
telakoiden laivaprojektit. 

 Enersensellä on hyvä maine laadukkaana ja asiantuntevana palveluntarjoajana asiakkaiden 
keskuudessa. Enersensen asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla43 kaikissa sen liiketoimintayksiköissä. 
Asiakastyytyväisyyden taustalla on Enersensen laatukeskeinen ajattelu sekä sitoutunut henkilöstö, jonka 
ammattiosaaminen ja -ylpeys sekä palveluhalukkuus ovat erinomaisia. Enersensen pitkäaikaiset 
asiakassuhteet sen kaikissa liiketoimintayksiköissä ovat merkki palveluiden korkeasta laadusta. 

 Työvoiman joustavuus ja resurssien tehokas käyttö. Enersensen pitkä kokemus 
henkilöstöresursointiliiketoiminnasta mahdollistaa työvoimatarpeen pitkäjänteisen suunnittelun sekä 
nopean reagoinnin asiakastarpeen muutoksiin. Yhtiön omat henkilöstöresurssit sekä 
resursointiosaaminen mahdollistavat joustavan resurssiallokaation asiakkaiden ja omien hankkeiden ja 
palveluiden välillä, mikä on kilpailuvaltti Enersenselle. Yhtiöllä on myös valmius reagoida nopeasti 
asiakkaiden suuriin resurssitarpeisiin hankkimalla ja toimittamalla työvoimaa Suomen lisäksi myös 
ulkomailta tehokkaan ja kansainvälisen hankintaverkoston kautta. Yhtiö on toimittanut henkilöresursseja 
globaalisti erilaisiin asiakasprojekteihin.  

 Työntekijöiden motivointiin ja turvallisuuteen panostaminen. Enersense hoitaa erityisesti 
kansainvälisen työvoiman logistiset asiat tehokkaasti, jolloin työntekijä voi keskittyä täysipainoisesti 
työntekoon ja sen laadun varmistamiseen. Työntekijöistä huolehtimiseen ja työturvallisuuden 
johtamiseen on panostettu Enersensessä pitkäjänteisesti. Tästä osoituksena vuonna 2020 Yhtiön 
kumulatiivinen sairauspoissaoloprosentti oli erittäin alhainen, noin 2,8 prosenttia. Vertailulukuna on 
käytettävissä tilastoitu vuoden 2014 sairauspoissaoloprosentti, joka oli teollisuuden työntekijöillä 5,8  
prosenttia ja rakennusalan työntekijöillä 5,2 prosenttia44. 

                                                           
40 Liikevaihdon 2019 perusteella mitattuna. Lähde: Kansainvälisen konsultin analyysi.  
41 Yhtiöllä on pitkäaikaisia, vuosia kestäneitä asiakassuhteita joidenka perustella Yhtiö mittaa asiakkaittensa luottamusta Yhtiötä kohtaan. Yhtiö 
mittaa myös asiakastyytyväisyyttä. 
42 Liikevaihdon 2019 perusteella mitattuna. Lähde: Kansainvälisen konsultin analyysi.  
43 Asiakastyytyväisyyttä mitataan eri liiketoimintojen asiakkaille lähetettävillä asiakastyytyväisyyskyselyillä (NPS). Kyselyissä kysytään mm. 
asiakkaan suositteluhalukkuutta (asteikolla 1-10), sekä numeraalista arviota Yhtiön työstä (asteikolla 1-10). Lisäksi asiakkaiden on mahdollista 
antaa avointa palautetta. 
44 Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto: Työaikakatsaus, Työajat ja poissaolot EK:n jäsenyrityksissä vuonna 2014. 
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 Panostaminen digitaalisiin tuotteisiin ja palveluihin. Enersensen digitaaliset palvelut tukevat Yhtiön 
kaikkia liiketoimintayksiköitä tuottamalla uusia palveluita ja tuotteita asiakkaiden tarpeisiin. Enersensellä 
on vahva ja pitkäaikainen asiantuntemus digitaalisten palveluiden ja tuotteiden kehityksestä. Digitaalisen 
tuotekehityksen ydinajatus on Yhtiön oman toiminnan tehostaminen ja/tai lisäarvon tuottaminen 
asiakkaalle, joka puolestaan tukee Yhtiön muita liiketoiminta-alueita. 

Strategia  

Enersensen ydinstrategiana on olla päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja ja päästöttömän yhteyskunnan 
mahdollistaja kannattavan liiketoiminnan kautta. Enersensen strategia tukee meneillään olevaa yhteiskunnan 
energiamurrosta, jossa energiantuotanto siirtyy vahvemmin kohti uusiutuvia energialähteitä ja jossa loppukäyttäjät 
ovat entistä valveutuneempia energiantuotannon vaikutuksesta ympäristöön ja yhteiskuntaan.  

Pääteemoina strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi Yhtiö keskittyy: 

 Kehittämään valmiuksia ylläpitämään ja voittamaan vähäpäästöisiä ja päästöttömiä 
energiaprojekteja Yhtiön kohdemaissa. Enersense tavoittelee roolinsa kasvattamista jo vakiintuneiden 
vähäpäästöisten ja päästöttömien energiahankkeiden asiakkuuksien osalta, kuten ydinvoima, ja erityisesti 
lisäämään asiakkuuksia uusiutuviin energialähteisiin (kuten aurinko- ja tuulivoima) sekä uusiin 
energiateknologioihin (kuten vety) tehtävistä investoinneista. 

 Varmistamaan alan parhaan osaamisen ja pitämään kiinni alan parhaista työntekijöistä. Yhtiö 
pyrkii mahdollistamaan työntekijöilleen parhaat edellytykset tehokkaaseen työskentelyyn ja 
mahdollisuudet kehittyä ja kasvaa asiantuntijoina. Yhtiö tekee yhteistyötä yliopistojen ja koulujen kanssa 
tukeakseen energia-alan kehitystä ja pysyäkseen myös tieteen tiimoilta alan huippuosaajien joukossa. 

 Parantamaan liiketoimintojen tehokkuutta ja olemaan alan kustannusjohtaja. Kustannustehokkaat 
toiminnot ja joustava työvoiman käyttö, liiketoimintayksiköiden välinen synergia ja yhteistyö 
ensisijaisesti resurssien skaalautuvuuden näkökulmasta sekä kokonaistoimitusten osalta sekä projektien 
hinnoittelukuri ovat Enersensen projektitoiminnan perusta. Prosessit, alustat ja nimikoidut resurssit 
tukevat tiedonjakamista entistä vahvemmin tulevaisuudessa, mikä puolestaan tulee tukemaan yhteistyötä 
ja ristiinmyyntiä liiketoimintayksiköiden välillä ja eri maissa. 

 Jatkamaan kannattavaa orgaanista ja epäorgaanista kasvua. Yhtiö keskittyy toteuttamaan 
kasvustrategiaansa kannattavuus edellä. Orgaanisen kasvun lisäksi Yhtiön strategiaan kuuluu kasvu 
yritysostojen kautta. Mahdollisten yritysostokohteiden pääkriteereinä ovat uuden teknologian tai 
erityisosaamisen hankkiminen, mutta myös strategisten painopistealueiden vahvistaminen. Enersense 
tulee myös harkitsemaan epäorgaanista kansainvälistä kasvua vahvistaakseen markkina-asemaansa 
tietyissä kohdemaissa tai laajentuakseen uusille maantieteellisille alueille. 

Empower-yrityskaupan jälkeen Enersense on luonut vankan perustan nykyisten kasvutavoitteiden 
tavoittelemiseksi. Yhtiön aktiivisten toimenpiteiden ansioista Yhtiön kannattavuus on parantunut huomattavasti 
käyttökatteella mitattuna vuoden 2020 aikana niin Enersensen kuin myös vanhan Empowerin osalta. Yhtiö jatkaa 
toimia kannattavuuden parantamiseksi erityisesti kehittämällä Yhtiön projektiseurantatyökaluja, tehostamalla 
resurssien käyttöä sekä realisoimalla potentiaalisia Empower-yrityskaupasta saatavia synergioita. 
Kannattavuustavoitteita tukee Yhtiön parantunut taloudellinen asema sekä markkinan suotuisa kehittyminen.  

Taloudelliset tavoitteet  

Taloudelliset tavoitteet ovat tulevaisuutta koskevia lausumia, eivätkä ne takaa tulevaa taloudellista tulosta. 
Enersensen toteutuva tulos voi poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitystä tai pääteltävissä 
olevasta tuloksesta johtuen useista tekijöistä, joita on kuvattu muun muassa kohdissa ”Tulevaisuutta koskevat 
lausumat”, ja ”Riskitekijät”. Kaikki tässä Listalleottoesitteessä esitetyt taloudelliset tavoitteet ovat ainoastaan 
tavoitteita eivätkä ennusteita tai arvioita Enersensen tulevasta taloudellista tuloksesta, eikä niitä tule pitää 
sellaisina. 
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Enersensen strategian pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat: 

 Nostaa vähäpäästöisten ja päästöttömien ratkaisujen45 tuomaa osuutta liikevaihdosta 75 prosenttiin 
vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2020 kyseisten hankkeiden osuus liikevaihdosta oli noin 50 prosenttia.46 

 Panostaa seuraavan viiden vuoden aikana maantieteellisesti kotimaan markkinoihin sekä jatkaa 
kansainvälistymistä vahvasti Pohjoismaissa, Baltian alueen maissa sekä valikoiduilla markkinoilla kuten 
Saksassa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa. 

 Saavuttaa 300 miljoonan euron liikevaihto orgaanisesti vuoteen 2025 mennessä. Orgaanisen kasvun 
lisäksi Enersense etsii aktiivisesti yritysostokohteita strategian toteuttamiseksi ja mahdollinen 
epäorgaaninen kasvu voi nostaa liikevaihtoa merkittävästi.  

 Saavuttaa 10 prosentin käyttökatemarginaali vuoteen 2025 mennessä. 

Enersensen kannattavuus on ollut välttävällä tasolla koko tarkastelujakson 2019-2020 ajan, mutta käyttökate on 
parantunut. Yhtiön toiminta on kehittynyt suotuisasti ja tavoitteet on tarkastelujaksolla joko saavutettu tai ylitetty. 

Historia  

Enersense perustettiin vuonna 2005, jolloin se aloitti toimintansa vuokratyövoiman välittäjänä. Yhtiön toiminnan 
ja tarjoamien palveluiden laajentuessa Enersense-konserniin on perustettu tai liittynyt uusia kotimaisia 
tytäryhtiöitä vuodesta 2006 alkaen, minkä lisäksi Enersense aloitti toimintansa laajentamisen ulkomaille vuonna 
2010. Yhtiö listautui Nasdaq Helsingin First North -markkinapaikalle huhtikuussa 2018.  

Lokakuussa 2018 Enersense toteutti rakennusalan työvoimavälitykseen erikoistuneen kasvuyhtiö Värväämö Oy:n 
koko osakekantaa koskevan yritysoston. Yritysoston tavoitteena oli tukea Enersensen kasvutavoitteita, ja sillä 
laajennettiin Yhtiön silloista Resurssit-liiketoiminta-aluetta uusiin asiakkuuksiin ja markkina-alueisiin Suomessa, 
erityisesti rakennusteollisuudessa. Värväämöllä oli hankinnan hetkellä toimipisteet Helsingissä, Oulussa, 
Tampereella ja Turussa. Ostetun yrityksen liiketoimintaa jatkettiin Värväämö-brändin alla vuoteen 2020 saakka, 
jolloin Värväämö siirtyi Enersense-brändin alaisuuteen.  

Helmikuussa 2020 Enersensen kaikki silloiset operatiivisen johtoryhmän jäsenet sekä johtoryhmän ulkopuolelta 
Yhtiön eräät työntekijät ja yrittäjistä koostuva AktiiviOmistajat-niminen sijoittajaryhmä ostivat Yhtiön 
pääomistajalta Corporatum Oy:ltä noin 49,9 prosenttia Yhtiön osakekannasta. Ostajapuoli toteutti osakekaupat 
pääosin sijoitusyhtiö MBÅ Invest Oy:n kautta, jonka omistajiin kuuluivat Enersensen silloisen operatiivisen 
johdon ja osakekauppaan osallistuneiden työntekijöiden lisäksi muun muassa yrittäjät Markku Kankaala, Petri 
Suokas ja Martti Haapala. MBÅ Invest Oy:n ulkopuolelta ostajakonsortioon kuului myös Tomi Hyttinen 
Taloustieto Incrementum Ky:n kautta. 

Yhtiölle luotiin uusi strategia, jonka seurauksena Enersense hankki yrityskaupalla Empower Oyj:n koko 
osakekannan heinäkuussa 2020. Empower on kansainvälinen yritys, joka toteuttaa älykästä yhteiskuntaa. 
Empower rakentaa, asentaa, huoltaa ja korjaa sähkö- ja tietoliikenneverkkoja, pitää kunnossa voimalaitoksia ja 
tehtaita sekä kehittää ja toimittaa digitaalisia ratkaisuja monialaisten asiakkaiden tarpeisiin. Empowerin 
asiakaskunta on kotimaiset ja kansainväliset energia-, teollisuus- ja tietoliikennealan yhtiöt. Ostetun yhtiön koko 
konsernin henkilöstömäärä oli hankinnan hetkellä 1 266. Yrityskaupan myötä muodostuneen uuden Enersensen 
kokonaishenkilöstön määrä nousi 2 300 henkilöön. Yrityskauppa kasvatti Enersensen resursseja ja osaamista sille 
strategisesti tärkeillä toimialoilla. Sen myötä uudesta Enersensestä muodostui merkittävä toimija, joka palvelee 
pohjoismaisia ja kansainvälisiä teollisuus-, energia- ja tietoliikennealan yhtiöitä.  

Liiketoiminta  

Enersensen palvelukokonaisuus on jaettu neljään liiketoimintasegmenttiin: Smart Industry, Power, Connectivity 
ja International Operations. Smart Industry -alueen osuus Enersensen liikevaihdosta 31.12.2020 päättyneellä 

                                                           
45 Yhtiö tarjoaa vähäpäästöisiä tai päästöttömiä ratkaisuja useilla liiketoimintasegmenteillään. Niihin lukeutuvat esimerkiksi Power-segmentillä 
tarjottavat ratkaisut, Smart Industry -segmentillä toteutettavat ydinvoimahankkeet sekä telakkatöiden piirissä valmistettavat LNG-laivat, 
International Operations -segmentin piirissä toteutettavat päästöttömät ja vähäpäästöiset hankkeet, sekä Connectivity-segmentillä toteutettavat 
5G-hankkeet. 
46 Vuositason liikevaihdosta huomioiden Empower-yrityskauppa ikään kuin yrityskauppa ja siihen liittyvät rahoitusjärjestelyt olisivat 
tapahtuneet 1.1.2020. Osuus toteutuneesta liikevaihdosta (jossa Empower-yrityskaupan myötä siirtyneiden liiketoimintojen luvut on 
sisällytetty ajalta 1.8.2020-31.12.2020) on noin 51 prosenttia. 



 

62 

 

tilikaudella oli 53,1 prosenttia, Power-liiketoiminta-alueen 12,8 prosenttia, Connectivity-liiketoiminta-alueen 15,9 
prosenttia ja International Operations -liiketoiminta-alueen 18,1 prosenttia.  

Enersensellä on Suomessa toimipisteitä 29 paikkakunnalla, minkä lisäksi sillä on toimipisteet Virossa, Latviassa, 
Venäjällä, Unkarissa, Ranskassa, Saksassa, Turkissa, Norjassa, Iso-Britanniassa sekä Liettuassa. 

Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön liiketoimintasegmenttien liikevaihdot ilmoitetuilta ajanjaksoilta: 

 1.1.–31.3. 1.1.–31.12. 
 2021 2020 2020 2019 

(tuhatta euroa) 
IFRS 

(tilintarkastamaton) 
IFRS 

(tilintarkastettu) 
Liiketoiminta-alueen 
liikevaihto     
Smart Industry 22 311 13 791 78 371 51 629 
Power 10 838 - 18 916  
Connectivity 8 463 - 23 419  
International 
Operations 11 625 1 038 26 754 6 429 
Eliminoinnit ja 
liiketoiminta-alueille 
kohdistamattomat erät 71 - - - 
Yhteensä 53 308 14 829 147 460 58 057 

Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön liikevaihdon maantieteellinen jakauma ilmoitetuilta ajanjaksoilta: 

 1.1.–31.12. 
 2020 2019 

(tuhatta euroa) 
IFRS 

(tilintarkastettu) 
Liikevaihdon maantieteellinen jakautuminen kohdemaan mukaan   
Suomi 111 671 42 516 
Muut maat 35 789 15 541 
Yhteensä 147 460 58 057 

Smart Industry 

Smart Industry -liiketoiminnassa Enersense palvelee asiakkaitaan heidän tuotantolaitostensa käyttövarmuuden 
parantamisessa ja kunnossapidon tehostamisessa. Smart Industry -liiketoiminta tuottaa muun muassa 
tuotantolaitosten kunnossapitoon ja käyttövarmuuteen liittyviä palveluita, resurssi- ja urakointipalvelua sekä 
alihankintaketjun hallintapalveluita. Enersense käyttää digitaalisia ratkaisuja tuottavuuden parantamiseen ja vastaa 
pitkäaikaisten asiakkaidensa tuotantolaitosten kokonaiskunnossapidosta ja käyttövarmuudesta sekä tuottaa 
resurssi- ja urakointipalveluita ja alihankintaketjun hallintapalveluita kotimaisten ja kansainvälisten 
teollisuushankkeiden tarpeisiin. Smart Industry -liiketoiminnan fokusalueita ovat käyttö- ja kunnossapitopalvelut, 
huoltokeskuspalvelut, vuosihuollot sekä pintakäsittely-, teräs- ja putkistotyöt. Aiemmin resurssi- ja 
urakointipalveluita sekä alihankintaketjun hallintapalveluita tuottanut Enersensen Projektit-liiketoiminta 
yhdistettiin osaksi Smart Industry -liiketoimintakokonaisuutta. Liiketoiminta jakautuu kahteen yksikköön, joita 
ovat kunnossapito- ja käyttöpalveluihin sekä alihankintaketjun hallintapalveluihin keskittyvä Smart Services sekä 
resurssi-, projekti- ja urakointipalveluihin keskittyvä Smart Operations. 

Enersense on tuottanut käyttö- ja kunnossapitopalveluja teollisuussektorille yli 20 vuoden ajan. Käyttö- ja 
kunnossapitopalveluja toteutetaan sekä jatkuvana palveluna tai projektityönä. Enersense pyrkii asiakkaan 
liikevaihtopotentiaalin kasvattamiseen maksimoimalla käytettävyyttä ja tuottavuutta. Käytettävyyttä pyritään 
parantamaan yhdistämällä toimivat prosessit digitalisoinnin tuomiin mahdollisuuksiin, kun taas 
kustannustehokkuutta edistetään suunnitelmallisilla prosesseilla, resurssien tehokkaalla käytöllä ja 
ammattitaitoisella hankinnalla. Käynnissäpidon johtamisessa Enersense vastaa asiakkaan koneiden ja laitteiden 
elinkaaren hallinnasta, mikä sisältää laitteiden kriittisyyden määrityksen, kunnossapitostrategian valinnan, 
laitteiden kunnossapito-ohjelmat, kunnossapidon päivittäisen toteuttamisen johtamisen sekä suunnitelmat ja 
investointiesitykset elinkaarensa päässä oleville laitteille. Enersense toteuttaa asiakkaidensa laitoksilla myös useita 
kunnossapitopalveluja, kuten mekaanisia töitä, sähkötöitä sekä paineenalaisia vuodonkorjauksia. Lisäksi 
Enersense tarjoaa asiakkaidensa hankintojen tarpeisiin osto- ja varastopalveluja, kuten varalaitepalveluja, 
sitoutuneen pääoman optimointia, materiaalihankintaa ja varaston hallintaa, sekä alihankintaa. 
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Enersense tarjoaa huoltokeskus- ja konepajapalveluja laitetoimittajista riippumattomana ja joustavana ratkaisuna 
asiakkaittensa erilaisiin kunnossapitotarpeisiin. Enersense tuottaa huoltopalveluja eri teollisuuden aloille 
Haminassa, Lappeenrannassa, Inkeroisissa ja Kuusankoskella sijaitsevissa huoltokeskuksissaan sekä 
asiakkaidensa tiloissa. Enersensellä on yli 20 vuoden kokemus huoltokeskuspalveluista, ja Enersense huoltaa 
keskimäärin vuosittain noin 1 000 sähkömoottoria ja 500 muuta komponenttia. Rakenteellisten hitsattujen 
teräskokoonpanojen ja tuotejärjestelmien valmistus ja suunnittelu on sertifioitu EN 1090 -standardilla, jonka 
lisäksi Enersensen hitsaustoiminnoilla on ISO 3834 -laatusertifikaatti. Enersensen laitehuoltopalvelun 
valikoimaan kuuluvat muun muassa sähkömoottorit, laakeroinnit, vaihteet, pumput, venttiilit/toimilaitteet ja 
sulkusyöttimet. Enersensen konepajapalvelut kattavat esimerkiksi kantavien teräsrakenteiden sekä siirto- ja 
sekoitusruuvien valmistuksen ja korjauksen. 

Enersensellä on pitkäaikainen kokemus sähkö-, kaukolämpö- ja kaukojäähdytyksen mittareiden asennuksesta, 
ylläpidosta ja huollosta. Kokonaisuudessa Enersense vastaa asiakkaidensa energiamittareiden, modeemien ja 
niihin liitettäviä päätelaitteiden vaihdosta ja järjestelmän ylläpidosta varmistaen tiedonsiirron asiakaskohteesta 
etäluentaan. Enersensen johdon näkemyksen mukaan Enersensen vahvuutena on huolehtia yksityisasiakkaiden 
asiakasviestinnästä asennustöihin liittyen asiallisesti ja asiakkaiden erilaiset tarpeet huomioiden. Mittareita ja 
modeemeita asennetaan ja ylläpidetään kaikenkokoisissa kiinteistöissä, omakotitaloista asunto‐osakeyhtiöihin ja 
suuriin teollisuus‐ tai liikekiinteistöihin. 

Enersense tarjoaa myös asiakkailleen vuosi- ja käynninaikaiseen huoltoon liittyviä palveluja, jotka on myös 
mahdollista toteuttaa kokonaisvaltaisina projektitoimituksina, sisältäen muun muassa projekti- ja 
työnjohtohenkilöstön, suunnittelun, resursoinnin, toteutuksen ja raportoinnin tai pienemmät osa-alueet. Lisäksi 
Enersensellä on vahva osaaminen erilaisten teräsrakenteiden ja putkistojen valmistuksesta sekä asennuksesta 
teollisuuden ja meriteollisuuden projekteissa. Enersense tarjoaa myös monipuolisia maalaus- ja 
pintakäsittelypalveluita kaikkien teollisuusalojen tarpeisiin. Näiden lisäksi Enersensen projektihallinta toteuttaa 
asiakkailleen pieniä ja keskisuuria energia- ja prosessiteollisuuden projekteja, joissa Enersense tukee asiakkaitaan 
niin lyhyissä kuin jatkuvissakin tarpeissa projektien koko elinkaaren ajan aina projektin esiselvityksistä niiden 
päätökseen asti. 

Lisäksi Smart Industry -divisioonan resursointiliiketoiminta tuottaa monipuolisia ja joustavia henkilöstöratkaisuja 
kotimaisiin teollisuuden ja rakentamisen henkilöstötarpeisiin. Divisioona tukee Enersensen kaikkien 
liiketoimintojen resurssointia. Resursointiliiketoiminnassa Enersense tuottaa asiakkailleen henkilöstövuokraus- ja 
rekrytointipalveluja sekä työvoiman palkkaamiseen ja hallinnointiin liittyviä tukipalveluja. Palvelut kattavat 
lyhyen ja pidemmän aikavälin henkilöstötarpeet sekä henkilöstön ulkoistukset. 

Smart Industry -liiketoiminta-alueen asiakkaita ovat muun muassa teollisuusyhtiöt, energiayhtiöt sekä 
telakkayhtiöt. Yhtiön johdon arvion mukaan noin 70 prosenttia liiketoiminta-alueen liikevaihdosta muodostuu 
Operations-liiketoiminnasta. Käyttö- ja kunnossapitoon liittyvät sopimukset ovat tyypillisesti toistaiseksi 
voimassa olevia tai määräajaksi tehtyjä jatkuvia palvelusopimuksia, kun taas projekti, resurssi-, ja 
urakointipalveluihin liittyvät sopimuksen perustuvat yksittäisiin projektisopimuksiin. Kunnossapitoon liittyvät 
sopimukset ovat tyypillisesti pitkiä ja kattavat yleensä vähintään neljän vuoden mittaisia sopimuskausia. 

Power  

Power-liiketoiminnassa Enersense palvelee asiakkaitaan toteuttamaan energiamurrosta energiasektorin koko 
elinkaaren kattavilla palveluilla. Liiketoiminta jakautuu neljään yksikköön, joita ovat tuulivoima-, sähköasema-, 
voimajohto- sekä muun muassa kunnossapitopalveluihin ja sähköisen liikenteen palveluihin keskittyvä palvelut-
yksikkö. Power-liiketoiminnassa Enersensen fokusalueita ovat korkeajännitteiset voimajohdot, sähköasemien ja 
tuulipuistoinfrastruktuurin rakentaminen, aurinkovoima, sähköautojen latausratkaisut sekä sähkön varastointi. 

Enersense tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaista voimansiirtoverkkojen sekä sähköasemien ja tuulipuistojen 
sähköverkkojen suunnittelu- ja asiantuntijapalvelua. Lisäksi Enersense tekee suunnittelua eri teollisuudenalojen 
toimijoille sekä uusiutuvan energian tarpeisiin. Enersense tarjoaa kantaverkko- ja jakeluverkkoyhtiöille suurten 
investointiprojektien esisuunnittelua, jossa syntyvien asiakirjojen pohjalta asiakkaat voivat kilpailuttaa varsinaisen 
toteutusprojektin ja varmistua, että tarjoukset laaditaan kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Enersensen 
tarjoamiin palveluihin lukeutuu voimajohtojen yleissuunnittelu, voimajohtojen ja sähköasemien 
rakennesuunnittelu, sähköasemasuunnittelu sekä sähköasemien koestus ja automaatio. 
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Enersense tarjoaa asiakkailleen myös sähköasemien, voimajohtojen ja tuulivoiman rakentamispalveluja. 
Enersense toteuttaa asiakkailleen täyden palvelun avaimet käteen -projekteja, joissa Enersense tekee verkkojen 
esi- ja toteutettavuusselvitykset, suunnittelee toteutuksen ja ylläpitää sekä sähköverkot että -asemat. Lisäksi 
Enersense on vahvasti mukana tuulivoiman hankekehitys- ja rakentamisvaiheessa. 

Näiden lisäksi Enersense tarjoaa asiakkailleen sähköasemien, voimajohtojen ja tuulipuiston 
kunnossapitopalveluja, joilla pyritään parantamaan Enersensen asiakkaiden tuotanto-omaisuuden käyttövarmuutta 
ja kustannustehokkuutta. Enersense toteuttaa asiakkailleen myös tuulivoimapalveluja, jotka kattavat koko 
tuulipuiston elinkaaren vaiheet aina kehittämisestä rakentamiseen, käyttöön ja ylläpitoon saakka. Lisäksi 
Enersense tarjoaa sähköautojen latausratkaisuja taloyhtiöille ja yrityksille kokonaisvaltaisena palveluna aina 
kiinteistökartoituksesta latausaseman asennukseen asti. Yhteistyö asiakkaiden kanssa jatkuu usein myös 
huoltopalveluna asennuksen jälkeen. 

Power-liiketoiminta-alueen asiakkaita ovat muun muassa sähkö- ja energiayhtiöt sekä tuulivoimayhtiöt. Yhtiön 
johdon arvion mukaan noin 20 prosenttia liiketoiminta-alueen liikevaihdosta muodostuu palvelusopimuksista. 
Rakentamispalvelut perustuvat pääasiassa yksittäisiin projektisopimuksiin, kun taas palvelujen osalta (esimerkiksi 
sähköasemien, voimajohtojen ja tuulipuiston kunnossapitopalvelut) solmitaan tyypillisesti toistaiseksi voimassa 
olevia tai määräajan jatkuvia (tyypillisesti usean vuoden mittaisia sopimuskausia kattavia) palvelusopimuksia. 

Connectivity  

Connectivity-liiketoiminnassa Enersense palvelee asiakkaitaan toimittamalla mobiiliverkon ja kiinteän verkon 
palveluita sekä varmistamalla niiden toimivuuden. Connectivity-liiketoiminta on mukana tietoliikenneverkkojen 
kaikissa elinkaaren vaiheissa ja toimittaa kiinteiden ja langattomien tietoliikenneverkkojen sekä infrastruktuurin 
ja kiinteistöjen tietoliikenneverkkojen suunnitteluun, rakentamiseen, ylläpitoon ja viankorjaukseen liittyviä 
palveluita. Liiketoimintayksikkö jakautuu neljään yksikköön, joita ovat mobiiliverkkoihin liittyviin palveluihin 
keskittyvä Mobile-yksikkö, kiinteiden verkkojen palveluihin keskittyvä Fixed-yksikkö, kuiturakentamiseen 
keskittyvä Projects (FTTH) -yksikkö sekä asennus-, ylläpito- ja viankorjauspalveluihin keskittyvä Installation & 
Maintenance -yksikkö. 

Enersense tarjoaa mobiiliverkkojen ja kiinteiden verkkojen rakentamiseen ja muutostöihin sekä laiterakentamiseen 
suunnittelu- ja asiantuntijapalvelua osana Enersensen avaimet käteen -toimitusprojekteja sekä erillispalveluna. 
Enersense suunnittelee mobiiliverkkoja eri tekniikoilla 2G-verkoista 5G-verkkoihin. Suunnittelutyö voidaan tehdä 
joko uudisrakentamista tai verkon muutostöitä ja modernisointeja varten. Mobiiliverkkojen suunnittelupalveluihin 
voidaan sisällyttää myös tukiasemien luvitus. Kiinteän verkon suunnittelupalvelut ovat pääosin kuituverkon 
suunnittelua joko uusien alueiden kuiduttamiseksi, vanhan kuparikaapeloinnin korvaamiseksi kuitukaapeloinnilla 
tai olemassa olevan kuituverkon modernisointeja ja muutostöitä varten. Suunnittelutyöt kattavat suunnittelutyön 
yksittäisistä kohteista aina valtakunnallisiin suunnitteluprojekteihin, joissa on useita kohteita ja/tai suunniteltavat 
alueet ovat laajoja. 

Enersense myös rakentaa modernin yhteiskunnan toiminnan edellyttämiä tietoliikenneyhteyksiä avaimet käteen -
toimituksina koko Suomen alueella. Enersensen 100 projektijohdon ammattilaista toteuttaa vuosittain yhteensä 
noin 6 000 erikokoista mobiili- ja kiinteän verkon rakentamisprojektia, sisältäen myös suunnittelu- ja 
dokumentointipalvelut. Lisäksi rakennuspalveluihin kuuluu telematiikkaan liittyvä rakentaminen, kuten 
valvontajärjestelmälaitteiden asennustyöt ja järjestelmän vaatimat kaapelointityöt. 

Enersense toteuttaa asiakkailleen vuosittain noin 100 000 liittymä- ja laiteasennustyötä yrityksissä ja 
kuluttajakodeissa ympäri Suomen. Enersensen henkilöstöllä on lisäksi valmiudet työskennellä paikoissa, joissa 
toiminnalle on asetettu erityisiä vaatimuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi rautatieympäristö, työskentely mastoissa 
sekä sähköasemilla, joilla toimiminen edellyttää myös pidempiaikaista tuntemusta ympäristöstä ja alueen 
toiminnasta. 

Lisäksi Enersensen ylläpito-organisaatio tarjoaa tietoliikenneverkon ennakoivan huollon palvelut, vuosihuollot 
sekä viankorjauspalvelut ympäri Suomen koko tietoliikenneverkon elinkaaren hallinnassa. Tietoverkon 
toimintavarmuudesta huolehtimisen lisäksi Enersense tarjoaa huolto- ja ylläpitopalveluja telematiikkaan.  

Connectivity-liiketoiminta-alueen pääasiallisia asiakkaita ovat teleoperaattorit. Yhtiön johdon arvion mukaan yli 
80 prosenttia Connectivity-liiketoiminta-alueen liikevaihdosta muodostuu teleoperaattoriasiakkuuksista. Suurin 
osa liiketoiminnasta perustuu pidempiaikaisiin puitesopimuksiin.  



 

65 

 

International Operations  

International Operations -liiketoiminta käsittää Enersensen kansainväliset toiminnot Baltian maissa, Iso-
Britanniassa, Saksassa ja Ranskassa. Liiketoiminnan palvelut käsittävät muun muassa voimansiirtoverkkojen, 
tietoliikenneverkkojen ja sähköasemien sekä tuulivoimapuistojen suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon 
sekä resurssi- ja urakointipalvelut. 

Enersense toimii Virossa konserniyhtiöidensä Empower AS:n ja Empower 4Wind OÜ:n välityksellä, Latviassa 
konserniyhtiönsä Empower SIA:n välityksellä ja Liettuassa konserniyhtiönsä Empower-Fidelitas UAB:n 
välityksellä. Baltiassa Enersense tarjoaa asiakkailleen korkeajännitteisten ilmajohtojen kunnossapitoon liittyviä 
palveluja ja avaimet käteen -hankkeita, jakeluverkkojen ylläpito- ja avaimet käteen -hankkeita, sähköasemien 
kunnossapito- ja avaimet käteen -hankkeita, suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita verkkoyhtiöille ja 
teollisuusasiakkaille, tuulipuiston infrastruktuurin ylläpito-, korjaus- ja rakentamispalveluja sekä tuulipuistojen 
varaosavarantojen hallintaan liittyviä palveluja, mobiiliverkon tukiasemien suunnittelu- ja rakentamispalveluja 
sekä FOC- ja mobiiliverkkojen asennus- ja ylläpitopalveluja. 

Enersense toimii Iso-Britanniassa konserniyhtiönsä Enersense Ltd:n välityksellä, Saksassa konserniyhtiönsä 
Enersense GmbH:n välityksellä ja Ranskassa konserniyhtiönsä Enersense SAS:n välityksellä. Näissä maissa 
Enersense tarjoaa asiakkailleen teollisuuspalveluja (kuten käyttö- ja kunnossapitopalveluja ja asennushankkeita), 
ydinvoiman, fossiilisten ja uusiutuvien energialähteiden tuotantolaitosten rakentamispalveluja, meriteollisuuden 
hitsaus- ja maalauspalveluja sekä teollisuuskohteiden hitsaus- ja maalauspalveluja ja rakentamiseen liittyviä 
palveluja. 

International Operations -liiketoiminta-alueen asiakkaita ovat muun muassa ulkomaiset sähkö- ja energiayhtiöt, 
tuulivoimayhtiöt, teollisuusyritykset, tietoliikenneyritykset, kunnat, rautatieyhtiöt ja kaivosyhtiöt. Rakentamiseen 
sekä resurssi- ja urakointipalveluihin liittyvät sopimukset ovat pääasiassa yksittäisiä urakka- ja 
projektisopimuksia, kun taas kunnossapitoon liittyy myös toistaiseksi voimassa olevia tai määräajaksi solmittuja 
jatkuvia palvelusopimuksia.  

Innovations  

Enersensellä on vankka ja pitkäaikainen asiantuntemus digitaalisten palveluiden ja tuotteiden kehityksestä. 
Enersensen johdon näkemyksen mukaan Enersensen tutkimus- ja kehitystoiminta yhdistettynä muuhun 
asiantuntemukseen ja osaamiseen teollisuudesta tukee Enersensen asemaa nykyisessä digitalisaatioon ja esineiden 
internetiin (IoT) keskittyvässä kilpailussa kohti innovatiivisia ratkaisuja, joilla toteutetaan maailmanlaajuista 
digitaalista muutosta. 

Esimerkkinä Enersensen innovatiivisista tuotteista voidaan mainita EmSite Telco. EmSite Telco on seuraavan 
sukupolven etävalvonta- ja ohjausjärjestelmä tietoliikennetiloille. Se hyödyntää modernia teknologiaa ja joustavaa 
arkkitehtuuria, jotka mahdollistavat miehittämättömien teknisten tilojen optimoidun ylläpidon ja 
energianhallinnan. Järjestelmä on joustava, skaalautuva ja turvallinen. EmSite Telco mahdollistaa asiakkaille 
muun muassa etävalvonnan ja -hallinnan, älykkäät hälytykset, optimoidun huollon mahdollistamat 
kustannussäästöt sekä säästöjä energiakustannuksissa. 

Asiakkaat ja myynti 

Enersensen monipuolinen asiakaskunta koostuu sekä julkisen että yksityisen sektorin asiakkaista. Julkisen sektorin 
asiakkaisiin kuuluu muun muassa sähkö- ja energiayhtiöitä, kantaverkkoyhtiöitä sekä kuntia ja kaupunkeja, jotka 
tarvitsevat muun muassa voimansiirtoverkkojen ja sähköasemien rakentamisessa ja ylläpidossa. Yksityisen 
sektorin asiakkaisiin kuuluu muun muassa teleoperaattoreita sekä teollisuus-, telakka- ja energiayhtiöitä. Eri 
liiketoiminta-alueet palvelevat jossakin määrin samoja asiakkaita, mikä tarjoaa myös mahdollisuuksia 
ristiinmyyntiin. Osa Enersensen asiakkuuksista on kertaluonteisia yksittäisiä projekteja, kun taas toiset asiakkaat 
tekevät puitesopimuksiin perustuvia toistuvia tilauksia.  

Enersensellä on muutamia isoja avainasiakkaita. Enersensellä oli vuonna 2020 kolme yksittäistä asiakasta, joiden 
osuus konsernin liikevaihdosta oli yli 10 prosenttia. Näiltä asiakkailta saadun liikevaihdon kokonaismäärät olivat 
26 702 tuhatta euroa, joka kuuluu Smart Industry -segmenttiin, 15 221 tuhatta euroa, joka kuuluu Connectivity-
segmenttiin ja 15 049 tuhatta euroa, joka kuuluu Power-segmenttiin. Vuonna 2019 Enersensellä oli yksi 
yksittäinen asiakas, jonka osuus konsernin liikevaihdosta oli yli 10 prosenttia. Asiakkaalta saadun liikevaihdon 
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kokonaismäärä oli 11 627 tuhatta euroa, joka kuuluu Smart Industry segmenttiin. Enersense tarjoaa usein palveluja 
saman asiakkaan useissa toisistaan riippumattomissa projekteissa tai useille saman asiakkaan yksiköille, jolloin 
päätöksenteko saattaa tapahtua asiakasorganisaation eri osissa. Enersensen asiakasprojektien koko vaihtelee 
tuhansista eurosta kymmeniin miljooniin euroihin. Projektien koko vaihtelee jossain määrin segmenteittäin. Yhtiö 
toteuttaa asiakkailleen myös pienempiä tilauksia, minkä lisäksi erityisesti Connectivity-segmentti toteuttaa 
asiakkaille pääasiassa jatkuviin runkosopimuksiin perustuvia töitä. 

Yleisimpiä hinnoittelumalleja Enersensen toiminnassa ovat kiinteä hinnoittelu tai yksikkö- tai aikaperusteinen 
hinnoittelu. Yksikkö- tai aikaperusteinen laskutus tarkoittaa, että hinta perustuu tehtyjen laskutettavien yksiköiden 
tai työtuntien määrään. Yksikkö- tai aikaperusteisessa laskutuksessa, jossa kokonaiskustannuksille on asetettu 
yläraja, hinta perustuu tehtyjen laskutettavien yksiköiden tai työtuntien määrään, mutta laskutus ei voi ylittää 
asetettua ylärajaa. Kiinteässä hinnassa Enersense saa etukäteen määrätyn kiinteän palkkion koko projektista tai 
palvelusta.  

Sopimustyypit ulottuvat yksittäisistä projekteista, joissa Enersense toimii turn key -kokonaisvastuussa koko 
projektista sen kaikkine vaiheineen sellaisiin projekteihin missä Enersense toimii yhdessä muiden 
palveluntarjoajien kanssa integroituna tiiminä tai alihankkijana. Enersense pystyy kokonsa ansiosta toteuttamaan 
yksin suuriakin projekteja, ja tällaiset suuret projektit muodostavatkin lukumääräisesti suurimman osan 
Enersensen asiakasprojekteista. Suurin osa julkisen sektorin sopimuksista perustuu hankintamenettelyyn, joissa 
valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous voi tarkoittaa 
hankintayksikön kannalta halvinta, kustannuksiltaan edullisinta tai hinta-laatusuhteeltaan parasta tarjousta. Myös 
yksityisen sektorin asiakkaiden projektit saattavat perustua tarjouskilpailuihin, joissa asiakas esittää projektia 
koskevan tarjouspyynnön. 

Enersensen asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla kaikissa sen liiketoimintayksiköissä. Vuonna 2020 
asiakkaiden antama NPS-luku oli 47,5 Power-liiketoiminta-alueella (vuoden toisella puoliskolla mitattuna), 30,0 
Smart Industry -liiketoiminta-alueella (vuoden ensimmäisellä puoliskolla mitattuna), 41,7 Connectivity-
liiketoiminta-alueella (vuoden toisella puoliskolla mitattuna) ja International Operations -liiketoiminta-alueella 
Virossa 76,0 ja Liettuassa 82,9 (vuoden toisella puoliskolla mitattuna). Asiakastyytyväisyyden taustalla on 
Enersensen laatukeskeinen ajattelu sekä sitoutunut henkilöstö. 

Enersensen myynti perustuu pääosin nykyisille asiakkaille tapahtuvaan lisämyyntiin. Mikäli sopimukseen 
sovelletaan yleisiä ehtoja, on se yleisimmin rakennustoiminnan yleiset ehdot, kuten YSE 1998 ja 
henkilöstöpalvelualan HPL YSE 2018. Myös muita yleisiä ehtoja käytetään ja osa sopimuksista on täysin 
asiakaskohtaisesti räätälöityjä. Enersensellä on tarjousten ja sopimusten arviointiin ja hyväksymiseen sisäisiä 
prosesseja, jotka riippuvat muun muassa projektin koosta. Yhtiöllä on konsernitason hyväksyntävaltuudet, jotka 
määrittävät sen, millä tasolla minkäkin arvoinen sopimus, sitoumus, tai tarjous hyväksytään. 

Henkilöstö 

Enersensessä on sekä konsernitoiminnoissa ja liiketoimintadivisioonissa työskenteleviä toimihenkilöitä ja 
työntekijöitä (konsernihenkilöstö) että Yhtiön asiakkailleen välittämää resursoitua henkilöstöä. Yhtiöllä on 
Listalleottoesitteen päivämääränä 2 190 työntekijää. 

Asiakkaille resursoidun henkilöstön osuus koko henkilöstöstä oli noin 38 prosenttia tilikauden 2020 lopussa. 

Pääsääntöisesti Enersensen palveluksessa olevat henkilöt ovat toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa Yhtiöön. 
Resursoitu henkilöstö on niin ikään kiinnitetty asiakasprojekteihin kokoaikaisesti toistaiseksi voimassa olevilla 
työsuhteilla Suomessa. Ranskassa resursoitu henkilöstö on määräaikaisissa työsuhteissa.  
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Seuraavassa taulukossa esitetään Enersensen työntekijöiden keskimääräiset lukumäärät 31.3.2021 päättyneellä 
kolmen kuukauden jaksolla sekä tilikausilla 2020, 2019 ja 2018. 

Henkilöstö keskimäärin 1.1.-31.3.2021 2020 2019 2018 
Suomi 1 549 1 175 813 727 
Viro 313 126 - - 
Latvia 69 - - - 
Liettua 56 22 - - 
Ranska 50 80 66 - 
Saksa 3 3 4 - 
Englanti 1 1 - - 
Ruotsi (filial) - 1 1 - 
Yhteensä 2 041 1 409 884 727 

Suomessa Yhtiö noudattaa Henkilöstöpalvelualan, Palta ICT:n ja Teknologiateollisuuden työehtosopimuksia 
konserni- sekä liiketoimintadivisioonien henkilöstöön. Ranskassa Enersense noudattaa rakennusalan 
työehtosopimusta (convention collective du Batiment) ja Virossa energia-alan sopimusta. Saksassa, Liettuassa ja 
Latviassa Enersensen toiminta ei edellytä työehtosopimusta.  Resursoidun henkilöstön osalta Yhtiö noudattaa 
asiakasyrityksen työehtosopimusta. Enersense noudattaa aina paikallista lainsäädäntöä ja säädöksiä työsuhteissa. 

Yhtiö ylläpitää hyviä suhteita kaikkiin henkilöstöryhmiin avoimella viestinnällä ja yhteistoiminnalla. Yhtiö on 
sitoutunut henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen ja kehittämiseen eri keinoin. Henkilöstö voi myös vaikuttaa 
Yhtiön toimintaan säännöllisten kyselyiden kautta. Lisäksi Yhtiön konserni- ja liiketoimintadivisioonien 
henkilöstölle on vuonna 2021 kohdistettu kannustinpalkkiojärjestelmä, joka antaa henkilöstölle mahdollisuuden 
Yhtiön tuloksentekoon sidottuun tulospalkkioon. Yksi kannustinpalkkio-ohjelman mittareista ohjaa toimintaa 
työturvallisuuden parantamiseen. 

Yhtiö on tarkentanut henkilöstöönsä liittyviä KPI-avainlukuja, jotka kuvaavat muun muassa henkilöstön 
suositteluastetta (eNPS), lähtövaihtuvuutta sekä työtuvallisuutta (TRIF = Kaikki työtapaturmat per miljoona 
työtuntia, LWIF = Vähintään 1 pv sairausloman aiheuttaneet työtapaturmat per miljoona työtuntia). Koko 
henkilöstölle tammikuussa 2021 suunnatun eNPS kyselyn konsernitason tulos oli 4. Tulos tasolla 0-20 on hyvä. 
eNPS –kysely toteutetaan kvartaaleittain. 

Enersense on sopeuttanut henkilöstöresurssejaan viimeisten kolmen vuoden aikana tuotannollisilla ja 
taloudellisilla perusteilla saavuttaakseen kustannussäästöjä, asiakasprojektien päättyessä sekä johtuen 
kausivaihteluista. COVID-19 –pandemia ei vaikuttanut merkittävästi Yhtiön henkilöstövahvuuteen vuonna 
31.12.2020 päättyneellä tilikaudella.  

Vastuullisuus  

Enersense pyrkii olemaan vastuullinen, kannattava ja kilpailukykyinen yhteistyökumppani, työnantaja sekä 
yhteiskunnan jäsen. Enersense pyrkii noudattamaan säädettyjä lakeja ja sääntöjä kaikessa toiminnassaan, ja 
toimimaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Enersensen tavoitteena on jatkuvasti 
motivoida sekä kehittää henkilöstöään, parantaa resurssitehokkuutta ja minimoida toimintansa kielteiset 
ympäristövaikutukset. Enersensen tavoitteena on kasvaa suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. 

Taloudellinen vastuu  

Enersense pyrkii pitämään huolta omasta kannattavuudestaan ja kilpailukyvystään.  Enersensen missiona on 
teollisuuden kilpailukyvyn kehittäminen. Uudistamalla toimialan toimintatapoja sekä tuottamalla merkittävää 
taloudellista ja toiminnallista lisäarvoa asiakkailleen, Enersense pyrkii varmistamaan myös oman liiketoimintansa 
tulevaisuutta. Tuote- ja palvelukehitystä sekä toimitusketjun vastuullisuutta ja riskikartoitusta, myös 
alihankkijoiden osalta, tarkastellaan säännöllisesti. 

Enersense pyrkii ennakoivasti tunnistamaan kaikki hankkeeseen, yritysostoon tai toiminnan koko elinkaareen 
liittyvät riskit ja välttää sekä lieventää näitä riskejä vastuullisen ja huolellisen toiminnan kautta. Enersensen 
organisaation hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää määrittelee hallituksen ja muun yritysjohdon roolit ja tapa johtaa 
sekä valvoa organisaatiota. Yhtiön hallintotapa käsittää suhteet omistajiin ja muihin sidosryhmiin. 
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Suomen Asiakastieto Oy47 on antanut Enersenselle A+ -luottoluokituksen perustuen vuoden 2020 
tilinpäätöstietoihin. Asiakastiedon rating Enersense International Oyj:lle 18.5.2021 A+. Myös luottoluokitusyritys 
Dun & Bradstreet48 on luokitellut Enersensen A-luottoluokkaan. Samoin useana vuonna peräkkäin Enersense on 
ollut Kauppalehden Menestyjät ja Kasvaja -sertifikaattien mukainen toimija. 

Enersensen johtaminen, toiminta ja valvonta ovat laatusertifioitu ISO 9001 -standardin mukaiseksi. 

Sosiaalinen vastuu 

Asiakastarpeiden muutokset, digitalisaatio, robotiikka, tekoäly ja sääntely muokkaavat työelämää ja -yhteisöjä 
voimakkaasti. Työmarkkinaosapuolten yhteistyötä työelämän kehittämiseksi pidetään Enersensessä tärkeänä 
asiana. Enersensessä arvostetaan avointa ja rehellistä vuoropuhelua eri sidosryhmien välillä. Enersensessä 
noudatetaan voimassaolevia työehtosopimuksia. 

Enersense on toimintansa alusta alkaen edistänyt työntekijöiden ja työnantajien yhteistä työtä työhyvinvoinnin ja 
tuottavuuden kehittämiseksi. Yhtiössä pyritään kunnioittamaan ihmisoikeuksia, kohtelemaan samanarvoisina 
yksilöinä ja edistämään tasa-arvoa kaikessa yritystoiminnassa, kuten asiakkaiden ja sidosryhmien kohtelussa. 
Lisäksi Enersensellä pyritään huolehtimaan eri projektien turvallisista työoloista kaikilla organisaatiotasoilla. 
Enersensen johdon käsityksen mukaan työntekijöiden erilaisten taustojen, osaamisten ja ominaisuuksien 
hyödyntäminen tekevät Enersensestä entistä innovatiivisemman, tuottavamman ja vastuullisemman työyhteisön. 

Enersensellä työhyvinvointi on työn turvallisuuden, mielekkyyden ja terveellisyyden muodostama kokonaisuus. 
Työhyvinvointiin vaikuttavat työympäristön turvallisuus, työyhteisön ilmapiiri ja avoin vuorovaikutustapa, 
työkulttuuri, työmoraali, työn sisällön mielekkyys, ammatillisen kehityksen tukeminen ja työntekijän 
henkilökohtainen terveys. Työsopimuksen selkeys ja tieto luotettavasta palkanmaksajasta ovat osa Enersensen 
tarjoamaa työhyvinvointia. 

Enersensellä pyritään hoitamaan työsuojeluun liittyvät asiat laadukkaasti, kuten sekä lakisääteistä että 
vapaaehtoista työn ja työolosuhteiden aiheuttamien vaara- ja haittatekijöiden ehkäisemistä, vähentämistä tai 
poistamista. Työturvallisuusjohtamisella toteutetaan esimerkiksi organisaation ympäristö-, tieto-, henkilö- ja 
toimitilaturvallisuutta. Työntekijöiden työsuojelukoulutukset ovat osa Enersensen liiketoimintaa. 

Enersensellä pyritään kannustamaan työnteon ja vapaa-ajan mielekkääseen yhdistäminen niin, että työt tulevat 
tehtyä, mutta vapaa-aikaa jää tarpeeksi esim. perhe-elämään ja harrastuksiin tai muihin henkilökohtaisiin 
tarpeisiin. Keskeistä työn ja vapaa-ajan onnistuneelle yhdistämiselle on työkulttuurin joustavuus. 

Enersense Oy, Enersense Engineering Oy, Enersense International Oyj ja Värväämö Oy ovat 
Henkilöstöpalveluyritysten Liiton jäsenyrityksiä. Empower Oyj, Empower PN Oy ja Empower TN Oy ovat Paltan 
jäseniä, kun taas Empower IN Oy ja Enersense Works Oy ovat Teknologiateollisuuden jäsenyrityksiä. 
Enersensellä kannustetaan myös asiakasyrityksiä noudattamaan tilaajavastuulakia, sekä yrityksen että työnantajan 
eduksi. Enersensellä on työntekijöiden terveyteen ja työolojen turvallisuuteen liittyvät toiminnot sertifioitu 
OHSAS 18001 -standardin mukaiseksi. 

Yhteiskuntavastuullisesti Enersense panostaa vuosittain käytettävissä olevien taloudellisten resurssiensa mukaan 
muun muassa urheilun ja kulttuurin tukemiseen. 

Ympäristövastuu  

Enersensen merkittävimmät ympäristövaikutukset tulevat asiakkaille tuotettujen ratkaisujen kautta. Enersensen 
tavoitteena on myötävaikuttaa päästöttömän yhteiskunnan luomiseen rakentamalla tulevaisuuden energia- ja 
telekommunikaatioinfrastruktuuria, uudistamalla teollisuussektoria ja viemällä tietotaitoa kansainvälisille 
markkinoille. Enersense voi myötävaikuttaa energiamurrokseen uusiutuvaan energiaan ja sähköverkkojen 
rakentamiseen liittyvillä projekteilla. Lisäksi Enersense voi toiminnallaan pyrkiä sen asiakkaiden päästöjen 
minimointiin esimerkiksi hyödyntämällä digitalisaatioon perustuvia ratkaisuja. Enersense auttaa myös 

                                                           
47 Suomen Asiakastieto Oy ei ole Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 1060/2009 mukaisesti rekisteröity luottoluokituslaitos. 
48 Dun & Bradstreet Corporation ei ole Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 1060/2009 mukaisesti rekisteröity luottoluokituslaitos. 
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asiakkaitaan ydinvoiman ja teollisuusomaisuuden tehokkaassa hyödyntämisessä. Enersensellä on erityisen 
keskeinen rooli Baltiassa siirtymässä kohti matalapäästöistä ja päästötöntä yhteiskuntaa. 

Enersense pyrkii noudattamaan ympäristövaikutuksiin liittyviä lainsäädäntöjä, tunnistaa muutostarpeet ja kehittää 
toimintaansa jatkuvasti. Ympäristövastuuta pyritään parantamaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti läpi 
Enersensen prosessien. 

Enersensen ympäristöjohtaminen, -toiminta ja -valvonta ovat sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaiseksi. 

Sääntely-ympäristö ja viranomaisluvat  

Tarjotessaan palvelujaan Enersensen työntekijöiden on otettava huomioon monenlaisia sekä Euroopan että 
kansallisella tasolla säädettyjä lakeja ja määräyksiä kaikissa maissa missä se tarjoaa palveluita, jotka liittyvät 
erityisesti rakentamiseen, mukaan lukien rakennusmääräyksiin, terveyteen ja turvallisuuteen (kuten rakennusten 
ja infrastruktuurin terveellisyyttä ja turvallisuutta koskeviin teknisiin vaatimuksiin), sekä ympäristöasioihin (kuten 
energiatehokkuuteen liittyvään sääntelyyn). Lisäksi tilaajat saattavat asettaa Enersensen tarjoamille palveluille 
lisävaatimuksia työn luonteesta koituvien lisävaatimusten lisäksi koskien esimerkiksi käytettävän henkilöstön 
pätevyyksiä. Erilaisia pätevyyksiä liittyy erilaisten sähkötöiden johtajan positioon (erityisesti Power-liiketoiminta-
alueella), käytönjohtajaan (erityisesti Smart Industry -liiketoiminta-alueella), ja Elinkeinoalan turvallisuuslupa 
tarvitaan tietyissä Connectivity-liiketoiminta-alueen töissä. Enersense varmistaa, että sen toiminnassa noudatetaan 
voimassa olevaa sääntelyä ja viranomaisohjeita käyttämällä tarpeen vaatiessa ulkopuolisia asiantuntijoita. 

Lisäksi Enersense käsittelee liiketoiminnassaan henkilötietoja, jotka koskevat muun muassa sen työntekijöitä, 
kumppaneita (kuten alihankkijoita) ja asiakkaita. Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan kattavia tietosuojalakeja 
ja määräyksiä, erityisesti GDPR:ää, jotka asettavat vaatimuksia Enersensen toiminnalle. 

Lisäksi Enersensen toimintaympäristöön vaikuttavat sääntelyaloitteet sekä Euroopan että kansallisella tasolla. Eräs 
Enersensen toimintaympäristöön vaikuttavista keskeisistä aloitteista on Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, 
jossa EU:n uuden kasvustrategian tavoitteena on saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä 
investoimalla 1 000 miljardia euroa. Uuden kasvustrategian sisältämiä toimenpiteitä ovat esimerkiksi rakennusten 
kunnostaminen energiankulutuksen minimoimiseksi sekä puhtaampien, edullisempien ja terveellisempien 
vaihtoehtojen käyttöönotto yksityisessä ja julkisessa liikenteessä.  Lisäksi EU:n kestävän rahoituksen 
luokittelujärjestelmä, ”EU:n taksonomia”, muodostaa uudet puitteet vihreiden investointien luokittelulle, ja sen 
tarkoituksena on suunnata pääomavirtoja kohti kestäviä investointeja. Taksonomialla on myös suoraan vaikutusta 
Yhtiön raportointivelvollisuuksiin tulevaisuudessa. Lisäksi hallitus on laatimassa Suomen ilmasto ja 
energiastrategiaa, mikä sisältö saattaa vaikutta olennaisesti Enersensen tulevaisuuden projekteihin. 

Tietotekniikka ja tietoturva 

Enersensen tärkeimmät käytössä olevat IT-järjestelmät liittyvät tarjouslaskentaan, projektiseurantaan ja -
hallintaan, henkilöstöhallintoon, palkanlaskentaan ja rahaliikenteen hallinnointiin. Enersensen IT-järjestelmät on 
johdon näkemyksen mukaan hankittu hyvämaineisilta toimijoilta ja Enersense panostaa jatkuvasti 
tietojärjestelmien kehittämiseen ja tehokkaaseen ylläpitoon. Osana Enersensen ja Empowerin yhdistymistä Yhtiö 
on käynnistänyt IT-järjestelmien uudistamista ja yhtenäistämistä koskevan prosessin, jonka tavoitteena on saattaa 
Yhtiön IT-järjestelmät kriittisiltä osin ajan tasalle vuoteen 2023 mennessä. Enersense on myös vuonna 2021 
aloittanut toiminnanohjausjärjestelmän uudistamisen suunnittelun. Tavoitteena on uudistaa toiminnanohjaus  
vuoden 2023 loppuun mennessä. 

Immateriaalioikeudet  

Enersense ei ole rekisteröinyt eikä omista tai lisensoi immateriaalioikeuksia, jotka olisivat olennaisia sen 
liiketoiminnassa, lukuun ottamatta sen toiminimeä, logoa, tavaramerkkejä ja Enersense-konserniin kuuluvien 
yhtiöiden verkkotunnuksia. Enersensellä ei ole nimissään rekisteröityjä patentteja. Konsernin liiketoiminta ei ole 
Enersensen näkemyksen mukaan riippuvainen immateriaalioikeuksista, lisensseistä tai muista vastaavista 
kolmansista osapuolista riippuvista seikoista. 
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Kiinteistöt ja vuokraus 

Enersense harjoittaa toimintaansa pääasiassa vuokratiloissa. Enersense vuokraa maata sekä useita toimisto-, 
varasto- ja teollisuustiloja niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Konserniin kuuluva yhtiö Enersense Painting Oy 
omistaa lisäksi 0,7419 hehtaarin kiinteistön Eurajoella, minkä lisäksi Empower IN Oy:llä on kolme tonttia kattava 
yhteensä 1,6544 hehtaarin suuruinen tontinvuokraoikeus Harjavallassa. 

Vakuutukset  

Enersense on vakuuttanut varansa ja liiketoiminnan riskit normaalein liiketoimintaa koskevin vakuutuksin. 
Enersensen vakuutukset kattavat sen projekteihin ja palveluihin liittyviä vastuita. Lisäksi Enersensellä on muita 
vakuutuksia, jotka koskevat muun muassa tapaturmia, koneita ja kalustoa, sekä henkilöstöä. 

Enersensen vakuutuksiin sovelletaan vakuutussopimuksissa määriteltyjä vakuutusmääriä ja omavastuita. 
Vakuutusehdot sisältävät tavanomaisia rajoituksia. Enersensen johdon käsityksen mukaan Enersensen vakuutusten 
laajuus vastaa toimialan ja markkinoiden käytäntöjä. 

Yritysostot  

Enersense on toteuttanut viisi yritysostoa 1.1.2018 jälkeen. Nämä yritysostot on esitetty alla: 

 TPU-Maalaus Oy. Enersense Painting Oy osti rakennusten ja tuotteiden pintakäsittelypalveluita tuottavan 
TPU-Maalaus Oy:n liiketoiminnan 1.1.2018. Liiketoimintakaupan myötä Enersensen liiketoiminta 
laajeni meriteollisuuden pintakäsittelyprojekteihin. Liiketoimintakaupan ansiosta Enersense sai 
tarpeellisia asiakasreferenssejä Suunnittelu ja tuotanto -liiketoiminta-alueen kansainvälistymistä varten. 
Liiketoimintakauppa sisälsi Turun telakan laivaprojekteihin liittyvän sopimuksen, joka osoittautui 
ennakoitua kannattamattomammaksi ja heikensi merkittävästi taloudellista tulosta tilikauden päättyessä. 
Sopimus neuvoteltiin päättymään 31.12.2018. 

 Värväämö Oy. Lokakuussa 2018 Enersense toteutti rakennusalan työvoimavälitykseen erikoistuneen 
kasvuyhtiö Värväämö Oy:n koko osakekantaa koskevan yritysoston. Yritysoston tavoitteena oli tukea 
Enersensen kasvutavoitteita, ja sillä laajennettiin Yhtiön silloista Resurssit-liiketoiminta-aluetta uusiin 
asiakkuuksiin ja markkina-alueisiin Suomessa, erityisesti rakennusteollisuudessa. Värväämöllä oli 
hankinnan hetkellä toimipisteet Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Ostetun yrityksen 
liiketoimintaa jatkettiin Värväämö-brändin alla. Enersense sopi 6.5.2021 allekirjoitetulla kauppakirjalla 
Värväämö Oy:n koko osakekannan myynnistä Cityworkille. 

 Empower. Enersense osti 31.7.2020 toteutuneella kaupalla Empower Oyj:n koko osakekannan. 
Empowerin jatkuvia liiketoimintoja olivat Smart Industry-, Power-, Connectivity- ja Digital-toimialat. 
Samassa yhteydessä Enersense järjesti suunnatun annin merkittäville suomalaisille sijoittajille. 
Empowerin osakekannan kauppahinta oli yksi (1) euro. Kauppahinta perustui Empowerin käyttöpääoman 
tarpeeseen. Yrityskaupan yhteydessä Empowerin ja sen tytäryhtiöiden nykyisistä veloista mitätöitiin 
akordijärjestelyin noin 80 miljoonaa euroa. 

 Enersense Painting Oy. Enersense Works Oy osti 19 prosenttia Enersense Painting Oy:n osakekannasta 
nostaen omistuksensa 100 prosenttiin 31.12.2020. 

 Empower SIA. Yhtiön tytäryhtiö Empower Oyj hankki 1.3.2021 toteutetulla kaupalla omistukseensa 
latvialaisen konserniyhtiönsä Empower SIA:n enemmistöosuuden. Toteutetulla kaupalla Empower Oyj 
hankki yhteensä kymmenen (10) Empower SIA:n osaketta ja kasvatti siten omistuksensa nykyisestä 49 
prosentista 59 prosenttiin yhtiön osakekannasta. Osakkeiden kauppahinta oli 257 324 euroa ja sitä 
oikaistaan ylös- tai alaspäin Empower SIA:n tilikauden 2020 nettovarallisuuden perusteella yhtiön 
tilikauden 2020 tilinpäätöksen tultua vahvistetuksi. 

Konsernin juridinen rakenne  

Enersense harjoittaa liiketoimintaansa pääasiassa sen tytäryhtiöiden kautta, ja emoyhtiö on näin ollen riippuvainen 
konserniyhtiöiltä saatavista tuotoista; vain Smart Industry -segmentin resursointiliiketoimintaa harjoitetaan 
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osittain konsernin emoyhtiön kautta. Enersense International Oyj on Enersense-konsernin emoyhtiö ja konserniin 
kuuluvat seuraavat yhtiöt: 

Enersense International Oyj:n 
omistukset Kotipaikka Maa 

Konsernin 
omistusosuus (%) 

Enersense Oy Pori Suomi 100 
Enersense Engineering Oy Pori Suomi 100 
Enersense Solutions Oy Pori Suomi 100 
Enersense Works Oy Pori Suomi 100 
Enersense Hungary Kft Budapest Unkari 80 
Enersense AS Kirkenes Norja 100 
Värväämö Oy Pori Suomi 100 
Enersense Ltd Lontoo Iso-Britannia 100 
Enersense SAS Cherbourg-en-Cotentin Ranska 100 
Enersense GMBH Nürnberg Saksa 100 
Enersense Irmak İnşaat Proje Yönetimi 
Sanay Ticaret A.Ş Istanbul Turkki 50,1 
Nordic Business Partners Oy Pori Suomi 100 
Empower Oyj Helsinki Suomi 100 

 

Enersense Works Oy:n omistukset Kotipaikka Maa 
Konsernin 
omistusosuus (%) 

Enersense Painting Oy Pori Suomi 100 

 

Enersense Engineering Oy:n 
omistukset Kotipaikka Maa 

Konsernin 
omistusosuus (%) 

Enersense HSE Oy Pori Suomi 90 

Empower Oyj:n omistukset Kotipaikka Maa 
Konsernin 
omistusosuus (%) 

Empower Invest Oy Helsinki Suomi 100 
Empower IN Oy Helsinki Suomi 100 
Empower PN Oy Helsinki Suomi 100 
Empower TN Oy Helsinki Suomi 100 
Empower AS Tallinna Viro 100 
Empower Fidelitas UAB Galiné Liettua 75 
Empower SIA Riika Latvia 59 

Tytäryhtiöiden lisäksi Enersense-konsernilla on omistuksia seuraavissa osakkuusyrityksissä ja yhteisyrityksissä: 

 

Enersense International Oyj:n 
omistukset Kotipaikka Maa 

Konsernin 
omistusosuus (%) 

Yrittäjien Voima Oy Espoo Suomi 40 

 

Enersense Works Oy:n omistukset Kotipaikka Maa 
Konsernin 
omistusosuus (%) 

Suomi Teline Oy Espoo Suomi 25 

 

Empower AS:n omistukset Kotipaikka Maa 
Konsernin 
omistusosuus (%) 

Harku Sindi JV OÜ Tallinna Viro 50 

Empower AS:n omistukset Kotipaikka Maa 
Konsernin 
omistusosuus (%) 

Empower 4Wind OÜ Tallinna Viro 60 
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Enersense-konserni toimii myös seuraavien ulkomaisten sivuliikkeiden välityksellä: 

Empower AS:n sivuliikkeet Kotipaikka Maa 
Konsernin 
omistusosuus (%) 

Empower AS filial Latvia Riika Latvia 100 

 

Enersense International Oyj:n 
sivuliikkeet Kotipaikka Maa 

Konsernin 
omistusosuus (%) 

Enersense International filial Sweden Stenungsund Ruotsi 100 

Enersense Works Oy:n sivuliikkeet Kotipaikka Maa 
Konsernin 
omistusosuus (%) 

Enersense Works Oy Rostock Saksa 100 

 

Empower PN Oy:n sivuliikkeet Kotipaikka Maa 
Konsernin 
omistusosuus (%) 

Empower PN filial Sweden Stockholm Ruotsi 100 

 

Empower TN Oy:n sivuliikkeet Kotipaikka Maa 
Konsernin 
omistusosuus (%) 

Empower Tele filial Sweden Solna Ruotsi 100 

Oikeudenkäynnit 

Enersensen konserniyhtiöillä on kesken olevia oikeudellisia riita-asioita, joista osa on vireillä yleisissä tai 
hallinnollisissa tuomioistuimissa. Riita-asiat liittyvät tyypillisesti Enersenseen kohdistettuihin vaatimuksiin 
koskien väitettyjä virheellisiä suorituksia, viivästyksiä tai asiakkaille aiheutuneita vahinkoja erityisesti 
projektitoiminnassa tai vastaavasti Enersensen toimittajiinsa kohdistamiin vaatimuksiin tai toimittajasopimusten 
purkamiseen. Riita-asioiden ja oikeudenkäyntien lopputulemista ei ole tällä hetkellä tietoa, jolloin niiden vaikutus 
Yhtiön taloudelliseen tilaan on epävarma. Näillä ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta lyhyellä aikavälillä 
Yhtiön toimintaan. Enersense-konserni varautuu riita- ja oikeusprosesseihin liittyviin kuluihin, kun niiden määrä 
on arvioitavissa luotettavasti ja niiden toteutuminen on todennäköistä. Arvio aikaisemman tapahtuman 
taloudellisesta vaikutuksesta edellyttää konsernin johdon harkintaa, joka perustuu aiempiin samankaltaisiin 
tapahtumiin ja joissakin tapauksissa ulkopuolisen asiantuntijan lausuntoihin. Varauksia tarkastellaan säännöllisesti 
ja korjataan tarpeen mukaan vastaamaan tarkasteluhetken parasta arviota. 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto teki Enersensen konserniyhtiössä Empower IN Oy:ssä (ent. Empower Oy) vuonna 
2013 tarkastuksen koskien Empower IN Oy:n mahdollista osuutta edellisellä vuosikymmenellä kilpailulain 
vastaiseen toimintaan Suomessa voimajohtorakentamis- ja suunnitteluliiketoiminnassa. Tarkastus oli käynnistetty 
Empower IN Oy:n toimesta sen tietoon saatettujen väitteiden vuoksi ja siten Enersense-konserniin kuuluvat yhtiöt, 
mukaan lukien Empower IN Oy, ovat vapautettuja mahdollisesta seuraamusmaksusta. Markkinaoikeus on 
30.3.2016 antamallaan päätöksellä (ei lainvoimainen) hylännyt kilpailu- ja kuluttajaviraston asiassa antaman 
seuraamusmaksuesityksen vanhentuneena. Viranomainen on valittanut asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen, 
joka pyysi tietyistä vanhentumiseen ja rikkomisajanjakson keston määrittämiseen liittyvistä kysymyksistä 
Euroopan Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisun. Euroopan Unionin tuomioistuin antoi 14.1.2021 ratkaisun, 
jonka mukaan väitetyn kartellin kilpailua rajoittavat vaikutukset lakkaavat viimeistään silloin, kun 
hankintasopimuksen olennaiset piirteet ja urakasta maksettava kokonaishinta on määritetty lopullisesti jättäen 
ajankohtien tarkistamisen korkeimman hallinto-oikeuden tehtäväksi. Enersensen näkemyksen mukaan Euroopan 
Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisu tukee markkinaoikeuden antamaa päätöstä siitä, että 
seuraamusmaksuesitys on vanhentunut. Mikäli korkein hallinto-oikeus päätyisi lainvoimaiseen ratkaisuun, jossa 
Empower IN Oy on syyllistynyt kilpailulain vastaiseen toimintaan, saattaa tästä aiheutua yhtiöön kohdistuvia 
vahingonkorvausvaateita. Enersensen näkemyksen mukaan väitetystä kartellista ei ole esitetty näyttöä, eikä se ole 
syyllistynyt kilpailulainsäädännön vastaiseen menettelyyn. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 
antamisajankohta ei ole tiedossa. 
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Olennaiset sopimukset  

Värväämö Oy:n yrityskauppasopimus 

Enersense International Oyj allekirjoitti 6.5.2021 kauppakirjan, jolla se sopi rakentamisen henkilöstöpalveluita 
tarjoavan tytäryhtiönsä Värväämö Oy:n koko osakekannan myynnistä Cityworkille. Kaupan voimaantulo 
edellyttää kauppakirjassa sovittujen ostajan rahoittajan suostumukseen liittyvien ehtojen toteutumista. Kaupan 
täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan kesäkuun 2021 lopussa. Kauppahinta koko osakekannasta on vähintään 2 
000 000 euroa ja enintään 3 000 000 euroa ja se muodostuu 500 000 euron peruskauppahinnasta, jota tarkistetaan 
kauppakirjan ehtojen mukaisesti sekä lisäkauppahinnasta, joka on sidottu Cityworkin rakentamisen tuki- ja 
henkilöstöpalveluiden liiketoiminnan käyttökatteeseen vuosina 2022 ja 2023. Kauppahinnan enimmäismäärän 
saavuttamiseen vaikuttaa lisäksi Cityworkin rakentamisen tuki- ja henkilöstöpalveluiden liiketoiminnan ja 
Värväämön liikevaihto tilikaudella 2021. 

Empower Oyj:n yrityskauppasopimus 

Enersense International Oyj allekirjoitti 2.7.2020 kauppasopimuksen, jonka myötä Enersense osti 31.7.2020 
toteutuneella kaupalla Empower Oyj:n koko osakekannan. Empower Oyj:n osakekannan kauppahinta oli yksi (1) 
euro. Kauppahinta perustui ostettavan yhtiön käyttöpääoman tarpeeseen. Yrityskaupan yhteydessä Empowerin ja 
sen tytäryhtiöiden nykyisistä veloista mitätöitiin akordijärjestelyin noin 80 miljoonaa euroa. 

Erityisehtosopimus 

Yhtiö julkisti 4.5.2021 sopineensa pitkäaikaisesta rahoituksestaan tiettyjen rahoituslaitosten kanssa. Yhtiö sai uutta 
lainarahoitusta yhteensä 12 miljoonaa euroa, joka erääntyy vuonna 2026. Uusi lainarahoitus koostuu kahdesta 6 
miljoonan euron tasalyhenteisestä lainasta, joista toista lainaa lyhennetään neljännesvuosittain ja toista lainaa 
puolivuosittain. Yhtiön vanhat rahoitus- ja luottolimiitit, yhteensä 11,9 miljoonaa euroa, maksettiin osittain 
takaisin kyseisellä rahoituksella sekä Yhtiön maaliskuussa 2021 keräämällä oman pääoman ehtoisella 
rahoituksella. Molemmat 6 miljoonan euron lainat nostettiin 9.6.2021. Lisäksi Yhtiö korvasi aiemmat 
pankkitakauslimiittinsä sille myönnetyillä yhteisarvoltaan 36,9 miljoonan suuruisilla pankkitakauslimiiteillä. 
Yhtiön keskeisten rahoittajien (”Rahoittajat”) kanssa solmiman rahoituksen keskeisistä ehdoista on sovittu 
Rahoittajien, Enersensen ja Empower Oyj:n välisessä 4.5.2021 allekirjoitetussa rahoituksen 
erityisehtosopimuksessa (”Erityisehtosopimus”). Erityisehtosopimuksessa sovitaan tietyistä erityisehdoista, joita 
sovelletaan Yhtiön ja Rahoittajien kanssa kahdenvälisesti solmittuihin yksittäisiin velkakirjoihin ja sopimuksiin. 
Erityisehtosopimus sisältää taloudellisia kovenantteja, jotka mittaavat korollisen velan suhdetta käyttökatteeseen 
sekä omavaraisuusastetta. Katso tarkempaa tietoa kovenanteista kohdasta ”Liiketoiminnan tulos, taloudellinen 
asema ja tulevaisuudennäkymät – Maksuvalmius ja pääomanlähteet – Velat – Rahoitusjärjestely”. Tämän lisäksi 
Erityisehtosopimus sisältää kovenantteja, jotka rajoittavat muun muassa Yhtiön kykyä ottaa lisää velkaa, luovuttaa 
tai pantata omaisuutta sekä toteuttaa yritysjärjestelyitä. Rahoituksen tarkemmista kaupallisista ehdoista on sovittu 
Rahoittajien kanssa solmituissa yksittäisissä velkakirjoissa sekä sopimuksissa. 

Erityisehtosopimuksen lisäksi Enersense on solminut 1.6.2021 Rahoittajien kanssa vakuuspoolisopimuksen, jossa 
on sovittu Enersensen ja sen tiettyjen tytäryhtiöiden Rahoittajille asettamien vakuuksien jakamisesta Rahoittajien 
kesken. Osana vakuuspoolia Enersense ja eräät konserniyhtiöt ovat pantanneet Rahoittajille tiettyjen 
konserniyhtiöiden osakkeita, yrityskiinnityksiä sekä eräitä vuokraoikeuksia. Erityisehtosopimuksen piirissä 
olevien vakuudellisten lainojen yhteismäärä on 26,9 miljoonaa euroa. Yhtiön muiden vakuudettomien 
pankkitakauslimiittien yhteismäärä on 10 miljoonaa euroa. 

Factoring-sopimus 

Yhtiö on neuvotellut 27 miljoonaa euroa uusia factoring-limiittejä, joista se on tiedottanut 4.5.2021 
julkaisemallaan tiedotteella. Uusista factoring-limiiteistä 25 miljoonaa on komittoitua limiittiä, jossa factoring-
yhtiöllä on ennakkohyväksytetty avainasiakkuudet factoring-rahoituksen varmistamiseksi. Sopimus on komittoitu 
2 vuoden ajaksi sopimuksen allekirjoituksesta. Uusissa factoring-sopimuksissa factoring-yhtiöt kantavat 
luottoriskin rahoittamistaan saatavista.  
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ERÄITÄ TALOUDELLISIA TIETOJA 

Yhtiö on laatinut ensimmäisen IFRS:n mukaisen tilintarkastetun konsernitilinpäätöksensä 31.12.2020 päättyneeltä 
tilikaudelta. Yhtiön ensimmäinen IFRS-konsernitilinpäätös sisältää tilintarkastetut tilinpäätöstiedot 31.12.2019 
päättyneeltä tilikaudelta sekä tilintarkastamattoman avaavan IFRS-taseen siirtymäpäivältä 1.1.2019. Tätä ennen 
Yhtiö on laatinut konsernitilinpäätöksensä FAS:n mukaisesti. 

Jäljempänä esitettävät taloudelliset tiedot on johdettu i) Enersensen tilintarkastamattomasta IAS 34:n mukaisesti 
laaditusta osavuosikatsauksesta, joka on laadittu 31.3.2021 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta, sisältäen 
31.3.2020 päättynyttä kolmen kuukauden jaksoa koskevat vertailutiedot, ii) IFRS-standardin mukaisesti laaditusta 
Yhtiön tilintarkastetusta konsernitilinpäätöksestä 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta, sisältäen 31.12.2019 
päättynyttä tilikautta koskevat tilintarkastetut tilinpäätöstiedot ja tilintarkastamattoman avaavan taseen 1.1.2019 
luvut sekä iii) FAS:n mukaisesti laadituista Yhtiön tilintarkastetuista konsernitilinpäätöksistä 31.12.2019 ja 
31.12.2018 päättyneiltä tilikausilta. FAS:n mukaisesti laaditut taloudelliset tiedot 31.12.2019 ja 31.12.2018 
päättyneiltä tilikausilta eivät ole täysin vertailukelpoisia IFRS-standardien mukaisesti laadittujen 31.12.2020 ja 
31.12.2019 päättyneiden tilikausien taloudellisten tietojen kanssa. Lisätietoja ensimmäisestä IFRS standardien 
käyttöönotosta on esitetty tähän Listalleottoesitteen viittaamalla sisällytetyn 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta 
laaditun IFRS-konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 28.  

Enersense saattoi 31.7.2020 päätökseen Empower Oyj:n osakekannan hankinnan. Empower rakentaa, asentaa, 
huoltaa ja korjaa sähkö- ja tietoliikenneverkkoja, pitää kunnossa voimalaitoksia ja tehtaita sekä kehittää ja 
toimittaa digitaalisia ratkaisuja monialaisten asiakkaiden tarpeisiin. Hankinta vahvisti Enersensen asemaa 
energiasektorilla Empowerin päästöttömien energiaratkaisujen osaamisen myötä. Empowerin vahva läsnäolo 
Baltiassa myös laajensi Enersensen maantieteellistä jalanjälkeä ja asiakaspohjaa. Empower-yrityskauppa toi 
mukanaan liiketoimintoja, minkä myötä Yhtiön nykyiset liiketoimintasegmentit perustettiin. Empower-
yrityskaupan myötä siirtyneiden liiketoimintojen luvut on sisällytetty konsernin lukuihin ajalta 1.8.2020-
31.12.2020. Empower-yrityskauppa vaikutti merkittävästi Enersense-konsernin tulokseen rajoittaen sen 
vertailukelpoisuutta aiempiin tilikausiin nähden. 

Tässä esitettyjä valikoituja taloudellisia tietoja tulee lukea yhdessä kohdan ”Tilinpäätöksiin liittyviä ja eräitä muita 
tietoja” sekä tähän Listalleottoesitteeseen viittaamalla sisällytettyjen konsernin tilintarkastamattoman 
osavuosikatsauksen ja konsernitilinpäätösten kanssa. 

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 

 1.1.–31.3. 1.1.–31.12. 
 2021 2020 2020 2019 

(tuhatta euroa) 
(IFRS) 

(tilintarkastamaton) 
(IFRS) 

(tilintarkastettu) 

     
Liikevaihto 53 308 14 829 147 460 58 057 
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -291 - 302 - 
Valmistus omaan käyttöön 169 - 461 - 
Liiketoiminnan muut tuotot 506 170 1 804 261 
Materiaalit ja palvelut -20 789 -5 250 -59 327 -16 226 
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -25 070 -8 612 -69 973 -38 599 
Poistot ja arvonalentumiset -2 300 -287 -4 995 - 1 017 
Liiketoiminnan muut kulut -6 159 -801 -11 019 - 3 473 
Osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien sijoitusten tuloksesta 7 14 67 31 
Liikevoitto (-tappio) -619 63 4 780 -965 
     
Rahoitustuotot 30 1 50 17 
Rahoituskulut -701 -79 -1 972 -424 
Rahoitustuotot ja -kulut  -671 -78 -1 921 -407 
     
Voitto (tappio) ennen veroja -1 289 -15 2 859 -1 372 
Tuloverot -41 -21 -480 1 
Tilikauden voitto (-tappio) -1 331 -36 2 379 - 1 371 
     
Muut laajan tuloksen erät     
Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteisiksi     
Muuntoerot 309 -2 -367 4 
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 1.1.–31.3. 1.1.–31.12. 
 2021 2020 2020 2019 

(tuhatta euroa) 
(IFRS) 

(tilintarkastamaton) 
(IFRS) 

(tilintarkastettu) 
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi - - - - 
Etuuspohjaisten työsuhteen jälkeisten velvoitteiden uudelleen 
määrittäminen - - -42 - 
Tilikauden muut laajat tuloksen erät verovaikutus huomioiden 309 -2 -409 4 
Tilikauden laaja tulos -1 022 -37 1 970 -1 367 
     
Tilikauden voiton ja (tappion) jakautuminen:     
Emoyhtiön omistajille -1 154 -12 2 039 -1 262 
Määräysvallattomille omistajille -177 -24 340 -109 
Tilikauden voitto (-tappio) -1 331 -36 2 379 -1 371 
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:     
Emoyhtiön omistajille -845 -13 1 630 -1 258 
Määräysvallattomille omistajille -177 -24 340 -109 
Tilikauden laaja tulos -1 022 -37 1 970 -1 367 

Konsernin tuloslaskelma (FAS) 

 1.1.–31.12. 
 2019 2018 

(tuhatta euroa) 
(FAS) 

(tilintarkastettu) 

   
Liikevaihto 58 057 47 355 
Liiketoiminnan muut tuotot 502 729 
   
Materiaalit ja palvelut   

Aineet, tarvikkeet ja tavarat   
Ostot tilikauden aikana -1 185 -1 220 
Varastojen lisäys (+) / vähennys (-) 7 86 

Ulkopuoliset palvelut -15 048 -12 768 
 -16 226 -13 902 
Henkilöstökulut   

Palkat ja palkkiot -31 670 -26 016 
Henkilösivukulut   

Eläkekulut -5 272 -4 572 
Muut henkilösivukulut -1 899 -939 

 -38 840 -31 527 
Poistot ja arvonalentumiset   

Konserniliikearvon poisto ja konsernireservin vähennys -846 -138 
Suunnitelman mukaiset poistot -298 -293 

 -1 144 -431 
   
Liiketoiminnan muut kulut -4 277 -3 952 
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 31 55 
   
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -1 897 -1 673 
   
Rahoitustuotot ja -kulut   

Muut korko- ja rahoitustuotot 17 3 
Korkokulut ja muut rahoituskulut -384 -1 016 

 -367 -1 013 
   
TULOS ENNEN VEROJA -2 264 -2 686 
Tuloverot -46 8 
Laskennalliset verot 67 536 
Vähemmistöosuus 109 205 
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) -2 133 -1 937 
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Konsernitase (IFRS) 

 31.3. 31.12.  
 2021 2020 2020 2019 

(tuhatta euroa) 
(IFRS) 

(tilintarkastamaton) 
(IFRS) 

(tilintarkastettu) 
Varat     
Pitkäaikaiset varat     
Liikearvo 26 376 4 244 26 376   4 244 
Muut aineettomat hyödykkeet 12 929 277 13 566 229 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 18 147 2 512 18 784 2 625 
Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset 1 505 943 1 467 905 
Lainasaamiset 150 443 150 443  
Myynti ja muut saamiset  1 066 2 960 2 
Laskennalliset verosaamiset 540 693 570 685 
Pitkäaikaiset varat  60 714 9 115 61 873 9 133 
     
Lyhytaikaiset varat     
Vaihto-omaisuus 3 079 386 3 566 373 
Myyntisaamiset  17 815 10 446 24 184 9 855 
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 256 148 158 100 
Muut saamiset  21 220 1 736 8 439 2 157 
Rahavarat 22 487 1 442 17 694 1 276 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 64 858 14 158 54 041 13 762 
      
Varat yhteensä 125 571 23 273 115 914 22 894 
     
Oma pääoma ja velat     
Oma pääoma     
Osakepääoma 80 80 80 80 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 30 154 8 290 15 602 8 290 
Vararahasto 313 313 313 313 
Muuntoerot -54 2 -363 4 
Kertyneet voittovarat 263 -1 324 -1 794 -61 
Tilikauden voitto (tappio)  -1 154 -12 2 039 -1 262 
Emoyhtiön omistajille kuuluva  oma pääoma yhteensä 29 602 7 350 15 877 7 363 
Määräysvallattomien omistajien osuudet  1 316 -338 1 768 -314 
Oma pääoma yhteensä 30 919 7 012 17 645 7 050 
     
Velat     
Pitkäaikaiset velat     
Lainat 3 635 83 3 717 83 
Vuokrasopimusvelat 5 387 1 161 5 517 1 051 
Verohallinnon maksujärjestely 249 - 518 - 
Muut velat 28 - 12 - 
Laskennalliset verovelat - - - - 
Työsuhde-etuuksista johtuvat velvoitteet 435 - 435 - 
Varaukset 481 - 481 - 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 10 214 1 244 10 680 1 134 
     
Lyhytaikaiset velat     
Lainat 14 550 4 160 14 224 3 695 
Vuokrasopimusvelat 3 642 793 3 473 1 014 
Saadut ennakot 3 168 - 3 607 - 
Ostovelat  12 349 3 523 16 530 4 177 
Verohallinnon maksujärjestely 1 011 - 1 926 - 
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat  258 83 257 23 
Muut velat 47 958 6 457 45 980 5 800 
Varaukset 1 504 - 1 592 - 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 84 438 15 017 87 589 14 711 
     
Velat yhteensä 94 653 16 261 98 269 15 845 
     
Oma pääoma ja velat yhteensä 125 571 23 273 115 914 22 894 
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Konsernin tase (FAS) 

 31.12. 
 2019 2018 

(tuhatta euroa) 
(FAS) 

(tilintarkastettu) 
Vastaavaa   
Pysyvät vastaavat   
Aineettomat hyödykkeet   
Kehittämismenot 99 84 
Aineettomat oikeudet 34 17 
Konserniliikearvo 3 200 3 990 
Liikearvo 182 254 
Muut pitkävaikutteiset menot 78 78 
 3 593 4 423 
Aineelliset hyödykkeet   
Koneet ja kalusto 550 530 
Muut aineelliset hyödykkeet 7 7 
 557 537 
Sijoitukset   
Osuudet osakkuusyrityksissä 1 235 770 
Muut osakkeet ja osuudet 5 5 
 1 240 776 
Vaihtuvat vastaavat   
Vaihto-omaisuus   
Aineet ja tarvikkeet 373 365 
   
Saamiset   
Pitkäaikaiset   
Lainasaamiset 90 64 
Laskennallinen verosaaminen 268 268 
Muut saamiset 350 119 
 708 451 
Lyhytaikaiset   
Myyntisaamiset 10 014 8 046 
Lainasaamiset 35 5 
Muut saamiset 297 356 
Siirtosaamiset 1 939 1 218 
Laskennallinen verosaaminen 335 268 
 12 620 9 893 
   
Rahat ja pankkisaamiset 1 276 2 608 
   
Vastaavaa yhteensä 20 368 19 053 
   
Vastattavaa   
Oma pääoma   
Osakepääoma 80 80 
Vararahasto 313 313 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 8 290 8 290 
Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 339 2 272 
Tilikauden voitto (-tappio) -2 133 -1 937 
 6 888 9 018 
Vähemmistöosuus -314 -205 
Konsernireservi 14 17 
Vieras pääoma   
Pitkäaikainen   
Lainat rahoituslaitoksilta 1 104 1 454 
 1 104 1 454 
Lyhytaikainen   
Lainat rahoituslaitoksilta 2 674 769 
Ostovelat 4 177 2 882 
Muut velat 1 410 1 389 
Siirtovelat 4 414 3 729 
 12 675 8 769 
Vastattavaa yhteensä 20 368 19 053 
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Konsernin rahavirtalaskelmatietoja 

 1.1.–31.3. 1.1.–31.12. 1.1.–31.12. 
 2021 2020 2020 2019 2019 2018 

(tuhatta euroa) 
(IFRS) 

(tilintarkastamaton) 
(IFRS) 

(tilintarkastettu) 
(FAS) 

(tilintarkastettu) 
       
Liiketoiminnan nettorahavirta -8 512 41 1 866 -1 379 -2 112 - 376 
Investointien nettorahavirta -651 -122 12 075 -771 -774 -3 443 
Rahoituksen nettorahavirta: 13 964 247 2 451 818 1 555 4 415 
Rahavarojen nettomuutos 4 800 165  16 391  -1 332  -1 332 597 
Rahavarat tilikauden alussa 17 694 1 276  1 276   2 608  2 608 2 012 
Valuuttakurssien muutosten vaikutukset 
rahavaroihin -6 -  26   -   - - 
Rahavarat tilikauden lopussa 22 487 1 442 17 694 1 276 1 276 2 608 

Keskeisiä tunnuslukuja  

 1.1.–31.3. 1.1.–31.12. 1.1.–31.12. 
 2021 2020 2020 2019 2019 2018 

(tuhatta euroa, 
ellei toisin ilmoitettu) 

(IFRS) 
(tilintarkastamaton) 

(IFRS) 
(tilintarkastamaton 

ellei toisin ilmoitettu) 

(FAS) 
(tilintarkastamaton 

ellei toisin ilmoitettu) 
Liikevaihto  53 308 14 829 147 4601 58 0571 58 0571 47 3551 
Käyttökate 1 681 349 9 775 52 -753 -1 242 
Käyttökate % 3,2 2,4 6,6 0,1 -1,3 -2,6 
Oikaistu käyttökate  2 565 349 11 510 52 -753 -1 242 
Oikaistu käyttökate % 4,8 2,4 7,8 0,1 -1,3 -2,6 
Liikevoitto (-tappio) -619 63 4 7801 -9651 -1 8971 -1 6731 
Liikevoitto (-tappio) % -1,2 0,4 3,2  -1,7  -3,3 -3,5 
Oikaistu liikevoitto (-tappio)  783 63 7 474 -965 -1 897 -1 673 
Oikaistu liikevoitto (-tappio) % 1,5 0,4  5,1  -1,7 -3,3 -3,5 
Henkilöstökulut -25 070 -8 612 -69 9731 -38 5991 -38 8401 -31 5271 
Rahoitustuotot ja -kulut -671 -78 -1 9211 -4071 -3671 -1 0131 
Tulos ennen veroja -1 289 -15 2 8591 -1 3721 - 2 2641 -2 6861 
Tilikauden voitto (tappio)  -1 331 -36 2 3791 -1 3711 -2 1331 -1 9371 
Taseen loppusumma 125 571 23 273 115 9141 22 8941 20 3681 19 0531 
Oma pääoma 30 919 7 012 17 6451 7 0501     6 5751 8 8131 
Rahavarat 22 487 1 442 17 6941 1 2761 1 2761 2 6081 
Omavaraisuusaste %  25,3 30,1 15,7 30,8 32,3 46,3 
Nettovelkaantumisaste % 15,3 67,8 52,3 64,8 38,0 -4,4 
Oman pääoman tuotto % -5,5 -0,5 19,3 -17,7 -27,7 -33,4 
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin 
hyödykkeisiin -363 -122 -1 217 -331 -52 -184 
Tytäryritysten hankinta vähennettynä 
hankituilla rahavaroilla -257 - 12 966 - - -2 672 
Investoinnit osakkuusyhtiöihin -31 - - -110 -465 -170 
Osakkuusyhtiöiden myynnit - - 633 - - - 
Hankitut liiketoiminnat - - - - - -490 
Osakekohtainen tulos (euroa) -0,12 0,00 0,272 -0,213 -0,363 -0,404 

Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) -0,12 0,00 0,272 -0,213 - - 
Konsernin keskimääräinen täysipäiväisten 
työntekijöiden lukumäärä 
(henkilötyövuosi) 1 950 758 1 333 822 822 676 
Konsernin keskimääräinen henkilöstön 
lukumäärä 2 041 816 1 409 884 884  727 
Konsernin henkilöstön lukumäärä 
tilikauden päättyessä 2 190 773 2 074 851 851 839 

1 Tilintarkastettu. 
2 Osakemäärä keskimäärin 7 423 139. 
3 Osakemäärä keskimäärin 5 947 729. 
4 Osakemäärä keskimäärin 5 317 066.  
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Segmenttitiedot 

Listalleottoesitteen päivämääränä Enersensen palvelukokonaisuus on jaettu neljään raportoitavaan 
liiketoimintasegmenttiin: Smart Industry, Power, Connectivity ja International Operations. Enersense ei ole 
raportoinut segmenttikohtaisia tietoja vastaavalla tavalla ennen IFRS-standardien käyttöönottoa. 

 1.1.–31.3. 1.1.–31.12. 
 2021 2020 2020 2019 

(tuhatta euroa) 
(IFRS) 

(tilintarkastamaton) 

(IFRS) 
(tilintarkastamaton,  
ellei toisin ilmoitettu) 

Power     
Liikevaihto 10 838 - 18 9161 - 
Käyttökate 492 - 1 002 - 
     
Connectivity     
Liikevaihto 8 463 - 23 4191 - 
Käyttökate -400 - 1 475 - 
     
Smart Industry     
Liikevaihto 22 311 13 791 78 3711 51 6291 

Käyttökate 1 473 514 6 208 1 298 
     
International Operations     
Liikevaihto 11 625 1 038 26 7541 6 4291 

Käyttökate 293 -102 1 730 -586 

1 Tilintarkastettu. 

Eräiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen ja muiden tunnuslukujen laskentakaavat 

Vaihtoehtoinen 
tunnusluku Laskentakaava Käyttötarkoitus 

Käyttökate Liikevoitto + Poistot + Arvonalentumiset Kuvastaa liiketoiminnan tuloksellisuutta ilman poistojen ja 
arvonalentumisten vaikutusta. 

Käyttökate % 100 x (Käyttökate / Liikevaihto) Kuvastaa liiketoiminnan tuloksellisuutta ilman poistojen ja 
arvonalentumisten vaikutusta. 

Oikaistu käyttökate  Liikevoitto + Poistot ja Arvonalentumiset + 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 

Oikaistu käyttökate kuvastaa liiketoiminnan tuloksellisuutta 
ilman poistojen ja arvonalentumisten sekä 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutusta. Kyseinen 
tunnusluku esitetään tarkoituksena tuoda esiin taustalla olevan 
liiketoiminnan tuloksellisuutta ja parantaa vertailtavuutta eri 
kausien välillä. 

Oikaistu käyttökate % 100 x (Oikaistu käyttökate / Liikevaihto) Oikaistu käyttökate kuvastaa liiketoiminnan tuloksellisuutta 
ilman poistojen ja arvonalentumisten sekä 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutusta. Kyseinen 
tunnusluku esitetään tarkoituksena tuoda esiin taustalla olevan 
liiketoiminnan tuloksellisuutta ja parantaa vertailtavuutta eri 
kausien välillä. 

Liikevoitto Voitto (tappio) ennen tuloveroja, 
rahoitustuottoja ja rahoituskuluja  

Liikevoitto kuvastaa liiketoiminnan tuloksellisuutta. 

Liikevoitto % 100 x (Liikevoitto / Liikevaihto) Liikevoitto kuvastaa liiketoiminnan tuloksellisuutta. 

Oikaistu liikevoitto  Liikevoitto (-tappio) + 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 

+Yrityshankintoihin liittyvien aineettomien 
hyödykkeiden poistot1 

Oikaistu liikevoitto kuvastaa liiketoiminnan tuloksellisuutta 
ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien ja 
yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden 
poistojen vaikutusta. Kyseinen tunnusluku esitetään 
tarkoituksena tuoda esiin taustalla olevan liiketoiminnan 
tuloksellisuutta ja parantaa vertailtavuutta eri kausien välillä. 

Oikaistu liikevoitto % 100 x (Oikaistu liikevoitto (-tappio) / 
Liikevaihto) 

Oikaistu liikevoitto kuvastaa liiketoiminnan tuloksellisuutta 
ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien ja 
yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden 
poistojen vaikutusta. Kyseinen tunnusluku esitetään 
tarkoituksena tuoda esiin taustalla olevan liiketoiminnan 
tuloksellisuutta ja parantaa vertailtavuutta eri kausien välillä. 
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Vaihtoehtoinen 
tunnusluku Laskentakaava Käyttötarkoitus 

Omavaraisuusaste % 100 x (Oma pääoma / (Taseen loppusumma 
– Saadut ennakot)) 

Omavaraisuusaste kertoo, kuinka suuri osuus Enersense-
konsernin varallisuudesta rahoitetaan omalla pääomalla. 

Nettovelkaantumisaste 
% 

100 x (Korolliset velat2 – Rahavarat) / Oma 
pääoma 

Osoittaa Enersense-konsernin ulkopuolisen velkarahoituksen 
kokonaismäärän. 

Oman pääoman 
tuottoprosentti %  

100 x (Tilikauden voitto / Oma pääoma 
keskimäärin tilikauden aikana) 

Mittaa tilikauden tulosta suhteutettuna omaan pääomaan. 

Vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat erät 

Tietyt varsinaiseen liiketoimintaan 
kuulumattomat liiketapahtumat tai 
rahavirtaan vaikuttamattomat arvostuserät, 
joilla on merkittävä vaikutus kauden 
tuloslaskelmaan, on oikaistu 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavina eriä, jos 
ne aiheutuvat: 
A) Johdon harkinnan mukaan 
tavanomaisesta liiketoiminnasta 
poikkeavista olennaisista eristä, jotka 
liittyvät yritysjärjestelyihin, kuten 
yrityshankintojen transaktiokuluihin ja 
integraatiokuluihin mukaan lukien 
työsuhteiden päättämiseen liittyviin 
kuluihin, ja/tai rakenteellisiin 
uudelleenjärjestelyihin sekä merkittäviin 
irtisanomiskustannuksiin 
B) Käyttöomaisuuden ja sijoitusten 
myyntivoitoista ja -tappioista 
 

Käytetään osatekijänä oikaistun käyttökatteen ja oikaistun 
liikevoiton laskemisessa. 

Yrityshankintoihin 
liittyvien aineettomien 
hyödykkeiden poistot 

Yrityshankintoihin liittyvien 
asiakassuhteiden ja tilauskannan poistot. 

Käytetään osatekijänä oikaistun liikevoiton laskemisessa. 

Osakekohtainen tulos 
(laimentamaton) 

Laimentamaton osakekohtainen tulos on 
laskettu jakamalla konsernin 
tuloslaskelman mukainen tilikauden tulos 
liikkeeseen laskettujen osakkeiden 
painotetulla keskiarvolla. 

Osakekohtainen tulos auttaa kuvaamaan yhtiön liiketoiminnan 
tuloksen jakautumista omistajille. 

Laimennettu 
osakekohtainen tulos  

Laimennusvaikutuksella oikaistu 
osakekohtainen tulos lasketaan muuten 
samalla tavalla, kun yllä esitetty 
laimentamaton osakekohtainen tulos, mutta 
osakkeiden painotetussa keskiarvossa 
otetaan huomioon kaikkien laimentavien 
potentiaalisten osakkeiden osakkeiksi 
muuttamisesta johtuva laimentava vaikutus. 

1 Asiakassuhteiden ja tilauskannan poistot. 
2 Korolliset velat sisältävät lainat ja vuokrasopimusvelat. 
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Eräiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen 

 1.1.–31.3. 1.1.–31.12.  1.1.–31.12. 
 2021 2020 2020 2019 2019 2018 

(tuhatta euroa) 
(IFRS) 

(tilintarkastamaton) 

(IFRS) 
(tilintarkastamaton ellei 

toisin ilmoitettu) 

(FAS) 
(tilintarkastamaton ellei 

toisin ilmoitettu) 
       
Liikevoitto (-tappio) -619 63 4 7801 -9651 -1 8971 -1 6731 
       
Poistot ja arvonalentumiset 2 300 287  4 9951 1 0171 1 1441 4311 
Käyttökate 1 681 349 9 775 52 -753 -1 242 
Vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat erät2        
Yritysjärjestelyihin liittyvät 
kustannukset2A 284 - 2 031 - - - 
Listautumiskulut 608 - - - - - 
Käyttöomaisuuden ja 
sijoitusten myyntivoitot2B -8 - -295 - - - 
Oikaistu käyttökate 2 565  349 11 510 52  -753 -1 242 
       
Oikaistu liikevoitto       
       
Liikevoitto (-tappio) -619 63 4 7801 -9651 -1 8971 -1 6731 
Vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat erät2       
Yritysjärjestelyihin liittyvät 
kustannukset2A 284 - 2 031 - - - 
Listautumiskulut 608 - - - - - 
Käyttöomaisuuden ja 
sijoitusten myyntivoitot2B -8 - -295 - - - 
Yrityshankintoihin liittyvien 
aineettomien hyödykkeiden 
poistot3 518 -  9591 - - - 
Oikaistu liikevoitto  783 63 7 474 -965 -1 897 -1 673 
       
Omavaraisuusaste %       
Oma pääoma 30 919 7 012 17 6451 7 0501 6 5751 8 8131 
Taseen loppusumma 125 571 23 273 115 9141 22 8941 20 3681 19 0531 
Saadut ennakot 3 168 -  3 6071 - - -  
Omavaraisuusaste % 25,3 30,1 15,7 30,8 32,3 46,3 
       
Nettovelkaantumisaste %       
Korolliset velat         

Lainat 18 185 4 243 17 9411 3 7781 3 7781 2 2231 
Vuokrasopimusvelat 9 029 1 954 8 9901 2 0651 - - 
Rahavarat 22 487 1 442 17 6941 1 2761 1 2761 2 6081 

Oma pääoma 30 919 7 012 17 6451 7 0501 6 5751 8 8131 
Nettovelkaantumisaste % 15,3 67,8 52,3 64,8 38,0 -4,4 
       
Oman pääoman tuotto %       
Tilikauden voitto (tappio)  -1 331 -36 2 3791 -1 3711 -2 1331 -1 9371 
Oma pääoma keskimäärin 24 282 7 0125 12 347 7 734 7 694 5 798 
Oman pääoman tuotto % -5,5 -0,5 19,3 -17,7 -27,7 -33,4 

1 Tilintarkastettu. 
2 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät: Tietyt varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat liiketapahtumat tai rahavirtaan 
vaikuttamattomat arvostuserät, joilla on merkittävä vaikutus kauden tuloslaskelmaan, on oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavina eriä, 
jos ne aiheutuvat: A) johdon harkinnan mukaan tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavista olennaisista eristä, jotka liittyvät 
yritysjärjestelyihin, kuten yrityshankintojen transaktiokuluihin ja integraatiokuluihin mukaan lukien työsuhteiden päättämiseen liittyviin 
kuluihin, ja/tai rakenteellisiin uudelleenjärjestelyihin sekä merkittäviin irtisanomiskustannuksiin, B) käyttöomaisuuden ja sijoitusten 
myyntivoitoista ja -tappioista. 
3 Yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot: Yrityshankintoihin liittyvien asiakassuhteiden ja tilauskannan poistot. 
4 Korolliset velat sisältävät lainat ja vuokrasopimusvelat. 
5 Käytetty oman pääoman lukua 31.3.2020 keskimääräisen oman pääoman sijasta. 
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TILINTARKASTAMATTOMAT PRO FORMA -TALOUDELLISET TIEDOT 

Laatimisperusta 

Johdanto 

Seuraavat tilintarkastamattomat Pro forma -tiedot on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa 
kuvaamaan Empower-yrityskaupan vaikutusta Enersensen toiminnan tulokseen ikään kuin yrityskauppa ja siihen 
liittyvät rahoitusjärjestelyt olisivat tapahtuneet aikaisempana ajankohtana. 

Pro forma -tiedot on laadittu komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteen 20 mukaisesti sekä 
Enersensen EU:ssa käyttöön otettujen IFRS-standardien mukaisesti laaditussa tilintarkastetussa 
konsernitilinpäätöksessä soveltamien laatimisperiaatteiden mukaisesti. 

Pro forma -tiedot havainnollistavat Empower-yrityskaupan vaikutusta ikään kuin yrityskauppa ja siihen liittyvät 
rahoitusjärjestelyt olisivat tapahtuneet 1.1.2020. Pro forma -tietoja laadittaessa historiallisiin taloudellisiin 
tietoihin on tehty oikaisuja, jotka koskevat välittömästi Empower-yrityskaupasta ja siihen liittyvistä 
rahoitusjärjestelyistä johtuvien tapahtumien pro forma -vaikutusta ja jotka ovat perusteltavissa tosiseikoin.  

Pro forma -tietojen esittämä hypoteettinen tilanne ei välttämättä kuvaa sitä, millainen Enersensen toiminnan tulos 
olisi ollut, jos yrityskauppa olisi toteutunut 1.1.2020, eikä Pro forma -tietojen ole tarkoitus ennakoida Enersensen 
liiketoiminnan tulosta tulevaisuudessa. Enersensen todellinen tulos saattaa tulevaisuudessa poiketa olennaisesti 
näistä Pro forma -tiedoista. Pro forma -tiedot eivät myöskään kuvaa kustannussäästöjä, synergiaetuja tai 
tulevaisuudessa syntyviä integraatiokuluja, joita odotetaan muodostuvan tai joita saattaa syntyä Empower-
yrityskaupan seurauksena 31.12.2020 jälkeen. 

Seuraavia Pro forma -tietoja tulee lukea yhdessä historiallisen taloudellisen tiedon kanssa, joka on sisällytetty 
viittaamalla tähän Listalleottoesitteeseen, kuten myös tietojen kanssa, jotka on esitetty kohdissa ”Eräitä 
taloudellisia tietoja”, ”Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät” ja ”Yhtiön 
Liiketoiminta – Olennaiset sopimukset”. 

Riippumattoman tilintarkastajan varmennusraportti Listalleottoesitteeseen sisältyvien pro forma -taloudellisten 
tietojen kokoamisesta on tämän Listalleottoesitteen liitteenä A. 

Kaikki Pro forma -tiedoissa esitettävät luvut on esitetty tuhansina euroina, ellei toisin ole ilmoitettu. Luvut on 
pyöristetty. Siten tietyissä tapauksissa sarakkeen tai rivin lukujen summa ei aina vastaa tarkalleen sarakkeen tai 
rivin loppusummana esitettyä lukua. 

Empower-yrityskauppa ja siihen liittyvät rahoitusjärjestelyt 

Enersense osti 31.7.2020 Empower-konsernin emoyhtiön Empower Oyj:n koko osakekannan. Empower-
yrityskauppa käsitellään liiketoimintojen yhdistämisenä ”IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen” -standardin 
mukaista hankintamenetelmää käyttäen ja Empower-yrityskaupan kirjanpitokäsittely on esitetty Enersensen 
vuoden 2020 tilintarkastetun tilinpäätöksen liitetiedoissa. Empower-yrityskaupan myötä siirtyneiden 
liiketoimintojen luvut on sisällytetty Enersense-konsernin lukuihin ajalta 1.8.2020-31.12.2020. Koska Empower 
on yhdistelty Enersensen 31.12.2020 konsernitaseeseen, pro forma -tasetta ei esitetä osana Pro forma -tietoja.  

Maksettu kauppahinta oli yksi (1) euro, jonka lisäksi Enersense sitoutui hankinnan kohteen oman pääoman 
ehtoiseen rahoitukseen 8,0 miljoonalla eurolla, joka hankittiin suunnatulla osakeannilla. Lisäksi hankinnan 
yhteydessä Enersense neuvotteli Empower Oyj:n rahoitussopimukseen liitettävän uuden 13,0 miljoonan euron 
rahoituslimiitin, joka muodostuu 11,0 miljoonan euron luottolimiitistä ja 2,0 miljoonan euron 
pankkitakauslimiitistä. 

Historialliset taloudelliset tiedot 

Pro forma -tiedot on johdettu Enersensen 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta IFRS:n mukaisesti laaditusta 
tilintarkastetusta konsernitilinpäätöksestä, joka on viittaamalla sisällytetty tähän Listalleottoesitteeseen sekä 
Empowerin kirjanpidosta johdetusta Suomalaisen kirjanpitokäytännön (FAS) mukaisesti laaditusta 
tilintarkastamattomasta Empowerin konsernituloslaskelmasta 1.1.-31.7.2020.  
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Tilintarkastamaton pro forma -tuloslaskelma 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta 

 

 1.1.–31.12.2020 

 

Enersense 
historiallinen 

1.1.–31.12.2020 

Empower 
oikaistu  

1.1.–31.7.2020 

Hankinnan ja 
rahoituksen 

oikaisut 

 
Enersense  
pro forma 

 (IFRS) (IFRS) (IFRS)  (IFRS) 

 
(tilin-

tarkastettu) 
(tilin-

tarkastamaton) 
(tilin-

tarkastamaton) 
 (tilin-

tarkastamaton) 
(tuhatta euroa,  
ellei toisin ilmoitettu)   (Liitetieto 1) (Liitetieto 2)  

(Liite-
tieto)   

Liikevaihto 147 460 93 161 -  240 620 
Valmiiden ja keskeneräisten 
tuotteiden varastojen muutos 302 596 -  898 
Valmistus omaan käyttöön 461 159 -  620 
Liiketoiminnan muut tuotot 1 804 141 -  1 945 
Materiaalit ja palvelut -59 327 -39 100 -  -98 427 
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat 
kulut -69 973 -38 798 -  -108 771 
Poistot ja arvonalentumiset -4 995 -3 401 -1 115 2a -9 511 
Liiketoiminnan muut kulut -11 019 -12 021 -  -23 040 
Osuus pääomaosuusmenetelmällä 
käsiteltävien sijoitusten tuloksesta 67 48 -  116 
Liikevoitto (-tappio)  4 780 786 -1 115  4 451 
Rahoitustuotot 50 292 -  342 
Rahoituskulut -1 972 -1 974 -228 2b -4 174 
Rahoitustuotot ja -kulut -1 921 -1 683 -228  -3 832 
Voitto (tappio) ennen veroja  2 859 -897 -1 343  619 
Tuloverot -480 -13 -  -493 
Tilikauden voitto (tappio)  2 379 -910 -1 343  126 
      
Muut laajan tuloksen erät      
Erät, jotka saatetaan tulevaisuu-
dessa siirtää tulosvaikutteisiksi      

Muuntoerot -367 - -  -367 
Erät, joita ei siirretä 
tulosvaikutteisiksi      

Etuuspohjaisten työsuhteen 
jälkeisten velvoitteiden 
uudelleen määrittäminen -42 -10 -  -53 

Tilikauden muut laajat tuloksen 
erät verovaikutus huomioiden -409 -10 -  -419 
Tilikauden laaja tulos 1 970 -920 -1 343  -293 

      
Tilikauden voiton (tappion) 
jakautuminen:       
Emoyhtiön omistajille  2 039 -843 -1 343  -147 
Määräysvallattomille omistajille   340 -67 -  273 
Tilikauden voitto (tappio)  2 379 -910 -1 343  126 
      
Tilikauden laajan tuloksen 
jakautuminen:      
Emoyhtiön omistajille 1 630 -853 -1 343  -566 
Määräysvallattomille omistajille 340 -67 -  273 
Tilikauden laaja tulos 1 970 -920 -1 343  -293 

      
Osakekohtainen tulos (euroa) 0,27   3 -0,02 

Katso Pro forma -tietojen liitetiedot jäljempänä 



 

84 

 

Pro forma -tietojen liitetiedot 

Liitetieto 1 – Empower oikaistu 1.1.–31.7.2020 

Seuraavassa taulukossa esitetään Empowerin FAS:in mukaisesti laadittuihin tuloslaskelmatietoihin tehdyt pro 
forma -oikaisut:  

 1.1.–31.7.2020 

 

Empower 
ilman 

Empower IM 
Oy:tä 
1.1.–

31.7.2020 
Uudelleen-
luokittelut 

IFRS-
oikaisut 

Akordi-
järjestely 

Empower 
oikaistu 1.1.–

31.7.2020  
 (FAS)    (IFRS) 
 (tilintarkastamaton) 
(tuhatta euroa) (Liitetieto 1a) (Liitetieto 1b) (Liitetieto 1c) (Liitetieto 1d) (Liitetieto 1) 
Liikevaihto 90 019 - 3 142 - 93 161 
Valmiiden ja keskeneräisten 
tuotteiden varastojen muutos 596 - - - 596 
Valmistus omaan käyttöön 159 - - - 159 
Liiketoiminnan muut tuotot 128 - 13 - 141 
Materiaalit ja palvelut -38 843 -192 -65 - -39 100 
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat 
kulut -35 528 - -3 270 - -38 798 
Poistot ja arvonalentumiset -36 100 - 32 699 - -3 401 
Liiketoiminnan muut kulut -13 617 - 1 596 - -12 021 
Osuus pääomaosuusmenetelmällä 
käsiteltävien sijoitusten tuloksesta - - 48 - 48 
Liikevoitto (-tappio)  -33 186 -192 34 164 - 786 
Rahoitustuotot 78 505 -20 -12 -78 181 292 
Rahoituskulut -5 838 211 -149 3 801 -1 974 
Rahoitustuotot ja -kulut 72 667 192 -161 -74 380 -1 683 
Voitto (tappio) ennen veroja  39 481 - 34 002 -74 380 -897 
Tuloverot -38 - 25 - -13 
Vähemmistöosuus -40 8 32 - - 
Tilikauden voitto (tappio)  39 403 8 34 059 -74 380 -910       
Muut laajan tuloksen erät      
Erät, joita ei siirretä 
tulosvaikutteisiksi      

Etuuspohjaisten työsuhteen 
jälkeisten velvoitteiden 
uudelleen määrittäminen  - -10 - -10 

Tilikauden muut laajat tuloksen 
erät verovaikutus huomioiden  - -10 - -10 
Tilikauden laaja tulos   8 34 049 -74 380 -920       
Tilikauden voiton (tappion) 
jakautuminen:       
Emoyhtiön omistajille   - 34 134 -74 380 -843 
Määräysvallattomille omistajille    8 -75 - -67 
Tilikauden voitto (tappio)          -910       
Tilikauden laajan tuloksen 
jakautuminen:      
Emoyhtiön omistajille  - 34 124 -74 380 -853 
Määräysvallattomille omistajille  8 -75 - -67 
Tilikauden laaja tulos         -920 
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Liitetieto 1a – Empower ilman Empower IM Oy:tä 1.1.–31.7.2020 

Empowerin historialliset tuloslaskelmatiedot on johdettu Suomalaisen kirjanpitokäytännön (FAS) mukaisesti 
laaditusta tilintarkastamattomasta Empowerin konsernituloslaskelmasta 31.7.2020 päättyneeltä seitsemän 
kuukauden jaksolta. Empowerin konsernituloslaskelmatiedot on esitetty ilman 30.6.2020 myytyä Empower IM 
Oy:tä sekä ilman Empower IM Oy:n kaupan johdosta Empowerin konsernituloslaskelman liiketoiminnan muihin 
tuottoihin kirjattua myyntivoittoa. 

Liitetieto 1b – Uudelleenluokittelut 

FAS:in mukaisesti laaditut Empowerin historialliset tuloslaskelmatiedot on saatu vastaamaan Enersensen 
käyttämää IFRS-tuloslaskelman esittämistapaa uudelleenluokittelemalla rahoitustuotoissa ja rahoituskuluissa 
olleet kurssierot materiaalit ja palvelut -erään sekä vähemmistön osuuden uudelleenluokittelulla 
määräysvallattomien omistajien osuudeksi. Uudelleenluokitteluoikaisuilla on jatkuva vaikutus Enersensen 
toiminnan tulokseen. 

Liitetieto 1c – IFRS-oikaisut 

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto IFRS-oikaisuista, jotka on tehty Empowerin FAS:in mukaisesti 
laadittuihin tuloslaskelmatietoihin niiden oikaisemiseksi Enersensen käyttämien IFRS-laatimisperiaatteiden 
mukaisiksi pro forma -tuloslaskelmassa. Oikaisuilla on jatkuva vaikutus Enersensen toiminnan tulokseen, ellei 
toisin ole mainittu. 

 1.1.–31.7.2020 

 

Empower 
SIA 

Empower 
4Wind OÜ 

Vuokra-
sopimuk-

set 

Liikearvo-
poistot ja 
kehitys-
menojen 
poistot 

Etuus-
pohjaiset 
järjestelyt 

IFRS-
oikaisut 

(tuhatta euroa) (i) (ii) (iii) (iv) (v) 
(Liitetieto 

1c) 
Liikevaihto 4 357 -1 215 - - - 3 142 
Liiketoiminnan muut tuotot 1 13 - - - 13 
Materiaalit ja palvelut -453 388 - - - -65 
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat 
kulut -3 742 467 - - 5 -3 270 
Poistot ja arvonalentumiset -254 28 -1 339 34 265 - 32 699 
Liiketoiminnan muut kulut -31 215 1 413 - - 1 596 
Osuus pääomaosuusmenetelmällä 
käsiteltävien sijoitusten tuloksesta - 48 - - - 48 
Liikevoitto (-tappio)  -124 -57 74 34 265 5 34 164 
Rahoitustuotot -12 -0 - - - -12 
Rahoituskulut -10 -1 -137 - -1 -149 
Rahoitustuotot ja -kulut -23 -1 -137 - -1 -161 
Voitto (tappio) ennen veroja  -146 -58 -63 34 265 4 34 002 
Tuloverot (vi) -1 26 0 - - 25 
Vähemmistöosuus - 32 - - - 32 
Tilikauden voitto (tappio)  -147 - -62 34 265 4 34 059 
       
Muut laajan tuloksen erät       
Erät, joita ei siirretä 
tulosvaikutteisiksi       

Etuuspohjaisten työsuhteen 
jälkeisten velvoitteiden 
uudelleen määrittäminen - - - - -10 -10 

Tilikauden muut laajat tuloksen 
erät verovaikutus huomioiden - - - - -10 -10 
Tilikauden laaja tulos -147 - -62 34 265 -6 34 049 
       
Tilikauden voiton (tappion) 
jakautuminen:        
Emoyhtiön omistajille  -72 - -62 34 265 4 34 134 
Määräysvallattomille omistajille   -75 - - - - -75 
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 1.1.–31.7.2020 

 

Empower 
SIA 

Empower 
4Wind OÜ 

Vuokra-
sopimuk-

set 

Liikearvo-
poistot ja 
kehitys-
menojen 
poistot 

Etuus-
pohjaiset 
järjestelyt 

IFRS-
oikaisut 

(tuhatta euroa) (i) (ii) (iii) (iv) (v) 
(Liitetieto 

1c) 
Tilikauden voitto (tappio)  -147 - -62 34 265 4 34 059        
Tilikauden laajan tuloksen 
jakautuminen:       
Emoyhtiön omistajille -72 - -62 34 265 -6 34 124 
Määräysvallattomille omistajille -75 - - - - -75 
Tilikauden laaja tulos -147 - -62 34 265 -6 34 049 

(i) Empower SIA 

Empowerin FAS-tilinpäätöksessä Empower SIA on käsitelty osakkuusyhtiönä ja yhdistelty 
pääomaosuusmenetelmällä (49 prosentin omistusosuus 31.12.2020). IFRS-tilinpäätöksessä Empower SIA 
käsitellään tytäryrityksenä, josta erotellaan 51 prosentin mukainen osuus määräysvallattomille omistajille. 
Enersensellä katsotaan olevan kontrolli Empower SIA:sta osakassopimuksen sisältävän osto-option perusteella, 
joka on käytettävissä milloin vain. Pro forma -oikaisu kuvastaa Empower SIA:n yhdistelyä tytäryrityksenä mukaan 
lukien konsernin sisäisten liiketapahtumien eliminoinnit. Pro forma -tuloslaskelmassa esitetty kauden tappion 
jakautuminen määräysvallattomille omistajille 75 tuhatta euroa vastaa 51 prosentin mukaista osuutta Empower 
SIA:n kauden tappiosta 31.7.2020 päättyneeltä seitsemän kuukauden jaksolta. 

(ii) Empower 4Wind OÜ 

Empowerin FAS-tilinpäätöksessä Empower 4Wind OÜ on käsitelty tytäryhtiönä (60 prosentin omistusosuus) ja 
yhdistelty konsernin lukuihin erottaen 40 prosentin vähemmistöosuus omalle rivilleen. Enersensen IFRS-
tilinpäätöksessä Empower 4Wind OÜ käsitellään yhteisyrityksenä ja se yhdistellään IFRS-konserniin 
pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Järjestely perustuu sopimukseen ja kaikki merkitykselliset toiminnot vaativat 
yksimielisen päätöksen osakkeenomistajilta. Pro forma -oikaisuna peruutetaan tytäryhtiökäsittelyssä rivi riviltä 
yhdistellyt erät 31.7.2020 päättyneeltä seitsemän kuukauden jaksolta mukaan lukien konsernin sisäisten 
liiketapahtumien eliminoinnit. Pro forma -tuloslaskelmassa esitetään osuus pääomaosuusmenetelmällä 
käsiteltävien sijoitusten tuloksesta 48 tuhatta euroa. 

(iii) Vuokrasopimukset 

Empower on kirjannut FAS-tilinpäätöksessään vuokrasopimuksista johtuvat menot tasaerinä vuokra-ajalle 
jaksotettuna ja esittänyt vuokrasopimuksiin perustuvat vastuut taseen ulkopuolisina vastuina. IFRS-
tilinpäätöksessään Enersense kirjaa muista kuin lyhytaikaisista vuokrasopimuksista tai arvoltaan vähäisiä 
kohdeomaisuuseriä koskevista sopimuksista ”IFRS 16 Vuokrasopimukset” -standardin mukaisesti taseeseen 
käyttöoikeusomaisuuserän ja vuokrasopimusvelan. Tuloslaskelmaan kirjataan kuluksi käyttöoikeusomaisuuserän 
poistot ja vuokrasopimusvelan korkokulut. Pro forma -oikaisu pienentää liiketoiminnan muita kuluja ja kasvattaa 
poistoja ja rahoituskuluja.  

 (iv) Liikearvopoistot ja kehitysmenojen poistot 

Liiketoimintojen yhdistämisessä syntyvästä liikearvosta ei IFRS-standardeja sovellettaessa tehdä poistoja, vaan se 
testataan arvonalentumisen varalta vuosittain ja aina, kun esiintyy viitteitä siitä, että arvo saattaa olla alentunut. 
Pro forma -oikaisuna peruutetaan Empowerin FAS-konsernituloslaskelmassa 31.7.2020 päättyneeltä seitsemän 
kuukauden jaksolta kirjatut liikearvopoistot ja liikearvon arvonalentumiset, yhteensä 33 870 tuhatta euroa. 

Poistot liittyen projekteihin, joita ei aiota saattaa loppuun ja joista oli aktivoitu tuotekehitysmenoja, eliminoitiin 
tuloslaskelmasta. Tämä oikaisu pienensi poistoja ja arvonalentumisia 395 tuhatta euroa pro 
forma -tuloslaskelmassa.  

Näillä oikaisuilla ei ole jatkuvaa vaikutusta Enersensen toiminnan tulokseen. 

(v) Etuuspohjaiset järjestelyt 
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Empowerin FAS:n mukaisessa konsernitilinpäätöksessä ei ole esitetty etuuspohjaisia velvoitteita. IFRS:n mukaan 
etuuspohjaisista velvoitteista kirjataan tuloslaskelmaan työsuoritukseen perustuva meno ja korkokulu ja muihin 
laajan tuloksen eriin vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot. Pro forma -oikaisu vähentää työsuhde-etuuksista 
aiheutuvia kuluja ja kasvattaa rahoituskuluja. Pro forma -oikaisu etuuspohjaisten työsuhteen jälkeisten 
velvoitteiden uudelleen määrittämisestä kirjattiin muihin laajan tuloksen eriin. 

(vi) Tuloverot 

Vuokrasopimusten oikaisun verovaikutus on laskettu soveltuvin osin käyttäen Liettuan 15 prosentin voimassa 
olevaa verokantaa. Suomen yhtiöiden osalta pro forma -oikaisujen verovaikutusta ei ole kirjattu pro 
forma -tuloslaskelmaan, sillä Empowerilla on verotuksessa vahvistettuja tappioita, ja historiallisista tappioista 
johtuen laskennallista verosaamista kirjataan vain sen verran kuin voidaan hyödyntää laskennallista verovelkaa 
vasten. 

Liitetieto 1d – Akordijärjestely 

Empower-yrityskaupan yhteydessä Empower Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden velkoja ja muita maksuvastuita 
mitätöitiin akordijärjestelyin eivätkä kyseiset velat ja maksuvastuut siirtyneet yrityskaupassa Enersenselle. Tästä 
johtuen Pro forma -tiedoissa näihin velkoihin ja maksuvastuisiin liittyvät rahoitustuotot ja rahoituskulut on 
eliminoitu. Pro forma -oikaisu vähensi rahoitustuottoja ja rahoituskuluja. Tällä oikaisulla ei ole jatkuvaa vaikutusta 
Enersensen toiminnan tulokseen. 

Liitetieto 2 – Hankinnan ja rahoituksen oikaisut 

Enersense osti Empower Oyj:n koko osakekannan 31.7.2020. Koska Empower on yhdistelty Enersensen 
konsernituloslaskelmaan 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta hankintahetkestä lähtien, hankinnan ja rahoituksen 
pro forma -oikaisut kuvaavat vaikutusta niiltä seitsemältä kuukaudelta, jotka eivät sisälly Enersensen 
konsernituloslaskelmaan. 

Liitetieto 2a – Aineettomien hyödykkeiden käyvän arvon oikaisuista johtuvat poistot 

Empower-yrityskauppa on käsitelty Enersensen kirjanpidossa hankintamenetelmällä, jonka mukaan hankitut varat 
ja vastattaviksi otetut velat kirjataan niiden hankinnan toteutumisajankohdan käypiin arvoihin, ja määrä, jolla 
hankinnasta suoritettu vastike ylittää yksilöitävissä olevan nettovarallisuuden käyvän arvon, kirjataan liikearvoksi. 
Käyvän arvon oikaisut aineettomiin hyödykkeisiin muodostuivat Empower-yrityskaupan yhteydessä kirjatuista 
asiakassuhteiden ja tilauskannan käyvän arvon kohdistuksista. Asiakassuhteiden ja tilauskannan käyvät arvot on 
määritetty käyttäen tuottoihin perustuvaa lähestymistapaa, joka edellyttää arviota tai ennustetta odotettavissa 
olevista vastaisista rahavirroista. Tuottoihin perustuvana arvostusmenetelmänä on käytetty moniperiodista 
ylituottomenetelmää.  

Seuraavassa taulukossa esitetään asiakassuhteiden ja tilauskannan käyvät arvot ja niiden poistoaikoja kuvaavat 
arvioidut keskimääräiset taloudelliset vaikutusajat sekä arvioidut käyvän arvon oikaisuista johtuvat poistot ja 
poistojen pro forma -oikaisut: 

 Käypä arvo 

Arvioitu 
taloudellinen 
vaikutusaika Vuosipoistot 

Pro forma -
oikaisu 

poistoihin 
1.1.–31.7.2020 

(tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu)  (vuotta)   
Asiakassuhteet  9 660 10 -966 -561 
Tilauskanta 1 108 1 -1 108 -554 
Yhteensä 10 768  -2 074 -1 115 

Hankittujen aineettomien hyödykkeiden poistoilla on jatkuva vaikutus Enersensen tulokseen. 

Liitetieto 2b – Luottolimiitin korot 

Empower Oyj:n rahoitussopimukseen liitetty ja hankinnan yhteydessä neuvoteltu 11,0 miljoonan euron 
luottolimiitti on Pro forma -tiedoissa oletettu nostetuksi 1.1.2020 ikään kuin hankinta ja luottolimiitin nosto olisivat 
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tapahtuneet tuona päivänä. Pro forma -oikaisu kuvaa luottolimiitistä syntyvää korkokulua 31.7.2020 päättyneeltä 
seitsemän kuukauden jaksolta. Luottolimiitin korkokululla on jatkuva vaikutus Enersensen toiminnan tulokseen. 

Verot 

Pro forma -oikaisujen verovaikutusta ei ole kirjattu Suomessa syntyvien kulujen osalta pro forma -tuloslaskelmaan, 
sillä Empowerilla on verotuksessa vahvistettuja tappioita, ja historiallisista tappioista johtuen laskennallista 
verosaamista kirjataan vain sen verran kuin voidaan hyödyntää laskennallista verovelkaa vasten. Baltiassa 
syntyvistä käyvän arvon oikaisujen poistoista ei ole kirjattu verovaikutusta pro forma -tuloslaskelmaan, sillä 
Virossa ja Latviassa verotetaan yrityksen tulosta vain silloin kun se jaetaan osinkona.  

Enersensen efektiivinen verokanta saattaa olla merkittävästi erilainen riippuen yrityskaupan jälkeisistä 
toimenpiteistä kuten rahoitustarpeesta, tuloksen maantieteellisestä jakautumisesta ja verosuunnittelustrategioista. 

Liitetieto 3 – Pro forma -osakekohtainen tulos 

Pro forma -osakekohtainen tulos on laskettu jakamalla emoyhtiön omistajille kuuluva pro forma -tilikauden tappio 
Enersensen historiallisella ulkona olevien osakkeiden painotetulla keskimääräisellä lukumäärällä, johon on tehty 
painotetulla keskiarvolla laskettu pro forma -oikaisu Empower-yrityskaupan yhteydessä toteutetusta suunnatusta 
osakeannista, jossa laskettiin liikkeeseen 3 600 000 uutta osaketta. 

Seuraavassa taulukossa esitetään pro forma -osakekohtainen tulos 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta: 

 1.1.–31.12.2020 
 (Tilintarkastamaton) 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tappio (tuhatta euroa) -147 
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana – 
historiallinen 7 423 139 
Empower-yrityskaupan yhteydessä liikkeeseen laskettujen uusien osakkeiden pro forma -
oikaisu (osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo) 2 124 590 
Ulkona olevan osakemäärän pro forma -perusteinen painotettu keskiarvo 9 547 729 
Osakekohtainen tulos (euroa) -0,02 

Liitetieto 4 – Pro forma -lisätiedot 

Pro forma -perusteiset vaihtoehtoiset tunnusluvut 

Enersense esittää tässä Listalleottoesitteessä tiettyjä tunnuslukuja, jotka eivät ole Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ”ESMA”) antaman ohjeen 
”Vaihtoehtoiset tunnusluvut” mukaan IFRS-standardeissa määriteltyjä tai nimettyjä historiallista taloudellista 
suorituskykyä, taloudellista asemaa tai rahavirtoja kuvaavia tunnuslukuja, vaan ne ovat vaihtoehtoisia 
tunnuslukuja. 

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto pro forma -perusteisista vaihtoehtoisista tunnusluvuista: 

 
1.1.–31.12.2020 

 Enersense pro forma 
(tuhatta euroa) (Tilintarkastamaton) 
Liikevoitto  4 451 
Oikaistu liikevoitto 9 367 
Käyttökate 13 962 
Oikaistu käyttökate 16 804 
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Pro forma -perusteisten vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen 

Käyttökate ja oikaistu käyttökate: 

 1.1.–31.12.2020 

 

Enersense 
historiallinen 

1.1.–
31.12.2020 

Empower 
oikaistu 

1.1.– 
31.7.2020 

Hankinnan ja 
rahoituksen 

oikaisut 
Enersense 
pro forma 

 (tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu) 
(tuhatta euroa)  (Liitetieto 1) (Liitetieto 2)  
Liikevoitto (-tappio) 4 7801 786 -1 115 4 451 
Poistot ja arvonalentumiset 4 9951 3 401 1 115 9 511 
Käyttökate  9 775 4 187 - 13 962 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät     

Yritysjärjestelyihin liittyvät kustannukset 2 031 1 125 - 3 156 
Käyttöomaisuuden ja sijoitusten 
myyntivoitot -295 -19 - -314 

Oikaistu käyttökate 11 510 5 293 - 16 804 

1 Tilintarkastettu. 

Oikaistu liikevoitto: 

 1.1.–31.12.2020 

 

Enersense 
historiallinen 

1.1.–31.12.2020 

Empower 
oikaistu 

1.1.–31.7.2020 

Hankinnan ja 
rahoituksen 

oikaisut 
Enersense  
pro forma 

 (tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu) 
(tuhatta euroa)   (Liitetieto 1) (Liitetieto 2)   
Liikevoitto (-tappio) 4 7801 786 -1 115 4 451 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät     

Yritysjärjestelyihin liittyvät 
kustannukset 2 031 1 125 - 3 156 
Käyttöomaisuuden ja sijoitusten     
myyntivoitot -295 -19 - -314 

Yrityshankintoihin liittyvien aineettomien 
hyödykkeiden poistot 9591 - 1 115 2 074 
Oikaistu liikevoitto 7 474 1 892 - 9 367 

1 Tilintarkastettu. 

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat 

Tunnusluku Määritelmä Käyttötarkoitus 

Käyttökate Liikevoitto (-tappio) + Poistot + 
Arvonalentumiset 

Kuvastaa liiketoiminnan tuloksellisuutta 
ilman poistojen ja arvonalentumisten 
vaikutusta. 

Oikaistu käyttökate Käyttökate + Vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat erät 

Oikaistu käyttökate kuvastaa liiketoiminnan 
tuloksellisuutta ilman poistojen ja 
arvonalentumisten sekä vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavien erien vaikutusta. Kyseinen 
tunnusluku esitetään tarkoituksena tuoda esiin 
taustalla olevan liiketoiminnan 
tuloksellisuutta ja parantaa vertailtavuutta eri 
kausien välillä. 

Liikevoitto (-tappio) Voitto (tappio) ennen tuloveroja, 
rahoitustuottoja ja rahoituskuluja 

Liikevoitto (-tappio) kuvastaa liiketoiminnan 
tuloksellisuutta. 

Oikaistu liikevoitto Liikevoitto (-tappio) + Vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat erät + Yrityshankintoihin liittyvien 
aineettomien hyödykkeiden poistot1 

Oikaistu liikevoitto kuvastaa liiketoiminnan 
tuloksellisuutta ilman vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavien erien ja yrityshankintoihin 
liittyvien aineettomien hyödykkeiden 
poistojen vaikutusta. Kyseinen tunnusluku 
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Tunnusluku Määritelmä Käyttötarkoitus 

esitetään tarkoituksena tuoda esiin taustalla 
olevan liiketoiminnan tuloksellisuutta ja 
parantaa vertailtavuutta eri kausien välillä. 

Vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat erät 

Tietyt varsinaiseen liiketoimintaan 
kuulumattomat liiketapahtumat tai rahavirtaan 
vaikuttamattomat arvostuserät, joilla on 
merkittävä vaikutus kauden tuloslaskelmaan, 
on oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavina 
eriä, jos ne aiheutuvat: 

A) Johdon harkinnan mukaan tavanomaisesta 
liiketoiminnasta poikkeavista olennaisista 
eristä, jotka liittyvät yritysjärjestelyihin, kuten 
yrityshankintojen transaktiokuluihin ja 
integraatiokuluihin mukaan lukien 
työsuhteiden päättämiseen liittyviin kuluihin, 
ja/tai rakenteellisiin uudelleenjärjestelyihin 
sekä merkittäviin irtisanomiskustannuksiin 

B) Käyttöomaisuuden ja sijoitusten 
myyntivoitoista ja -tappioista 

Käytetään osatekijänä oikaistun käyttökatteen 
ja oikaistun liikevoiton laskemisessa. 

1 Asiakassuhteiden ja tilauskannan poistot. 
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LIIKETOIMINNAN TULOS, TALOUDELLINEN ASEMA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT 

Seuraavaa katsausta tulee lukea yhdessä tämän Listalleottoesitteen jakson ”Eräitä taloudellisia tietoja” ja tähän 
Listalleottoesitteeseen viittaamalla sisällytettyjen konsernin tilintarkastamattoman osavuosikatsauksen ja 
konsernitilinpäätösten kanssa. Lisätietoa Enersense-konsernin konsernitilinpäätösten laatimisperiaatteista on 
tähän Listalleottoesitteeseen viittaamalla sisällytettyjen Yhtiön konsernin tilinpäätösten liitetiedoissa. 

Jäljempänä esitettävät taloudelliset tiedot on johdettu i) Enersensen konsernin tilintarkastamattomasta IAS 34:n 
mukaisesti laaditusta osavuosikatsauksesta 31.3.2021 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta, sisältäen 
31.3.2020 päättynyttä kolmen kuukauden jaksoa koskevat vertailutiedot, ii) IFRS-standardien mukaisesti 
laaditusta Yhtiön tilintarkastetusta konsernitilinpäätöksestä 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta, sisältäen 
31.12.2019 päättynyttä tilikautta koskevat tilintarkastetut vertailutiedot ja tilintarkastamattoman avaavan taseen 
1.1.2019 luvut sekä iii) FAS:n mukaisesti laadituista Yhtiön tilintarkastetuista konsernitilinpäätöksistä 31.12.2019 
ja 31.12.2018 päättyneiltä tilikausilta. FAS:n mukaisesti laaditut taloudelliset tiedot 31.12.2019 ja 31.12.2018 
päättyneiltä tilikausilta eivät ole täysin vertailukelpoisia IFRS-standardien mukaisesti laadittujen 31.12.2020 ja 
31.12.2019 päättyneiden tilikausien taloudellisten tietojen kanssa. Lisätietoja ensimmäisestä IFRS standardien 
käyttöönotosta on esitetty tähän Listalleottoesitteen viittaamalla sisällytetyn 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta 
laaditun IFRS-konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 28.  

Tämä katsaus sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin väistämättä liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. 
Toteutuvat tulokset voivat poiketa olennaisesti näissä tulevaisuutta koskevissa lausunnoissa esitetystä. Katso 
”Tulevaisuutta koskevat lausumat” ja ”Riskitekijät” edellä sekä ”– Tulevaisuudennäkymät” jäljempänä. 

Yleistä 

Enersense on suomalainen, kansainvälisesti toimiva päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja. Yhtiö tarjoaa 
muitakin energia- tietoliikenne- ja teollisuuteen liittyviä ratkaisuja. Enersense on vahvasti mukana tukemassa 
vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. 

Yhtiön päätoimialoja ovat teollisuus, rakentaminen, energia ja tietoliikenne. Enersense tukee monipuolisilla 
palveluillaan ja osaamisellaan pohjoismaisten ja kansainvälisten teollisuus-, energia-, tietoliikenne- ja 
rakennusalan yhtiöiden menestymistä toimialojen siirtyessä kohti päästötöntä tulevaisuutta. 

Enersense välittää osaamista, tarjoaa kestäviä ratkaisuja ja pyrkii varmistamaan laadukkaan lopputuloksen 
asiakkaittensa eri kokoisiin projekteihin. Enersensessä työskenteli 31.3.2021 noin 2 190 työntekijää, ja Yhtiö 
toteuttaa projekteja noin 40:ssä eri maassa. 

Enersensen liiketoiminta raportoidaan neljän liiketoimintasegmentin alla: Connectivity, Power, Smart Industry ja 
International Operations. Connectivity-segmentissä Enersense palvelee asiakkaitaan toimittamalla mobiiliverkon 
ja kiinteän verkon palveluita sekä varmistamalla niiden toimivuuden. Power-segmentissä Enersense palvelee 
asiakkaitaan toteuttamaan energiamurrosta energiasektorin koko elinkaaren kattavilla palveluilla. Smart Industry 
-segmentissä Enersense palvelee asiakkaitaan heidän tuotantolaitostensa käyttövarmuuden parantamisessa ja 
kunnossapidon tehostamisessa. International Operations –segmentti käsittää Enersensen kansainväliset toiminnot 
Baltian maissa, Iso-Britanniassa, Saksassa ja Ranskassa. 

Seuraavassa taulukossa esitetään Enersensen taloudellisia tunnuslukuja 31.3.2021 ja 31.3.2020 päättyneiltä 
kolmen kuukauden jaksoilta ja 31.12.2020, 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiltä tilikausilta.  

 2021 2020 2020 2019 2019 2018 
 1.1.–31.3. 1.1.–31.12. 1.1.–31.12. 
 (IFRS) (IFRS) (FAS) 

(tuhatta euroa, 
ellei toisin ilmoitettu) (tilintarkastamaton) 

(tilintarkastamaton,  
ellei toisin ilmoitettu) 

(tilintarkastamaton,  
ellei toisin ilmoitettu) 

Liikevaihto 53 308 14 829 147 4601 58 0571 58 0571                   47 3551 
Käyttökate 1 681 349 9 775 52 -753 -1 242 
Käyttökate % 3,2 2,4 6,6 0,1 -1,3 -2,6 
Oikaistu käyttökate 2 565 349 11 510 52 -753 -1 242 
Oikaistu käyttökate % 4,8 2,4 7,8 0,1 -1,3 -2,6 
Liikevoitto (-tappio) -619 63 4 7801 -9651 -1 8971  -1 6731 
Liikevoitto (-tappio) % -1,2    0,4 3,2 -1,7 -3,3 -3,5 
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 2021 2020 2020 2019 2019 2018 
 1.1.–31.3. 1.1.–31.12. 1.1.–31.12. 
 (IFRS) (IFRS) (FAS) 

(tuhatta euroa, 
ellei toisin ilmoitettu) (tilintarkastamaton) 

(tilintarkastamaton,  
ellei toisin ilmoitettu) 

(tilintarkastamaton,  
ellei toisin ilmoitettu) 

Oikaistu liikevoitto (-tappio) 783 63 7 474 -965 -1 897 -1 673 
Oikaistu liikevoitto (-tappio) 
% 1,5 0,4 5,1 -1,7 -3,3 -3,5 
Omavaraisuusaste 25,3 30,1 15,7 30,8 32,3 46,3 
Nettovelkaantumisaste 15,3 67,8 52,3 64,8 38,0 -4,4 
Oman pääoman tuotto % -5,5 -0,5 19,3 -17,7 -27,7 -33,4 

1Tilintarkastettu. 

Toiminnan jatkuvuus 

Yhtiön tilintarkastajan tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2020 sisälsi tiettyä seikkaa painottavan kappaleen, jonka 
mukaan tilintarkastaja halusi kiinnittää huomiota tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa olevaan mainintaan, että 
voimassa oleva rahoitus koostuu pääasiallisesti lyhytaikaisista lainoista, jotka erääntyvät kuluvan tilikauden 
aikana, ja että tilikauden aikana erääntyvien lainojen maksu edellyttää rahoituksen uudelleenjärjestelyn. 
Rahoitusneuvottelujen keskeneräisyys tilinpäätöstä laadittaessa osoitti sellaista olennaista epävarmuutta, joka 
saattaa antaa merkittävää aihetta epäillä Yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa.  

Enersensellä oli 31.12.2020 vain lyhytaikaisia pankkilainoja, jotka erääntyvät tilikauden 2021 aikana. Enersensen 
johto on laatinut taloudelliset ennusteet liikevaihdon, kulujen ja investointien määrän kehityksestä. Ennusteiden 
mukaan Enersensen likvidit varat 31.12.2020 eivät olleet riittäviä jatkamaan Enersensen kasvusuunnitelman 
mukaista toimintaa vuoden 2021 loppuun asti ilman lisärahoitusta. Tästä johtuen Yhtiön lakisääteinen 
Suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaan laatima tilinpäätös sisälsi merkittävän epävarmuustekijän toiminnan 
jatkuvuudelle. Kyseisen tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen Enersense on kerännyt 15.3.2021 päätetyllä 
suunnatulla osakeannilla 15,0 miljoonan euron varat, ennen konsernin maksettavaksi tulevia palkkioita ja kuluja. 
Tämän lisäksi 4.5.2021 päätökseen saadut neuvottelut uudesta rahoituskokonaisuudesta mahdollistavat 
Enersensen toiminnan jatkuvuuden. Uusi velkarahoitus koostuu kahdesta 6 miljoonan euron lainasta. Uuden 
velkarahoituksen maturiteetti on vuonna 2026 ja lainat lyhennetään tasaerissä puolivuosittain ja 
vuosineljänneksittäin. Tämän johdosta vuoden 2020 lakisääteisessä tilinpäätöksessä kerrottu merkittävä 
epävarmuustekijä Yhtiön kyvystä jatkaa toimintaansa on poistunut esitteeseen liitetystä IFRS-tilinpäätöksestä 
31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta. 

Tilikausien väliseen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia tekijöitä 

Empower-yrityskauppa 

Enersense saattoi 31.7.2020 päätökseen Empower Oyj:n osakekannan hankinnan. Empower rakentaa, asentaa, 
huoltaa ja korjaa sähkö- ja tietoliikenneverkkoja, pitää kunnossa voimalaitoksia ja tehtaita sekä kehittää ja 
toimittaa digitaalisia ratkaisuja monialaisten asiakkaiden tarpeisiin. Hankinta vahvisti Enersensen asemaa 
energiasektorilla Empowerin päästöttömien energiaratkaisujen osaamisen myötä. Empowerin vahva läsnäolo 
Baltiassa myös laajensi Enersensen maantieteellistä jalanjälkeä ja asiakaspohjaa. Empower-yrityskauppa toi 
mukanaan liiketoimintoja, minkä myötä Yhtiön nykyiset liiketoimintasegmentit perustettiin. Empower-
yrityskaupan myötä siirtyneiden liiketoimintojen luvut on sisällytetty konsernin lukuihin ajalta 1.8.2020-
31.12.2020. Empower-yrityskauppa vaikutti merkittävästi Enersense-konsernin tulokseen rajoittaen sen 
vertailukelpoisuutta aiempiin tilikausiin nähden. 

Segmentit 

Enersense ei ole raportoinut segmenttikohtaisia tietoja ennen IFRS-standardien käyttöönottoa. Listalleottoesitteen 
päivämääränä Enersensen palvelukokonaisuus on jaettu neljään raportoitavaan liiketoimintasegmenttiin: Smart 
Industry, Power, Connectivity ja International Operations. Ennen IFRS-standardien käyttöönottoa Enersense 
raportoi tilikausilla 2019 ja 2018 tiettyjä avainlukuja liiketoiminta-alueilla Resurssit, Digitaaliset ratkaisut ja 
palvelut sekä Suunnittelu ja tuotanto.  
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Muutokset rahoitusasemassa 

Yhtiö on maksanut Empower-yrityskaupan yhteydessä siirtyneitä ostovelkoja varoilla, jotka kerättiin heinäkuussa 
toteutetulla suunnatulla osakeannilla ja uudella luottolimiitillä. Enersense toteutti heinäkuussa 2020 suunnatun 
osakeannin, jolla se keräsi noin 7,99 miljoonan euron antivarat. Enersense neuvotteli myös Empower Oyj:n 
rahoitussopimukseen liitettävän uuden, yhteensä 13 miljoonan euron rahoituslimiitin, joka koostuu 11 miljoonan 
euron luottolimiitistä ja 2 miljoonan euron pankkitakauslimiitistä. Yhtiö julkisti 4.5.2021, että Yhtiö on 
uudelleenrahoittanut  olemassa olevan lainasopimuksen alaiset velat uudella rahoitusjärjestelyllä. 
Rahoitusjärjestelyä on kuvattu tarkemmin alla kohdassa ”– Maksuvalmius ja pääomanlähteet – Velat – 
Rahoitusjärjestely ”. 

IFRS:n käyttöönotto 

Enersense on laatinut sen ensimmäisen IFRS-standardien mukaisen tilintarkastetun konsernitilinpäätöksen 
31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta, sisältäen 31.12.2019 päättynyttä tilikautta koskevat tilintarkastetut 
vertailutiedot. Enersense on laatinut 31.12.2019 päättyneen ja sitä edeltävien tilikausien tilinpäätökset FAS-
standardien mukaisesti. Enersensen avaava tase on laadittu 1.1.2019, joka on Enersense IFRS-standardeihin 
siirtymäpäivämäärä. FAS:n mukaisesti laaditut taloudelliset tiedot 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiltä 
tilikausilta eivät ole vertailukelpoisia IFRS-standardien mukaisesti laadittujen 31.12.2020 ja 31.12.2019 
päättyneiden tilikausien taloudellisten tietojen kanssa. Suurimmat IFRS-standardin käyttöönottoon liittyvät 
oikaisut konsernin tilikaudelta 2019 laadittuun FAS-tuloslaskelmaan ja taseeseen ovat: 

 Liikearvopoistojen peruuttaminen parantaa liikevoittoa; 

 Taseen pitkäaikaisiin varoihin on kirjattu käyttöoikeusomaisuuseriä sekä pitkä- ja lyhytaikaisia 
vuokrasopimusvelkoja; 

 Liikearvopoistojen peruutus kasvattaa taseen loppusummaa. 

Lisätietoja ensimmäisestä IFRS-standardien käyttöönotosta on esitetty tähän Listalleottoesitteeseen viittaamalla 
sisällytetyn 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta laaditun IFRS-konsernitilinpäätöksen liitetietoon numero 28. 

Tuloslaskelman keskeisten erien kuvaukset (IFRS)  

Liikevaihto 

Enersensen liikevaihto muodostuu eri segmenttien tuottamasta myynnistä, kuten asiakkaiden tuotantolaitosten 
kunnossapidon ja käyttövarmuuden palveluista, resurssointi- ja urakointipalveluista, alihankintaketjun 
hallintapalveluista, digitaalisten ratkaisujen, voimansiirtoverkkojen, sähköasemien ja tuulivoimapuistojen 
suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta, sähköisen liikenteen latausjärjestelmien ja sähkön varastoinnin 
ratkaisuista sekä kiinteiden ja langattomien tietoliikenneverkkojen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta.  

Liiketoiminnan muut tuotot 

Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat pääosin tuotoista hallintopalveluista, käyttöomaisuuden myyntivoitoista, 
saaduista avustuksista, kilpailukieltokorvauksista ja muista tuotoista.   

Materiaalit ja palvelut 

Materiaalit ja palvelut koostuvat ostoista tilikauden aikana, varaston muutoksesta ja ulkopuolisista palveluista. 
Enersensen ostot tilikauden aikana muodostuvat kunnossapidossa ja tuotantolaitosten huollossa käytettävistä 
välineistä, esikäsitellyistä teräsvalmisteista, muista kulutus- ja toimistotarvikkeista, sähkötarvikkeista, 
maanrakennusmateriaaleista, mekaanisista laitteista, teräs- ja putkitarvikkeista sekä voimansiirtoverkkojen, sähkö- 
ja tuulivoimaloiden varaosista. Ulkopuoliset palvelut sisältävät pääasiassa Enersensellä digi- ja 
mobiilipalveluiden, sähkö- ja automaatioasennuksen, maankaivuun, suunnittelun, tarkastuksen ja 
vuokratyövoiman alihankintaa.  
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Henkilöstökulut 

Henkilöstökulut koostuvat kuukausi- ja tuntipalkoista sekä palkkioista, eläkekuluista sekä muista lakisääteisistä 
henkilösivukuluista.  

Liiketoiminnan muut kulut 

Liiketoiminnan muut kulut koostuvat ostetuista hallintopalveluista, toimitilakuluista, ICT-ohjelmisto- ja 
laitekuluista, vapaaehtoisista henkilöstökuluista sekä muista liikekuluista. Muut liikekulut sisältävät 
liiketoiminnan yleisiä kustannuksia (mm. tilintarkastus- ja asiantuntijakulut, markkinointi-, posti- ja luottotappiot 
ja taseesta poiskirjatut myyntisaamisten arvostustappiot). 

Poistot 

Enersensen poistot koostuvat aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden poistoista. 
Enersensen aineelliset hyödykkeet koostuvat tuotantolaitosten kunnossapitoon liittyvistä koneista, laitteista ja 
kalustosta sekä aktivoiduista vuokrattujen toimitilojen uudistamiseen ja remontointiin liittyvistä menoista. 
Aineelliset hyödykkeet arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon poistoilla vähennettynä. Aineellisten 
hyödykkeiden arvioidut taloudelliset vaikutusajat vaihtelevat kolmesta 15 vuoteen. Aineettomat hyödykkeet (muut 
kuin liikearvo) koostuvat liiketoimintojen yhdistämisen kautta aktivoiduista asiakassuhteista ja tilauskannasta, 
kehittämismenoista, aineettomista oikeuksista sekä muista aineettomista että keskeneräisistä hyödykkeistä. 
Aineettomat hyödykkeet poistetaan tasapoistoina sopimusten kestoaikana tai arvioituna taloudellisena 
vaikutusaikana, keskimäärin viidessä vuodessa. 

Osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien sijoitusten tuloksesta  

Enersensen osakkuusyhtiöinä on käsitelty Yrittäjien Voima Oy (40 prosenttia), Suomi Teline Oy (25 prosenttia), 
Harku Sindi JV OÜ (50 prosenttia) ja yhteisyrityksenä käsitelty Empower 4Wind OÜ (60 prosenttia).  

Rahoitustuotot ja -kulut 

Rahoituskulut koostuvat pankkilainojen koroista, yritysjärjestelyihin liittyvistä kertaluonteisista 
palkkiokustannuksista ja factoring-rahoituksesta, jolloin rahoituskuluihin kirjataan myyntisaamisten kolmannelle 
osapuolelle myyntiin liittyvät komissiot ja kulut. Lainoihin liittyvät korot ja transaktiokustannukset jaksotetaan 
tuloslaskelmaan korkokuluksi lainan juoksuajalle käyttäen efektiivisen koron menetelmää pitkäaikaisissa 
lainoissa. Uudelleenrahoitustilanteessa jaksottamattomat transaktiokustannukset kirjataan tulokseen 
rahoituskuluksi.  

Tuloverot 

Tuloverot muodostuvat verokuluista ja muutoksista laskennallisissa verosaamisissa ja -veloissa. 

Viimeaikaiset tapahtumat 

Uusi rahoituskokonaisuus  

Yhtiö julkisti 4.5.2021 sopineensa pitkäaikaisesta rahoituksestaan tiettyjen rahoituslaitosten kanssa solmimalla 
näiden kanssa rahoituksen Erityisehtosopimuksen (lisätietoja edellä kohdassa ”Yhtiön liiketoiminta – Olennaiset 
sopimukset – Erityisehtosopimus”). Rahoitusneuvottelujen tuloksena Yhtiö sai uutta lainarahoitusta yhteensä 12,0 
miljoonaa euroa, jonka maturiteetti on vuonna 2026. Uusi lainarahoitus koostuu kahdesta 6 miljoonan euron 
tasalyhenteisestä lainasta, joista toista lainaa lyhennetään neljännesvuosittain ja toista lainaa puolivuosittain. 
Yhtiön vanhat rahoitus- ja luottolimiitit, yhteensä 11,9 miljoonaa euroa, maksettiin osittain takaisin kyseisellä 
rahoituksella sekä Yhtiön maaliskuussa 2021 keräämällä oman pääoman ehtoisella rahoituksella. Molemmat 6 
miljoonan euron lainat nostettiin 9.6.2021. Lisäksi Yhtiö korvasi aiemmat pankkitakauslimiittinsä sille 
myönnetyillä yhteisarvoltaan 36,9 miljoonan euron suuruisilla pankkitakauslimiiteillä. Lisäksi Yhtiö tiedotti 
4.5.2021 sopineensa uusista 27 miljoonan euron factoring-järjestelyistä. Erityisehtosopimuksen lisäksi Enersense 
on solminut Rahoittajien kanssa 1.6.2021 vakuuspoolisopimuksen, jossa on sovittu Enersensen Rahoittajille 
asettamien vakuuksien jakamisesta Rahoittajien kesken. Katso tarkempaa tietoa uudesta rahoituskokonaisuudesta 
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kohdasta ”– Maksuvalmius ja pääomanlähteet – Velat – Rahoitusjärjestely” sekä ”– Maksuvalmius ja 
pääomanlähteet – Velat – Factoring-järjestely”.  

Värväämö Oy:n myynti 

Enersense International Oyj on 6.5.2021 solmitulla kauppakirjalla sopinut rakentamisen henkilöstöpalveluita 
tarjoavan tytäryhtiönsä Värväämö Oy:n koko osakekannan myynnistä Citywork Oy:lle. Celebris-konserniin 
kuuluva Citywork on koko Suomessa toimiva henkilöstöpalvelualan yritys, joka on perustettu vuonna 2006.  

Kaupan voimaantulo edellyttää kauppakirjassa sovittujen ostajan rahoittajan suostumukseen liittyvien ehtojen 
toteutumista. Kaupan täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan kesäkuun 2021 lopussa. 

Kauppahinta koko osakekannasta on vähintään 2 000 000 euroa ja enintään 3 000 000 euroa ja se muodostuu 500 
000 euron peruskauppahinnasta, jota tarkistetaan kauppakirjan ehtojen mukaisesti sekä lisäkauppahinnasta, joka 
on sidottu Cityworkin rakentamisen tuki- ja henkilöstöpalveluiden liiketoiminnan käyttökatteeseen vuosina 2022 
ja 2023. Kauppahinnan enimmäismäärän saavuttamiseen vaikuttaa lisäksi Cityworkin rakentamisen tuki- ja 
henkilöstöpalveluiden liiketoiminnan ja Värväämön liikevaihto tilikaudella 2021. 

Kauppahinta maksetaan käteisellä. Toteutuessaan kaupalla ei ole vaikutusta Enersensen taloudelliseen 
ohjeistukseen eikä keskipitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin.   

Värväämö Oy:n palveluksessa työskentelee noin 380 työntekijää. Värväämö on erikoistunut rakennusalan 
työvoimavälitykseen, ja sen liikevaihto vuonna 2020 oli 13,1 miljoonaa euroa (16,5 miljoonaa euroa vuonna 2019). 
Yhtiön käyttökate vuonna 2020 oli noin -0,5 miljoonaa euroa (-0,03 miljoonaa euroa vuonna 2019) ja tase vuonna 
2020 noin 2,2 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa vuonna 2019). 

Enersense ei luovu kokonaan henkilöstövuokrauksesta, vaan Yhtiöön jää yhä alan osaamista ja kykyä resurssien 
sisäiseen skaalaamiseen.  

Tulevaisuudennäkymät 

Tämä osio ”Tulevaisuudennäkymät” sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat 
eivät ole takeita tulevasta kehityksestä, ja Enersensen toteutuvat tulokset voivat poiketa olennaisesti tulevaisuutta 
koskevissa lausumissa esitetyistä tai niistä pääteltävissä olevista tuloksista johtuen useista syistä, joista joitakin 
on kuvattu kohdissa ”Tulevaisuutta koskevat lausumat” ja ”Riskitekijät”. Enersense kehottaa sijoittaja 
suhtautumaan varauksella tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotka pätevät ainoastaan tämän 
Listalleottoesitteen päivämääränä ja joihin liittyy epävarmuuksia. 

Yhtiö ennakoi liikevaihdon olevan 215–245 miljoonaa euroa vuonna 2021, oikaistun käyttökatteen 17–20 
miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton 8–11 miljoonaa euroa. Ennusteet on tehty ja laadittu perusteilla, jotka ovat 
verrattavissa Yhtiön historiallisiin taloudellisiin tietoihin ja yhdenmukaisia Yhtiön tilinpäätöksen 
laadintaperiaatteiden kanssa. 

Tulosennuste perustuu liiketoiminnan volyymin kasvuun, asiakkaiden kanssa tehtyihin sopimuksiin, arvioihin 
Yhtiön palveluiden toimituskapasiteetista sekä arvioihin asiakkailta saatavista uusista tilauksista. Enersense voi 
vaikuttaa liikevaihdon ja liikevoittoprosentin kehitykseen kysyntälähtöisellä tuote- ja palvelutarjonnalla, 
asiakkaiden tarpeita vastaavalla tuotekehityksellä sekä jatkuvalla kustannusseurannalla, henkilöresurssien 
tehokkaalla käyttämisellä ja oman organisaation kehittämisellä. Enersensen vaikutusmahdollisuuksien 
ulkopuolella olevat tekijät liittyvät pääasiassa kilpailijoiden toimintaan, yleiseen talouskehitykseen ja yleisiin 
Enersensen kohdemarkkinoiden trendeihin, jotka voivat vaikuttaa kysyntään ja Yhtiön kilpailukykyyn. Enersensen 
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ovat myös muut toimialaan ja liiketoimintaan liittyvät yleiset riskitekijät. 
Ennusteeseen sisältyy näin ollen useita epävarmuustekijöitä, jotka voivat muuttaa ennusteen lopputulosta 
olennaisesti. 

Liiketoiminnan tulos 

Jäljempänä kohdassa ”— 31.3.2021 ja 31.3.2020 päättyneiden jaksojen vertailu sekä 31.12.2020 ja 31.12.2019 
päättyneiden tilikausien vertailu (IFRS)” esitetyt historialliset taloudelliset tiedot ovat peräisin Enersensen 
tilintarkastamattomasta IAS 34:n mukaisesti laaditusta osavuosikatsauksesta ja IFRS-standardien mukaisesti 
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laaditusta tilintarkastetusta IFRS konsernitilinpäätöksistä 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta ja 
jäljempänä kohdassa ”— 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiden tilikausien vertailu (FAS)” esitetyt historialliset 
taloudelliset tiedot ovat peräisin FAS standardien mukaisesti laadituista konsernitilinpäätöksistä 2019 ja 2018. 
Lisätietoja IFRS-standardien mukaisesti laadittujen historiallisten taloudellisten tietojen ja FAS standardien 
mukaisesti laadittujen historiallisten taloudellisten tietojen vertailukelpoisuuteen vaikuttavista seikoista on esitetty 
edellä kohdassa ”—IFRS:n käyttöönotto”. 

31.3.2021 ja 31.3.2020 päättyneiden jaksojen vertailu sekä 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiden tilikausien 
vertailu (IFRS) 

Liikevaihto 

Seuraavissa taulukoissa esitetään Enersensen liikevaihto ja sen muutos liiketoimintasegmenteittäin sekä 
liikevaihdon maantieteellinen jakautuminen kohdemaan mukaan ilmoitetuilla jaksoilla: 

 2021 2020 2020 2019 Muutos 

 1.1.-31.3. 1.1.-31.12. 
Q1 

21/20 20/19 
Q1 

21/20 20/19 
 (IFRS) (IFRS)   
(tuhatta euroa, ellei 
toisin ilmoitettu) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

määrä 
(tilintarkastamaton) 

prosenttia 
(tilintarkastamaton) 

Power  10 838 - 18 916 - 10 838 18 916 - -  
Connectivity 8 463 - 23 419 - 8 463 23 419 - - 
Smart Industry 22 311 13 791 78 371 51 629 8 520 26 742 61,8 51,8  
International 
Operations 11 625 1 038 26 754 6 429 10 587 20 325 1 019,9 316,1 
Eliminoinnit ja 
liiketoiminta-alueille 
kohdistamattomat erät 71 - - - 71 - - - 
Yhteensä 53 308 14 829 147 460 58 057 38 479 89 402 259,5 154,0 

 

 1.1.–31.12. Muutos 
 2020 2019 20/19 

(tuhatta euroa) 
IFRS 

(tilintarkastettu) 
määrä 

(tilintarkastamaton) 
prosenttia 

(tilintarkastamaton) 
Liikevaihdon 
maantieteellinen 
jakautuminen 
kohdemaan mukaan     
Suomi 111 671 42 516 69 155 162,7 
Muut maat 35 789 15 541 20 248 130,3 
Yhteensä 147 460 58 057 89 403 154,0 

Konserni 

Liikevaihdon kasvu 31.3.2021 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla verrattuna 31.3.2020 päättyneeseen 
jaksoon johtui pääasiassa Empower-yrityskaupasta. 

Liikevaihdon kasvu 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2019 päättyneeseen tilikauteen johtui 
pääasiassa Empower-yrityskaupasta, joka toi Yhtiölle merkittäviä uusia liiketoimintoja Suomeen sekä laajensi 
Yhtiön toimintaa erityisesti Baltiassa. 

Power  

Power-segmentti lisättiin konsernin raportoitaviin yksiköihin 1.8.2020 alkaen Empower-yrityskaupan myötä. 
Liikevaihdon kasvua on Empower-yrityskaupan jälkeen syntynyt myös useiden toimenpiteiden oikea-
aikaisuudesta ja toiminnan vakauttamisesta suunnitelmien mukaan. Kokonaismarkkinoiden kasvu on ollut 
voimakasta Suomessa yltäen yli 500 miljoonan euron arvoon vuonna 2020.  



 

97 

 

Connectivity 

Connectivity-segmentti lisättiin konsernin raportoitaviin yksiköihin 1.8.2020 alkaen Empower-yrityskaupan 
myötä.  

Smart Industry 

Smart Industry -segmentin liikevaihdon kasvu 31.3.2021 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla verrattuna 
31.3.2020 päättyneeseen jaksoon johtui Enersensen projektiliiketoiminnan kasvusta ja Empower-yrityskaupasta. 

Liikevaihdon kasvu 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2019 päättyneeseen tilikauteen syntyi 
segmentin kotimaan ja kansainvälisten liiketoimintojen osalta Empower-yrityskaupan ja Enersensen 
liiketoiminnan orgaanisen kasvun yhteisvaikutuksesta. Koronaviruspandemia on vaikuttanut segmentin 
markkinoihin voimakkaasti, ja lykkääntyneiden vuosihuoltojen ja projektien odotetaan käynnistyvän vähitellen 
vuoden 2021 aikana. Pandemiasta riippumatta Yhtiön olemassa olevat puitesopimukset ovat jatkuneet normaalisti.  

International Operations 

International Operations -segmentin liikevaihdon kasvu 31.3.2021 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla 
verrattuna 31.3.2020 päättyneeseen jaksoon johtui pääasiassa laajentumisesta Baltiaan ja Ranskan toimintojen 
kasvusta. 

Liikevaihdon kasvu 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2019 päättyneeseen tilikauteen johtui 
Empower-yrityskaupan ja Enersensen liiketoiminnan orgaanisen kasvun yhteisvaikutuksesta. Enersense laajensi 
Empower-yrityskaupan myötä kansainvälistä toimintaansa erityisesti Baltiassa.  

Liikevoitto (-tappio), käyttökate ja oikaistu liikevoitto 

Seuraavassa taulukossa esitetään Enersensen käyttökate segmenteittäin, konsernin liikevoitto sekä oikaistu 
liikevoitto sekä näiden muutokset ilmoitetuilla jaksoilla: 

 2021 2020 2020 2019 Muutos 

 1.1.-31.3. 1.1.-31.12. 
Q1 

21/20 20/19 
Q1 

21/20 20/19 
 (IFRS) (IFRS)   

(tuhatta euroa, 
ellei toisin ilmoitettu) (tilintarkastamaton) 

(tilintarkastamaton 
ellei toisin 
ilmoitettu) 

määrä 
(tilintarkastamaton) 

prosenttia 
(tilintarkastamaton) 

Power  492 - 1 0022  - 492 1 002 - - 
Connectivity -400 - 1 4752 - -400 1 475 - - 
Smart Industry 1 473 514 6 2082 1 2982 959 4 910 186,6 378,3 
International 
Operations  293 -102 1 7302 -5862 395 2 316 387,3 395,2 
Eliminoinnit ja 
liiketoiminta-alueille 
kohdistamattomat erät -177 -62 -6402 -6602 -115 20 185,5 3,0 
Käyttökate 1 681 350 9 775 52 1 332 9 723 380,1 18 698,1 
Poistot ja 
arvonalentumiset -2 300 -287 -4 9952 -1 0172 -2 013 -3 978 701,4 391,2 
Liikevoitto (-tappio) -619 63 4 7802 -9652 -682 5 745 1 082,5 595,3 
Yrityshankintoihin 
liittyvien 
aineettomien 
hyödykkeiden poistot 518 - 9592 - 518 959 - - 
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 2021 2020 2020 2019 Muutos 

 1.1.-31.3. 1.1.-31.12. 
Q1 

21/20 20/19 
Q1 

21/20 20/19 
 (IFRS) (IFRS)   

(tuhatta euroa, 
ellei toisin ilmoitettu) (tilintarkastamaton) 

(tilintarkastamaton 
ellei toisin 
ilmoitettu) 

määrä 
(tilintarkastamaton) 

prosenttia 
(tilintarkastamaton) 

Vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat erät 8831 - 1 7351 - 883 1 735 - - 
Oikaistu liikevoitto  
(-tappio) 783 63 7 474 -965 720 8 439 1 142,9 874,5 

1 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät: Tietyt varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat liiketapahtumat tai rahavirtaan 
vaikuttamattomat arvostuserät, joilla on merkittävä vaikutus kauden tuloslaskelmaan, on oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavina eriä, 
jos ne aiheutuvat: A) johdon harkinnan mukaan tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavista olennaisista eristä, jotka liittyvät 
yritysjärjestelyihin, kuten yrityshankintojen transaktiokuluihin ja integraatiokuluihin mukaan lukien työsuhteiden päättämiseen liittyviin 
kuluihin, ja/tai rakenteellisiin uudelleenjärjestelyihin sekä merkittäviin irtisanomiskustannuksiin, B) käyttöomaisuuden ja sijoitusten 
myyntivoitoista ja -tappioista. 
2 Tilintarkastettu. 

Käyttökate 

Enersensen käyttökatteen kasvu 31.3.2021 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla verrattuna 31.3.2020 
päättyneeseen jaksoon johtui Empower-yrityskaupasta ja projektiliiketoiminnan kannattavuuden paranemisesta. 
Käyttökatteen kasvu 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2019 päättyneeseen tilikauteen johtui 
pääasiassa kotimaisten ja ulkomaisten liiketoimintojen voimakkaasta kasvusta sekä Empower-yrityskaupasta. 

Power- ja Connectivity-segmentit lisättiin Enersense-konsernin raportoitaviin yksiköihin 1.8.2020 alkaen 
Empower-yrityskaupan myötä. Käyttökatteen kasvu johtuu pääosin Power-segmentistä. 

Smart Industry -segmentin käyttökatteen kasvu 31.3.2021 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla verrattuna 
31.3.2020 päättyneeseen jaksoon johtui projektiliiketoiminnan kannattavuuden paranemisesta. Käyttökatteen 
kasvu 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2019 päättyneeseen tilikauteen johtui pääasiassa 
Empower-yrityskaupan ja Enersensen liiketoiminnan orgaanisen kasvun yhteisvaikutuksesta.  

International Operations -segmentin käyttökatteen kasvu 31.3.2021 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla 
verrattuna 31.3.2020 päättyneeseen jaksoon johtui Baltian liiketoiminnan kannattavuudesta. Käyttökatteen kasvu 
31.12.2020 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2019 päättyneeseen tilikauteen johtui pääasiassa Empower-
yrityskaupan ja Enersensen liiketoiminnan orgaanisen kasvun yhteisvaikutuksesta.  

Poistot ja arvonalentumiset 

Enersensen poistojen ja arvonalentumisten kasvu 31.3.2021 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla verrattuna 
31.3.2020 päättyneeseen jaksoon ja 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2019 päättyneeseen 
tilikauteen johtui pääosin Empower-yrityskaupan yhteydessä taseeseen kirjattujen aineettomien hyödykkeiden 
poistojen vaikutuksesta. 

Liikevoitto (-tappio) 

Enersensen liiketappion kasvu 31.3.2021 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla verrattuna 31.3.2020 
päättyneeseen jaksoon johtui Empower-yrityskaupasta. Liikevoiton kasvu 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella 
verrattuna 31.12.2019 päättyneeseen tilikauteen johtui pääasiassa Empower-yrityskaupasta, 
projektiliiketoiminnan kasvusta ja kannattavuuden orgaanisesta kasvusta. 
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Tilikauden voitto (tappio) 

Seuraavassa taulukossa esitetään Enersensen rahoitustuotot ja -kulut, voitto (tappio) ennen veroja, tuloverot sekä 
tilikauden voitto (tappio): 

 2021 2020 2020 2019 Muutos 
 1.1.-31.3. 1.1.-31.12. Q1 21/20 20/19 
 (IFRS) (IFRS)  
(tuhatta euroa, 
ellei toisin 
ilmoitettu) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

määrä 
(tilintarkastamaton) 

Rahoitustuotot 30 1 50 17 29 33 
Rahoituskulut -701 -79 -1 972 -424 -622 -1 548 
Voitto (tappio) 
ennen veroja -1 289 -15 2 859 -1 372 -1 274 4 231 
Tuloverot -41 -21 -480 1 -20 -481 
       
Tilikauden voiton 
(tappion) 
jakautuminen:        
Emoyhtiön omistajille -1 154 -12 2 039 -1 262 -1 142 3 301 
Määräysvallattomille 
omistajille -177 -24 340 -109 -153 449 
Tilikauden voitto  
(-tappio) -1 331 -36 2 379 -1 371 -1 295 3 750 

Rahoitustuotot ja -kulut 

Rahoitustuottojen kasvu 31.3.2021 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla verrattuna 31.3.2020 päättyneeseen 
jaksoon johtui pääasiassa korkotuottojen kasvusta. Rahoitustuottojen kasvu 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella 
verrattuna 31.12.2019 päättyneeseen tilikauteen johtui pääasiassa vieraan pääoman realisoituneista ja 
realisoitumattomista kurssivoitoista. 

Rahoituskulujen kasvu 31.3.2021 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla verrattuna 31.3.2020 päättyneeseen 
jaksoon johtui pääasiassa korkokustannusten kasvusta. Rahoituskulujen kasvu 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella 
verrattuna 31.12.2019 päättyneeseen tilikauteen johtui pääasiassa Empower-yrityskaupan yhteydessä nostetun 11 
miljoonan euron lainan korkokustannuksista sekä Empower-yrityskaupan mukana tulleiden osamaksuvelkojen 
rahoituskuluista sekä palkkiokuluista, jotka sisälsivät kovenanttirikkomuksista pankille maksettuja palkkiota 400 
tuhatta euroa sekä takauskomissioita ja factoringpalkkioita. 

Tuloverot 

Tuloverojen kasvu 31.3.2021 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla verrattuna 31.3.2020 päättyneeseen jaksoon 
ei ollut merkittävä. Erillisyhtiöiden tappioista ei ole kirjattu verosaamista. Tuloverojen kasvu 31.12.2020 
päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2019 päättyneeseen tilikauteen johtui pääasiassa laskennallisten 
tuloverojen muutoksesta sekä kasvaneesta liiketuloksesta. Päättyneellä tilikaudella 31.12.2020 tuloverojen määrä 
oli 480 tuhatta euroa. 

Tilikauden voitto (tappio) 

Kauden tappion kasvu 31.3.2021 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla verrattuna 31.3.2020 päättyneeseen 
jaksoon johtui pääasiassa Empower-yrityskaupasta. Tilikauden tuloksen kasvu 31.12.2020 päättyneellä 
tilikaudella verrattuna 31.12.2019 päättyneeseen tilikauteen johtui pääasiassa liikevaihdon suotuisasta 
kehityksestä, materiaalien ja palveluiden sekä liiketoiminnan muiden kulujen pienemmästä kasvusta. 

31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiden tilikausien vertailu (FAS) 

Seuraavassa katsauksessa on kuvattu Enersensen liiketoiminnan tulosta 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiltä 
tilikausilta. Kyseisillä tilikausilla Enersensellä ei ollut raportointisegmenttejä, mutta Yhtiö on raportoinut tiettyjä 
avainlukuja liiketoiminta-alueilla Resurssit, Digitaaliset ratkaisut ja palvelut sekä Suunnittelu ja tuotanto.  
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Liikevaihto 

Seuraavassa taulukossa esitetään Enersensen liikevaihto ja sen muutos liiketoiminta-alueittain ilmoitetuilla 
jaksoilla: 

 2019 2018 Muutos 
 1.1.-31.12.   
 (FAS)   
(tuhatta euroa,  
ellei toisin 
ilmoitettu) (tilintarkastettu) 

määrä 
(tilintarkastamaton) 

prosenttia 
(tilintarkastamaton) 

Resurssit 45 342 37 128 8 218 22,1 
Digitaaliset ratkaisut 
ja palvelut 726 1 015 -289 -28,5 
Suunnittelu ja 
tuotanto 11 989 9 212 2 777 30,1 
Yhteensä 58 057 47 355 10 702 22,6 

Konserni 

Liikevaihdon kasvu 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2018 päättyneeseen tilikauteen johtui 
pääasiassa kansainvälistymisestä ja kansainvälisten toimintojen kautta tulleesta liikevaihdosta. Orgaanisen kasvun 
lisäksi liikevaihdon kasvua syntyi Värväämö Oy:n 2018 lokakuussa tapahtuneen yritysoston myötä. 

Resurssit 

Resurssit-liiketoiminta-alueen liikevaihdon kasvu 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2018 
päättyneeseen tilikauteen syntyi pääasiassa Ranskan ydinvoimalaprojektista ja liiketoiminnan kehittämisestä 
Saksassa sekä Värväämö Oy:n yrityskaupan myötä tulleesta kehityksestä.  

Digitaaliset palvelut ja ratkaisut 

Digitaaliset palvelut ja ratkaisut - liiketoiminta-alueen liikevaihdon lasku 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella 
verrattuna 31.12.2018 päättyneeseen tilikauteen johtui pääasiassa siitä, että uusia asiakkaita ei saatu odotusten 
mukaisesti. 

Suunnittelu ja tuotanto 

Suunnittelu ja tuotanto - liiketoiminta-alueen liikevaihdon kasvu 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella verrattuna 
31.12.2018 päättyneeseen tilikauteen johtui pääasiassa toiminnan jatkumisesta Ranskan ja Saksan 
meriteollisuudessa Saksassa oli myös merkittävää kasvua. Näiden lisäksi Rauman telakalle solmittiin kaksi uutta 
sopimusta.  

Liikevoitto (-tappio) 

Seuraavassa taulukossa esitetään Enersensen tuloslaskelman erät liikevaihdosta liikevoittoon (-tappioon) ja 
liikevoittomarginaali sekä näiden muutokset ilmoitetuilla jaksoilla: 

 2019 2018 Muutos 
 1.1.-31.12.   
 (FAS)   
(tuhatta euroa, 
ellei toisin 
ilmoitettu) (tilintarkastettu) 

määrä 
(tilintarkastamaton) 

prosenttia 
(tilintarkastamaton) 

Liikevaihto 58 057 47 355 10 702 22,6  
Liiketoiminnan muut 
tuotot 502 729 -226 -31,0  
Materiaalit ja palvelut -16 226 -13 902 - 2 325 16,7  
Henkilöstökulut -38 840 -31 527 -7 313 23,2  
Liiketoiminnan muut 
kulut -4 277 -3 952 -325 8,2  
Poistot -1 144 -431 -713 165,4  
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 2019 2018 Muutos 
 1.1.-31.12.   
 (FAS)   
(tuhatta euroa, 
ellei toisin 
ilmoitettu) (tilintarkastettu) 

määrä 
(tilintarkastamaton) 

prosenttia 
(tilintarkastamaton) 

Osuus 
osakkuusyhtiöiden 
tuloksesta 31 55 -24 -43,6 
Liikevoitto (-tappio)  -1 897 -1 673 -224 13,4 
Liikevoitto (-tappio) % -3,2 -3,5 -0,3 -8,6 

Kulut 

Materiaali- ja palvelukulujen kasvu 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2018 päättyneeseen 
tilikauteen johtui pääasiassa toiminnan laajentamisesta telakkateollisuuteen. 

Henkilöstökulujen kasvu 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2018 päättyneeseen tilikauteen 
johtui Värväämö-yrityskaupan myötä tulleesta toiminnan laajentumisesta henkilöstövuokraus-liiketoiminnassa 
sekä alihankinnan ja ulkopuolisten palveluiden käytön kasvusta. 

Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2018 päättyneeseen 
tilikauteen toimitilojen laajentumistarpeiden sekä muiden hallintokulujen lisääntymisen johdosta.  

Poistot ja arvonalentumiset 

Poistojen ja arvonalentumisten kasvu 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2018 päättyneeseen 
tilikauteen johtui pääosin Värväämö-yrityskaupan myötä aiheutuneista liikearvon suunnitelman mukaisista 
poistoista, jotka olivat 813 tuhatta euroa vuonna 2019.  

Liikevoitto (-tappio) 

Enersensen tilikauden tappion kasvu 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2018 päättyneeseen 
tilikauteen johtui Värväämön poistoista sekä rakentamisen suhdanteen laskusta ja yleisen talouskasvun 
hidastumisesta, joilla oli välittömiä vaikutuksia Enersensen asiakkaiden suuriin ja keskisuuriin rakennus- ja 
huoltoseisokkihankkeisiin sekä teollisuuden tuotantolaitoksissa että laivanrakennuksessa, mitkä vaikuttivat 
henkilöstövuokrauksen supistumiseen. 

Tilikauden voitto (tappio) 

Seuraavassa taulukossa esitetään Enersensen rahoitustuotot ja -kulut, tulos ennen veroja, tuloverot sekä tilikauden 
tulos ja näiden muutokset ilmoitetuilla jaksoilla: 

 Rahoitustuotot ja -kulut 

Rahoitustuottojen kasvu 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2018 päättyneeseen tilikauteen 
johtui pääasiassa osakkuusyhtiöille myönnettyjen lainojen korkotuotoista.  

 2019 2018 Muutos 
 1.1.-31.12.   
 (FAS)   
(tuhatta euroa,  
ellei toisin  
ilmoitettu) (tilintarkastettu) 

määrä 
(tilintarkastamaton) 

prosenttia 
(tilintarkastamaton) 

Rahoitustuotot 17 3 14 466,7 
Rahoituskulut -384 -1 016 -632 -62,2 
Tulos ennen veroja -2 264 -2 686 422 -15,7 
Tuloverot -46 8 -54 -675,0 
Laskennallinen vero 67 536 -469 -87,5 
Vähemmistöosuudet 109 205 -96 -46,8 
Tilikauden voitto 
(tappio) -2 133 -1 937 -196 -10,1 
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Rahoituskulujen lasku 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2018 päättyneeseen tilikauteen johtui 
pääasiassa 2018 tilikauden aikana aiheutuneista 701 tuhannen euron listautumiskustannuksista. 2018 
rahoituskustannukset ilman kertaluontoisia listautumiskustannuksia oli 315 tuhatta euroa, rahoituskustannusten 
kasvu verrattuna normaali tason rahoituskustannuksiin johtui liiketoiminnan kasvun aiheuttamasta 
rahoitustarpeesta. 

Tuloverot 

Tuloverojen lasku 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2018 päättyneeseen tilikauteen johtui 
pääasiassa kasvaneista laskennallisista tuloverosaamisista Enersensen konserniyhtiöiden vahvistettujen tappioiden 
seurauksena. 

Tilikauden voitto (tappio) 

Tilikauden tappio kasvoi 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2018 päättyneeseen tilikauteen 
johtuen kasvaneista ulkopuolisista palvelukustannuksista, henkilöstökustannuksista, liiketoiminnan muista 
kuluista sekä poistoista ja arvonalentumisista.  

Tasetietoja 

Pitkä- ja lyhytaikaiset varat 

Seuraavissa taulukoissa esitetään Enersensen pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset varat ja niiden muutos 31.3.2021, 
31.12.2020, 31.12.2019 ja 31.12.2018:  

 31.3. 31.12.  
 2021 2020 2020 2019 

(tuhatta euroa) 
(IFRS) 

(tilintarkastamaton) 
(IFRS) 

(tilintarkastettu) 
Varat     
Pitkäaikaiset varat     
Liikearvo 26 376 4 244 26 376 4 244 
Muut aineettomat 
hyödykkeet 12 929 277 13 566 229 
Aineelliset 
käyttöomaisuushyödy
kkeet 18 147 2 512 18 784 2 625 
Pääomaosuusmenetel
mällä käsiteltävät 
sijoitukset 1 505 943 1 467 905 
Lainasaamiset 150 443 150 443  
Myynti ja muut 
saamiset  1 066 2 960 2 
Laskennalliset 
verosaamiset 540 693 570 685 
Pitkäaikaiset varat  60 714 9 115 61 873 9 133 
     
Lyhytaikaiset varat     
Vaihto-omaisuus 3 079 386 3 566 373 
Myyntisaamiset  17 815 10 446 24 184 9 855 
Kauden verotettavaan 
tuloon perustuvat 
verosaamiset 256 148 

158 100 

Muut saamiset  21 220 1 736 8 439 2 157 
Rahavarat 22 487 1 442 17 694 1 276 
Lyhytaikaiset varat 
yhteensä 64 858 14 158 54 041 13 762 
Varat yhteensä 125 571 23 273 115 914 22 894 
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 31.12. 
 2019 2018 

(tuhatta euroa) 
(FAS) 

(tilintarkastettu) 
Vastaavaa   
Pysyvät vastaavat   
Aineettomat hyödykkeet   
Kehittämismenot 99 84 
Aineettomat oikeudet 34 17 
Konserniliikearvo 3 200 3 990 
Liikearvo 182 254 
Muut pitkävaikutteiset menot 78 78 
 3 593 4 423 
Aineelliset hyödykkeet   
Koneet ja kalusto 550 530 
Muut aineelliset hyödykkeet 7 7 
 557 537 
Sijoitukset   
Osuudet osakkuusyrityksissä 1 235 770 
Muut osakkeet ja osuudet 5 5 
 1 240 776 
Vaihtuvat vastaavat   
Vaihto-omaisuus   
Aineet ja tarvikkeet 373 365 
   
Saamiset   
Pitkäaikaiset   
Lainasaamiset 90 64 
Laskennallinen verosaaminen 268 268 
Muut saamiset 350 119 
 708 451 
Lyhytaikaiset   
Myyntisaamiset 10 014 8 046 
Lainasaamiset 35 5 
Muut saamiset 297 356 
Siirtosaamiset 1 939 1 218 
Laskennallinen verosaaminen 335 268 
 12 620 9 893 
   
Rahat ja pankkisaamiset 1 276 2 608 
   
Vastaavaa yhteensä 20 368 19 053 

Yhtiön pitkäaikaiset varat koostuivat aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä 31.3.2021. Aineettomat 
hyödykkeet koostuvat liikearvosta ja Empower-yrityskaupan yhteydessä kirjatuista  muista aineettomista 
hyödykkeistä: asiakassuhteista ja tilauskannasta. Enersensen käyttämättömät tappiot olivat 31.12.2020 99,9 
miljoonaan euroa. Näistä on kirjattu laskennallista verosaamista 2,3 miljoonaa euroa, mikä on netotettu 
väliaikaisista eroista kirjattuja laskennallisia verovelkoja vastaan 31.12.2020. Kirjaamattoman laskennallisen 
verosaamisen määrä 31.12.2020 oli 17,6 miljoonaa euroa. Yhtiö on saanut poikkeusluvan hyödyntää Empower-
yrityskaupan yhteydessä siirtyneitä verotustappioita, joita oli kertynyt 50,3 miljoonaa euroa 31.7.2020 mennessä. 

Aineelliset hyödykkeet muodostuvat pääasiassa maa-alueista, rakennuksista ja rakennelmista, koneista ja 
kalustosta, muista aineellisista hyödykkeistä, ennakkomaksuista ja keskeneräisistä töistä 31.3.2021. Pitkäaikaisten 
varojen kasvu 31.12.2020 verrattuna 31.12.2019 johtui pääasiassa Empower-yrityskaupasta, joka kasvatti 
liikearvoa. Pitkäaikaiset varat 31.3.2021 olivat samalla tasolla kuin 31.12.2020. 

Yhtiön lyhytaikaiset varat koostuvat pääasiassa myyntisaamisista ja muista saamisista. Lyhytaikaisten varojen 
kasvu 31.12.2020 verrattuna 31.12.2019 johtui pääasiassa Empower-yrityskaupasta. Lyhytaikaisten varojen kasvu 
31.12.2019 verrattuna 31.12.2018 johtui pääasiassa liikevaihdon kasvusta ja Värväämön yrityskaupasta. 

Alla on kuvattu Yhtiön merkittävimmät investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin esitetyillä kausilla: 

 2020: Empower-yrityskauppa, Enersensen osakkuusyhtiö Smaragdus Oy:n osakkeiden myynti 
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 2019: ei yrityskauppoja 

 2018: Värväämö Oy:n koko osakekantaa koskeva yritysosto 

Yhtiöllä ei ole tämän Listalleottoesitteen päivämääränä merkittäviä käynnissä olevia investointeja tai sellaisista 
investointeja, joista olisi tehty lopullisia päätöksiä. 

Oma pääoma 

Seuraavissa taulukoissa esitetään Yhtiön oma pääoma ilmoitettuina ajankohtina:  

 31.3. 31.12.  
 2021 2020 2020 2019 

(tuhatta euroa) 
(IFRS) 

(tilintarkastamaton) 
(IFRS) 

(tilintarkastettu) 
Oma pääoma     
Osakepääoma 80 80 80 80 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 30 154 8 290 15 602 8 290 
Vararahasto 313 313 313 313 
Muuntoerot -54 2 -363 4 
Kertyneet voittovarat 263 -1 324 -1 794 -61 
Tilikauden voitto (tappio)  -1 154 -12 2 039 -1 262 
Emoyhtiön omistajille kuuluva  oma pääoma yhteensä 29 602 7 350 15 877 7 363 
Määräysvallattomien omistajien osuudet  1 316 -338 1 768 -314 
Oma pääoma yhteensä 30 919 7 012 17 645 7 050 

 

 31.12. 
 2019 2018 

(tuhatta euroa) 
(FAS) 

(tilintarkastettu) 
Oma pääoma   
Osakepääoma 80 80 
Vararahasto 313 313 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 8 290 8 290 
Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 339 2 272 
Tilikauden voitto (-tappio) -2 133 -1 937 
 6 888 9 018 

Yhtiön oma pääoma 31.3.2021 kasvoi verrattuna 31.12.2020 omaan pääomaan, kun Yhtiö toteutti maaliskuussa 
2021 15,0 miljoonan euron suunnattuun osakeantiin  Nidoco AB:lle, joka kirjattiin Yhtiön sijoitetun oman 
pääoman rahastoon. 

Yhtiön oman pääoman kasvu 31.12.2020 verrattuna 31.12.2019 johtui pääasiassa osakeanneista. Tilikauden aikana 
järjestettiin suunnattu osakeanti Empower-yrityskaupan yhteydessä. 

Enersensen oman pääoman lasku 31.12.2019 verrattuna 31.12.2018 johtui pääasiassa tilikauden tappiosta. 

Pitkä- ja lyhytaikaiset korottomat velat ja varaukset 

Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset korottomat velat ja varaukset ilmoitettuina 
ajankohtina:  

 31.3. 31.12.  
 2021 2020 2020 2019 

(tuhatta euroa) 
(IFRS) 

(tilintarkastamaton) 
(IFRS) 

(tilintarkastettu) 
Pitkäaikaiset korottomat velat     
Muut velat 28 - 12 - 
Laskennalliset verovelat - - - - 
Työsuhde-etuuksista johtuvat velvoitteet 435 - 435 - 
Varaukset 481 - 481 - 
Pitkäaikaiset korottomat velat yhteensä 944  928  
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 31.3. 31.12.  
 2021 2020 2020 2019 

(tuhatta euroa) 
(IFRS) 

(tilintarkastamaton) 
(IFRS) 

(tilintarkastettu) 
Lyhytaikaiset korottomat velat     
Saadut ennakot 3 168 - 3 607 - 
Ostovelat  12 349 3 523 16 530 4 177 
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat  258 83 257 23 
Muut velat 47 958 6 457 45 980 5 800 
Varaukset 1 504 - 1 592 - 
Lyhytaikaiset korottomat velat yhteensä 65 237 10 063 67 966 10 000 

 
Korottomat velat (FAS) 

 31.12. 
 2019 2018 

(tuhatta euroa) 
(FAS) 

(tilintarkastettu) 
Ostovelat 4 177 2 882 
Muut velat 1 410 1 389 
Siirtovelat 4 414 3 729 
 10 001 8 000 

Yhtiön korottomat velat muodostuvat kuukausittain tilitettävästä ALV-velasta, työsuhde-etuuksista johtuvista 
velvoitteista, ostoveloista ja muista veloista 31.3.2021. Muut velat sisältävät muun muassa siirtovelkoja ja 
arvonlisäverovelkaa keskitetyistä liiketoiminnan hankinnoista, jonka johdosta tilikauden aikana kumuloitunut 
arvonlisäverovelka erääntyy maksettavaksi kerralla. Erääntynyt arvonlisävero maksetaan tasalyhenteisesti 
seuraavan vuoden kuluessa. Korottomat velat kasvoivat 31.12.2020 verrattuna 31.12.2019 pääasiassa Empower-
yrityskaupasta johtuen. Yhtiön lyhytaikaiset muut velat koostuvat pääosin alv-velasta ja siirtoveloista. 

Taseen ulkopuoliset sitoumukset 

Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön vastuusitoumukset ilmoitettuina ajankohtina: 

 2021 2020 2020 2019 2019 2018 
 31.3. 31.3. 31.12. 31.12. 
 (IFRS) (IFRS) (FAS) 
(tuhatta euroa, 
ellei toisin ilmoitettu) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) 
Omasta puolesta annetut 
vakuudet       
Yrityskiinnitys 606 000 10 000 606 000 10 000 10 000 7 400 
Kiinteistökiinnitys 3 600 - 3 600 - - - 
Urakka- ja toimitustakaukset  14 550 - 12 651 - - 500 
Pankkitakaukset 1 550 - 2 038 - - - 
Muut takaukset  95 - 95 - - - 
Omasta puolesta annetut 
vakuudet yhteensä 625 795 10 000 624 384 10 000 10 000 7 900 
Omasta puolesta annetut pantit       
Annetut pantit 101 779 300 100 079 250 250 1 446 
Omasta puolesta annetut pantit 
yhteensä 101 779 300 100 079 250 250 1 446 

Maksuvalmius ja pääomalähteet 

Enersensen maksuvalmius on historiallisesti perustunut vieraan ja oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen. 
Enersensen maksuvalmiustarpeet liittyvät pääasiassa tavanomaisiin liiketoiminnan kuluihin, investointeihin, 
käyttöpääoman hallintaan ja rahoituskuluihin. Yhtiö seuraa rahoitustarvetta tekemällä sekä lyhyen että pitkän 
aikavälin kassavirtalaskentaa rahoituksen riittävyyden varmistamiseksi. Rahoitukseen liittyviä sitoumuksia ja 
investointeja Yhtiö rahoittaa kassavirrallaan, tarvittaessa neuvottelemalla rahoittajien kanssa uudelleen- tai 
lisärahoituksesta sekä tarvittaessa oman pääoman ehtoisella rahoituksella. 
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Tämän Listalleottoesitteen päivämääränä Yhtiön maksuvalmius ja pääomavarat koostuvat Yhtiön käteisvaroista 
(22,5 miljoonaa euroa 31.3.2021), operatiivisen liiketoiminnan kassavirrasta, uudesta yhteensä 12,0 miljoonan 
euron term-lainasta, joka osittain käytettiin Yhtiön voimassaolevan 11,9 miljoonan euron rahoituksen 
takaisinmaksuun sekä 41,5 miljoonan euron sitovista ja sitoutumattomista factoring-sopimuksista, joista 27 
miljoonaa euroa koostuu uusista factoring-sopimuksista ja 8,7 miljoonaa euroa ALV-maksujärjestelyistä 
veroviranomaisten kanssa Suomessa. Yhtiön uusia rahoitusjärjestelyitä on kuvattu alla kohdassa ”– Velat – 
Rahoitusjärjestely” ja ” – Velat – Factoring-järjestely”. 

Rahavirrat 

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Yhtiön rahavirroista ilmoitetuilla jaksoilla: 

 2021 2020 2020 2019 2019 2018 
 1.1.-31.3. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 
 (IFRS) (IFRS) (FAS) 
(tuhatta euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) 
Liiketoiminnan rahavirta -8 512 41 1 866 -1 379 -2 112 -376 
Investointien rahavirta -651 -122 12 075 -771 -774 -3 443 
Rahoituksen rahavirta 13 964 247 2 451 818 1 555 4 415 
Rahavarojen nettomuutos 4 800 165 16 391 -1 332 -1 332 597 
Rahavarat tilikauden alussa  17 694 1 276 1 276 2 608 2 608 2 012 
Valuuttakurssien muutosten 
vaikutukset rahavaroihin -6 - 26 - - - 
Rahavarat tilikauden lopussa 22 487 1 442 17 694 1 276 1 276 2 608 

Liiketoiminnan rahavirta 

Liiketoiminnan rahavirran lasku 31.3.2021 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla verrattuna 31.3.2020 
päättyneeseen jaksoon johtui pääasiassa käyttöpääoman sitoutumisesta myyntisaamisiin ja ostovelkoihin. Lisäksi 
Yhtiö maksoi rahoitukseen liittyviä kuluja enemmän kuin vertailukaudella. Liiketoiminnan rahavirran kasvu 
31.12.2020 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2019 päättyneeseen tilikauteen johtui Empower-
yrityskaupan vaikutuksesta liikevaihdon ja tilikauden voiton kasvuun. Liiketoiminnan rahavirran lasku 31.12.2019 
päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2018 päättyneeseen tilikauteen johtui pääasiassa yrityskauppojen ja 
liiketoiminnan kasvun aiheuttamasta myynti- ja muiden saamisten kasvusta sekä lyhytaikaisten velkojen 
lisäyksestä. 

Investointien rahavirta 

Investointien rahavirran kasvu 31.3.2021 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla verrattuna 31.3.2020 
päättyneeseen jaksoon johtui Empower SIA:n 10 prosenttia tytäryhtiöosuuden hankinnasta ja lisäsijoituksesta 
Yrittäjien Voima Oy:öön. Investointien rahavirran kasvu 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella verrattuna 
31.12.2019 päättyneeseen tilikauteen johtui pääasiassa Empower-yrityskaupasta. Investointien rahavirran lasku 
31.12.2019 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2018 päättyneeseen tilikauteen johtui siitä, ettei Yhtiö tehnyt 
tilikauden 2019 aikana yritysostoja. Investoinnit osakkuusyhtiöihin kasvoivat tilikaudella 2019. 

Rahoituksen rahavirta 

Rahoituksen rahavirran kasvu 31.3.2021 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla verrattuna 31.3.2020 
päättyneeseen jaksoon johtui pääasiassa 15.3.2021 kerätyistä osakeantivaroista. Rahoituksen rahavirran kasvu 
31.12.2020 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2019 päättyneeseen tilikauteen johtui pääasiassa osakkeiden 
liikkeeseenlaskusta. Rahoituksen rahavirran lasku 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta verrattuna 31.12.2018 
päättyneeseen tilikauteen johtui pääasiassa 2018 vuonna kerätyistä osakeantivaroista. 
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Velat 

Seuraavissa taulukoissa esitetään Yhtiön pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset korolliset velat ilmoitetuilla jaksoilla:  

 31.3. 31.12.  
 2021 2020 2020 2019 

(tuhatta euroa) 
(IFRS) 

(tilintarkastamaton) 
(IFRS) 

(tilintarkastettu) 
Velat     
Pitkäaikaiset korolliset velat     
Lainat 3 635 83 3 717 83 
Vuokrasopimusvelat 5 387 1 161 5 517 1 051 
Verohallinnon maksujärjestely 249 - 518 - 
Pitkäaikaiset korolliset velat yhteensä 9 271 1 244 9 752  1 134 
     
Lyhytaikaiset korolliset velat     
Lainat 14 550 4 160 14 224 3 695 
Vuokrasopimusvelat 3 642 793 3 473 1 014 
Verohallinnon maksujärjestely 1 011 - 1 926 - 
Lyhytaikaiset korolliset velat yhteensä 19 203 4 953 19 623 4 709 
     
Korolliset velat yhteensä 28 474 6 197 29 375 5 843 

Korolliset velat (FAS) 

 31.12. 
 2019 2018 

(tuhatta euroa) 
(FAS) 

(tilintarkastettu) 
Vieras pääoma   
Pitkäaikainen   
Lainat rahoituslaitoksilta 1 104 1 454 
 1 104 1 454 
Lyhytaikainen   
Lainat rahoituslaitoksilta 2 674 769 
Lainat rahoituslaitoksilta yhteensä 3 778 2 223 

Yhtiöllä on 31.3.2021 ollut pitkäaikaista osamaksuvelkaa 3,6 miljoonaa euroa, vuokrasopimusvelkaa 5 387 tuhatta 
euroa ja verohallinnon maksujärjestelyyn liittyvää velkaa 249 tuhatta euroa. Yhtiöllä oli 31.3.2021 14 550 tuhatta 
euroa lyhytaikaista lainaa, jotka koostuivat pääasiassa lainoista rahoituslaitoksilta, osamaksuveloista ja factoring-
velasta. Lisäksi Yhtiöllä oli vuokrasopimusvelkoja 3 642 tuhatta euroa sekä verohallinnon maksujärjestelyyn 
liittyviä velkoja 1 011 tuhatta euroa. Korollisten velkojen yhteismäärä oli 28 474 tuhatta euroa 31.3.2021. 

Korollisten velkojen kokonaismäärä 31.12.2020 oli 29 375 tuhatta euroa, josta 3 717 tuhatta euroa on pitkäaikaista 
lainaa.  

Kovenanttien rikkoutumisen johdosta Yhtiö on kirjannut rahoituslaitosten kovenantteja koskevat lainat 
lyhytaikaisiksi veloiksi IFRS-tilinpäätöksessään. Vuonna 2020 Yhtiön 0,7 miljoonan euron tililimiitti lopetettiin, 
ja Yhtiö maksoi 1,8 miljoonan euron pankkilainan takaisin minkä jälkeen Yhtiön käytettäväksi jäi 11 miljoonan 
euron pankkilaina sekä 1,7 miljoonan euron rahoituslimiitti. Yhtiö osti Empower Oyj:n koko osakekannan 
31.7.2020. Yritysjärjestelyn yhteydessä neuvoteltiin 11 miljoonan euron luottolimiitti, joka oli nostettu 
kokonaisuudessaan sekä ajoneuvojen osamaksuvelkaa 5,4 miljoonaa euroa. 

Yhtiöllä oli 31.12.2019 käytössään tarvittaessa nostettava 2,2 miljoonan euron rahoituslimiitti, 1,4 miljoonan 
euron tililimiitti, sekä tasalyhenteinen 1,8 miljoonan euron pankkilaina, jonka maturiteetti oli marraskuussa 2023. 
Yhtiön rahoitussopimuksiin on sisältynyt omavaraisuusastetta koskeva rahoituskovenantti, joka on rikkoutunut 
ensimmäisen kerran 2019. Kovenanttirikkomuksista johtuen Yhtiön rahoituslimiitti laskettiin 1,7 miljoonaan 
euroon ja tililimiitti leikattiin 0,7 miljoonaan euroon vuoden 2019 aikana.  
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Rahoitusjärjestely 

Yhtiö julkisti 4.5.2021 sopineensa pitkäaikaisesta rahoituksestaan tiettyjen rahoituslaitosten kanssa solmimalla 
näiden kanssa rahoituksen Erityisehtosopimuksen (lisätietoja edellä kohdassa ”Yhtiön liiketoiminta – Olennaiset 
sopimukset – Erityisehtosopimus”). Rahoitusneuvottelujen tuloksena Yhtiö sai uutta lainarahoitusta yhteensä 12,0 
miljoonaa euroa, jonka maturiteetti on vuonna 2026. Yhtiön vanhat rahoitus- ja luottolimiitit, yhteensä 11,9 
miljoonaa euroa, maksettiin osittain takaisin kyseisellä rahoituksella sekä Yhtiön maaliskuussa 2021 keräämällä 
oman pääoman ehtoisella rahoituksella. Molemmat 6 miljoonan euron lainat nostettiin 9.6.2021. Lisäksi Yhtiö 
korvasi aiemmat pankkitakauslimiittinsä sille myönnetyillä yhteisarvoltaan 36,9 miljoonan euron suuruisilla 
pankkitakauslimiiteillä. Erityisehtosopimuksessa on sovittu Yhtiön solmiman rahoituksen keskeisistä ehdoista 
(lisätietoja edellä kohdassa ”Yhtiön liiketoiminta – Olennaiset sopimukset – Erityisehtosopimus”). 
Erityisehtosopimukseen sisältyy konsernin omavaraisuusastetta sekä korollisen velan suhdetta käyttökatteeseen 
mittaavat rahoituskovenantit. Kovenanttien ensimmäinen mittausajankohta on 30.6.2021, jolloin Yhtiön 
omavaraisuusasteen on oltava vähintään 27,5 prosenttia ja korollisten velkojen suhde käyttökatteeseen on oltava 
2. Omavaraisuus- ja korollisten velkojen suhde käyttökatteeseen -tunnuslukujen on oltava 31.12.2022 ja aina sen 
jälkeen 37,5 prosenttia ja 1,75. Rahoituskovenantteja tarkastellaan vuosineljänneksittäin. Erityisehtosopimuksen 
lisäksi Enersense on solminut Rahoittajien kanssa 1.6.2021 vakuuspoolisopimuksen, jossa on sovittu Enersensen 
Rahoittajille asettamien vakuuksien jakamisesta Rahoittajien kesken. Osana vakuuspoolia Enersense ja eräät 
konserniyhtiöt ovat pantanneet Rahoittajille tiettyjen konserniyhtiöiden osakkeita, yrityskiinnityksiä sekä 
vuokraoikeuksia. Erityisehtosopimuksen piirissä olevien vakuudellisten takauslimiittien yhteismäärä on 26,9 
miljoonaa euroa. Yhtiön muiden vakuudettomien takauslimiittien yhteismäärä on 10,0 miljoonaa euroa. 
Uudelleenrahoituksen yhteydessä Yhtiö tulee kirjaamaan vuonna 2021 kertaluonteisen 200 tuhannen euron kulun, 
joka liittyy pääomitettuihin palkkiokuluihin rahoituslaitoksilta nostetuista olemassa olevista lainoista, jotka 
maksetaan takaisin lainasopimuksella saatavilla varoilla. 

Verohallinnon maksujärjestely 

Enersense ja sen tytäryhtiöt ovat solmineet verohallinnon kanssa maksujärjestelyjä erääntyneistä arvonlisäveroista 
ja työnantajasuorituksista. 31.3.2021 maksujärjestelyjä oli 8 691 tuhatta euroa ja ne maksetaan tasaerissä 
kuukausittain ennalta sovitun maksuaikataulun mukaisesti. Maksujärjestelyistä 1 260 tuhatta euroa on korollisen 
velan luonteisia ALV-takaisinlainajärjestelyjä. Viimeinen maksujärjestely erä maksetaan kesäkuussa 2022. 

Ajoneuvojen myynti ja takaisinvuokrausjärjestely 

Yhtiö on 9.6.2021 sopinut ajoneuvojen myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelystä. Ajoneuvojen myynti- ja 
takaisinvuokrausjärjestelyn yhteydessä Yhtiö tulee takaisinmaksamaan ajoneuvoihin liittyvän yhteensä noin 5,0 
miljoonan euron osamaksuvelan. 

Vuokrasopimusvelat 

Enersensellä oli pitkäaikaista vuokrasopimusvelkaa 5 517 tuhatta euroa 31.12.2020 ja 1 051 tuhatta euroa 
31.12.2019, ja lyhytaikaista vuokrasopimusvelkaa 3 473 tuhatta euroa 31.12.2020 ja 1 014 tuhatta euroa 
31.12.2019.  

Enersensen vuokrasopimukset jaetaan pääasiassa neljään luokkaan rakennus ja rakennelmat, ajoneuvot, maa-
alueet ja muut. Sopimuksista suurin osa on keskimäärin voimassa 1–5 vuotta. 

Factoring-järjestely 

Laskusaatavien osalta Yhtiö on solminut sopimukset, joilla noin puolet laskusaatavien euromäärästä myydään 
rahoittajalle ja loppuosa faktoroidaan. Yhtiöllä on Listalleottoesitteen hyväksymispäivänä käytettävissään 
yhteensä 41,5 miljoonan euron limiitit, joista 27 miljoonaa euroa on uusia factoring-järjestelyitä, joiden alla se voi 
myydä tai factoroida laskusaatavansa. Uudella factoring-järjestelyllä rahoitetaan 12 miljoonan euron 30.6.2021 
erääntyvä limiitti. Myytyjen saatavien luottotappioriski siirtyy rahoittajalle. 27 miljoonan euron uusi factoring-
limiitti on voimassa 2 vuotta sopimuksen allekirjoituksesta, jonka mukaan factoring Yhtiö on velvoitettu ostamaan 
hyväksyttyjen asiakkuuksien saatavia sopimusehtojen mukaisesti. Uudessa factoring-sopimuksessa myöhässä 
maksamisen riski on rajoitettu 90 päivään, jonka jälkeen Enersense ei ole velvoitettu maksamaan factoring-korkoa 
myydyistä saatavista. Katso lisää yllä ”Yhtiön liiketoiminta – Olennaiset sopimukset – Factoring-sopimus”. Lisäksi 
Yhtiöllä on muita pienempiä factoring-järjestelyitä, jotka ovat toistaiseksi voimassa olevia. Factoring-
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järjestelyissä Yhtiö saa 70–100 prosenttia laskun summasta etukäteen ja 0–30 prosenttia asiakkaan maksettua 
laskun. Factoring-järjestelyissä Yhtiö maksaa rahoittajalle komission, joka lasketaan prosenttiosuutena myytyjen 
saatavien euromäärästä tai factoring-korkoa rahoitetulle pääomalle. Rahoittaja kantaa luottotappioriskin sellaisissa 
factoring-järjestelyissä, joissa saatavan omistusoikeus siirtyy rahoittajalle. Yhtiö kantaa luottotappioriskin 
sellaisissa factoring-järjestelyissä, joissa saatavan omistusoikeus säilyy Yhtiöllä.  

Rahoitusvelkojen maturiteetit 

Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön rahoitusvelkojen maturiteetit 31.3.2021. Katso Uuden rahoituksen 
vaikutus Yhtiön pankkilainojen lyhennyksiin kohdasta ”– Rahoitusjärjestely”. 

(tuhatta euroa) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Sopimuk-
siin 

perustuvat 
rahavirrat 
yhteensä 

Kirjan-
pito-
arvio 

31.3.2021         
Lainat (lukuun ottamatta 
vuokrasopimusvelkoja) 

12 103      12 103 12 960 

ALV-takaisinlaina 1 011 249     1 259 1 259 
Osamaksuvelat 1 222 1 552 1 897 241 9  4 921 4 834 
Vuokrasopimusvelat 3 738 2 989 1 897 324 153 131 9 232 8 898 
Ostovelat ja muut velat  24 466 12     24 479 24 479 
Yhteensä 42 540 4 802 3 794 565 162 149 51 994 52 430 

Rahoitusriskien hallinta 

Enersense altistuu eri rahoitusriskeille, kuten valuutta- korko-, luotto-, jälleenrahoitus- sekä maksuvalmiusriskeille 
liiketoiminnassaan. Enersense suojautuu rahoitusriskeiltä riskienhallintapolitiikkansa mukaisesti asianmukaisella 
tavalla. 

Yhtiön päävaluutta on euro ja suurin osa kaupasta käydään päävaluutassa. Yhtiö altistuu valuuttariskeille 
tytäryhtiöidensä kautta kurssiriskille sekä liiketoimintansa kautta ulkomaisessa valuutassa käytävän kaupan kautta 
transaktioriskille. Yhtiö ei ole suojautunut erillisillä rahoitusinstrumenteilla valuuttariskiä vastaan, koska Yhtiön 
arvion mukaan suojauskustannukset olisivat suuremmat kuin mahdollisesti toteutuvat valuuttakurssitappiot. 

Yhtiö voi altistua korkoriskille yleisten markkinakorkojen noustessa. Yhtiö ei ole suojautunut korkoriskiltä 
koronvaihtosopimuksilla tai muilla vastaavilla instrumenteilla. Yhtiö suorittaa jatkuvaa arviota suojautumisen 
ajankohtaisuudesta ja ryhtyy toimenpiteisiin tarvittaessa. 

Enersense altistuu luottoriskille, mikäli sen asiakkaat eivät pysty tai halua suorittaa velvoitteitaan Yhtiötä kohtaan. 
Enersensen myyntisaamisista noin puolet on myyty kolmannelle osapuolelle, joka vastaa luottoriskistä ostamiensa 
saatavien osalta. Lisäksi osa Enersensen myyntisaatavista on luottovakuutettuja, joiden osalta Enersensen 
luottoriski on 10 prosenttia vakuutettujen saatavien summasta. Enersense seuraa asiakaskuntansa maksuvalmiutta 
kuukausittain ja huomioi muutoksen asiakkaiden maksukyvyssä perintä- ja luototuspäätöksiä tehdessään. 

Yhtiö määrittää jälleenrahoitusriskin tilanteeksi, jossa Yhtiöllä ei ole riittävästi varoja maksaa lainoja niiden 
erääntyessä tai, että jälleenrahoituksen hinta on liian kallis. Yhtiö suojautuu riskiltä neuvottelemalla eri rahoittajien 
kanssa uusista rahoitusjärjestelyistä tavoitteenaan hajauttaa lainojen maturiteettijakaumaa. 

Yhtiö voi altistua maksuvalmiusriskille, mikäli Yhtiön kassavarat ja rahoitusinstrumentit eivät riitä Yhtiön 
velvoitteista suoriutumiseen. Maksuvalmiusriskiä hallitaan lyhyen ja pitkän aikavälin kassaennusteilla, 
varmistamalla Yhtiön likvidien varojen riittävyys kaikkina aikoina sekä nostamalla tarvittaessa lyhytaikaisia 
rahoituslimiittejä sesonkivaihteluiden aikana. 

Kirjanpidolliset arviot ja harkinta tilinpäätösten laatimisessa 

Vuoden 2020 tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti vaati johtoa tekemään kirjanpidollisia 
arvioita ja harkintaan perustuvia ratkaisuja, jotka vaikuttavat tilinpäätöksessä esitettävien varojen ja velkojen sekä 
tilikausilta esitettävien tuottojen ja kulujen määriin. Arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut perustuvat johdon 
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parhaaseen tietämykseen, aiempaan kokemukseen ja odotuksiin tulevista tapahtumista. Arvioihin ja harkintaan 
perustuviin ratkaisuihin perustuvien tapahtuminen toteutuneet tulokset voivat erota arvioiduista. Lisäksi johto 
joutuu käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sovellettaessa.  

Keskeiset arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut esitetään seuraavissa tilinpäätöksen liitetiedoissa: 

Liite Keskeiset arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut 

2. Yrityshankinnat Aineettomien hyödykkeiden arvostaminen 

3. Liikevaihto ja liiketoiminta-alueet Liikevaihdon kirjaaminen  

6. Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut Etuuspohjaisten velvoitteiden vakuutusmatemaattiset oletukset 

10. Tuloverot 
Tuloverojen kirjaaminen ja laskennallisen verosaamisen kirjaaminen 
verotuksellisista tappioista 

11. Aineettomat hyödykkeet Arvonalentumistestaus 

13. Vuokrasopimukset Vuokra-ajan määrittäminen ja lisäluoton koron määrittäminen 

14. Pääomaosuusmenetelmällä 
käsiteltävät sijoitukset 

Osakkuusyhtiöiden luokittelu 

21. Lainat Osakkeiden ostovelvoitteesta kirjattu rahoitusvelka 

22. Varaukset Varauksen määrän ja ajoituksen arviointi 

24. Konsernirakenne Konserniyhtiöiden luokittelu 

Viimeaikaiset muutokset tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa 

Yhtiö ei ole tehnyt muutoksia tilinpäätöksen laadintaperiaatteisiin.  
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HALLINTO 

Yleistä 

Osakeyhtiölain ja Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti Yhtiön hallinto ja johto on jaettu osakkeenomistajien, 
hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Yhtiön toiminnan päivittäisessä johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa 
johtoryhmä. 

Osakkeenomistajat osallistuvat Yhtiön valvontaan ja hallintoon yhtiökokouksissa tehtävien päätösten kautta. 
Yhtiökokous kokoontuu yleensä hallituksen kutsusta. Lisäksi yhtiökokous on pidettävä, mikäli Yhtiön 
tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään yhtä kymmenenosaa kaikista Yhtiön liikkeeseen 
lasketuista osakkeista, kirjallisesti vaativat yhtiökokouksen koollekutsumista. 

Hallituksen tehtävänä on valvoa Yhtiön hallintoa ja varmistaa Yhtiön toiminnan asianmukainen järjestäminen. 
Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista 
jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön 
hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää tämän toimisuhteen ehdoista, jotka on määritelty kirjallisessa 
toimisopimuksessa. 

Yhtiön hallinnoinnissa noudatetaan Osakeyhtiölakia sekä Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisemaa Suomen 
listayhtiöiden hallinnointikoodia (jäljempänä ”Hallinnointikoodi”).  

Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja johtoryhmän osoite on Konepajanranta 2, 28100 Pori. 

Enersensen johto 

Hallitus 

Yhtiön hallitukseen kuuluvat Jaakko Eskola (hallituksen puheenjohtaja), Markku Kankaala, Petri Suokas, Herkko 
Plit, Päivi Jokinen, Sari Helander ja Sirpa-Helena Sormunen. 

Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön hallituksen jäsenet tämän Listalleottoesitteen päivämääränä. 

Nimi Syntymävuosi Asema Hallituksessa vuodesta 
Jaakko Eskola 1958 Hallituksen puheenjohtaja 2021 
Markku Kankaala 

1963 
Hallituksen jäsen ja 
varapuheenjohtaja 2020 

Petri Suokas 1973 Hallituksen jäsen 2020 
Herkko Plit 1970 Hallituksen jäsen 2020 
Päivi Jokinen 1968 Hallituksen jäsen 2020 
Sari Helander 1967 Hallituksen jäsen 2020 
Sirpa-Helena Sormunen 1959 Hallituksen jäsen 2021 

Jaakko Eskola on toiminut Yhtiön hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2021 lähtien. Lisäksi Eskola toimii 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman hallituksen varapuheenjohtajana, Neles Oyj:n ja Suominen Oyj:n 
hallitusten puheenjohtajana sekä Cargotec Oyj:n, Virala Acquisition Company Oyj:n ja Pörssisäätiön hallitusten 
jäsenenä. Eskolalla on 23 vuoden ura Wärtsilässä. Näiden vuosien aikana hän vastasi Wärtsilän 
energialiiketoiminnan asiakasrahoituksesta, voimalahankkeiden kehityksestä, kansainvälisestä myynnistä sekä 
kymmenen vuoden ajan meriliiketoiminnasta. Vuosina 2015-2021 hän toimi Wärtsilän konsernijohtajana. Ennen 
Wärtsilää Jaakko toimi 14 vuoden ajan kansainvälisellä pankkialalla. Jaakolla on monipuolinen ja laaja kokemus 
kansainvälisestä palveluliiketoimintaan erikoistuneesta teknologiayhtiöstä, digitaalisesta transformaatiosta sekä 
globaaleista yritysjärjestelyistä. Eskolalla on diplomi-insinöörin koulutus ja hän on Suomen kansalainen. 

Markku Kankaala on toiminut Yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2020 lähtien ja vuoden 2021 maaliskuuhun 
saakka hän toimi myös hallituksen puheenjohtajana. Lisäksi Kankaala toimii Perheyhtiö PM Ruukki Oy:n 
omistajana, toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana, MBÅ Invest Oy:n hallituksen puheenjohtajana sekä 
hallituksen puheenjohtajana ja varsinaisena jäsenenä lukuisissa muissa yhtiöissä. Tätä ennen Kankaala on toiminut 
pörssiyhtiö Afarak Group Oyj:n (ent. Ruukki Group Oyj) perustajana ja pitkäaikaisena hallituksen jäsenenä, sekä 
uransa aikana ollut jäsenenä yhteensä noin 50 yrityksen hallituksessa. Kankaalalla on kone- ja metallitekniikan 
insinöörin koulutus, ja hän on Suomen kansalainen. 
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Petri Suokas on toiminut Yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2020 lähtien. Lisäksi Suokas toimii Suotuuli Oy:n 
hallituksen puheenjohtajana ja toimitusjohtajana, Siementila Suokas Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja 
toimitusjohtajana, KB Areena Kauhajoki Oy:n hallituksen puheenjohtajana, Tilasiemen Oy:n hallituksen jäsenenä 
ja varapuheenjohtajana, MBÅ Invest Oy:n hallituksen jäsenenä ja suurimpana omistajana, sekä Karhu Basket ry:n 
hallituksen varapuheenjohtajana. Suokkaalla on talonrakentajan ammattitutkinto ja hän on Suomen kansalainen. 

Herkko Plit on toiminut Yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2020 lähtien. Lisäksi hän toimii P2X Solutions 
Oy:n toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä sekä World Energy Council Finlandin hallituksen 
varapuheenjohtajana. Tätä ennen Plit on toiminut toimitusjohtajana Baltic Connector Oy:llä, teollisuusneuvoksena 
työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolla, toimitusjohtajana Fortum Nuclear Services Oy:ssä, johtotehtävissä 
Fortum Power and Heat Oy:ssä ja Teollisuuden Voima Oyj:ssä, yksikön päällikkönä European Fusion 
Development Agreement CSU, EU Comission R&D Departmentissa ja suunnitteluinsinöörinä Fortum 
Engineering Oy:llä. Tämän lisäksi Plit on aikaisemmin toiminut muun muassa Fusion for Energy Procurement and 
Contracts -komitean puheenjohtajana sekä Baltic Connector Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Plitillä on diplomi-
insinöörin koulutus Teknillisestä korkeakoulusta ja hän on Suomen kansalainen.  

Päivi Jokinen on toiminut Yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2020 lähtien. Lisäksi Jokinen toimii Avant 
Advisors Oy:n toimitusjohtajana, European Women on Boardsin hallituksen puheenjohtajana, Incap Oyj:n 
hallituksen jäsenenä sekä Board Professionals Finlandin hallituksen jäsenenä. Tätä ennen Jokinen on toiminut 
erinäisissä johto- ja asiakkuuksienhallintatehtävissä Stora Ensolla, markkinoinnin ja viestinnän, strategisen 
suunnittelun ja innovaatiotoiminnan johtajana Kemiralla, strategisen suunnittelun ja markkinoinnin johtajana 
International Paper Europessa, markkinointisuunnittelijana Specialty Minerals Europessa, yrityskonsulttina 
Boston Consulting Groupilla sekä markkinointikonsulttina Pöyry Consultingilla. Jokisella on kauppatieteiden 
maisterin koulutus Helsingin kauppakorkeakoulusta ja hän on Suomen kansalainen.  

Sari Helander on toiminut Yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2020 lähtien. Lisäksi Helander toimii Ramirent 
Groupin talous- ja konsernitoiminnoista vastaavana johtajana, Netum Group Oyj:n hallituksen jäsenenä ja Evli 
Pankki Oyj:n hallituksen jäsenenä. Tätä ennen Helander on toiminut Greenstep Oyn partnerina ja 
toimitusjohtajana, Posti Oy:n logistiikkaratkaisujen liiketoimintajohtajana, Posti-konsernin talousjohtajana, 
talousjohtotehtävissä Nokia-konsernissa ja, useissa erilaisissa talousrooleissa Nokia Networksilla. Tämän lisäksi 
Helander on aikaisemmin toiminut muun muassa Samlink Oy:n hallituksen jäsenenä sekä Patria Oyj:n hallituksen 
jäsenenä. Helanderilla on kauppatieteiden maisterin koulutus Helsingin kauppakorkeakoulusta ja hän on Suomen 
kansalainen.  

Sirpa-Helena Sormunen on toiminut Yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2021 lähtien. Lisäksi Sormunen toimii 
Uniper SE:n lakiasiainjohtajana, ja Nammo AS:n hallituksen jäsenenä. Tätä ennen Sormunen on toiminut 
lakiasiainjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä Fortum Oyj:ssä ja Patria Oyj:ssä sekä Nokia-konsernissa erinäisissä 
lakiasiainjohtotehtävissä sekä TeliaSonera Finland Oyj:ssä ja Sonera Oyj:ssä lakiasianjohtotehtävissä. Sormusella 
on oikeustieteen maisterin tutkinto Helsingin yliopistosta ja hän on Suomen kansalainen.  

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä 

Toimitusjohtaja vastaa Yhtiön päivittäisten toimintojen johtamisesta ja valvonnasta Osakeyhtiölain sekä 
hallitukselta saamiensa valtuuksien ja suuntaviivojen mukaisesti. 

Seuraavassa taulukossa esitetään Enersense-konsernin johtoryhmän jäsenet tämän Listalleottoesitteen 
päivämääränä. 

Nimi Syntymävuosi Asema Johtoryhmässä vuodesta 
Jussi Holopainen 1977 Toimitusjohtaja 2013 
Risto Takkala 1965 Talousjohtaja 2019 
Jaakko Leivo 1981 Liiketoimintajohtaja, Smart Industry 2020 

Mika Linnamäki 1977 
Liiketoimintajohtaja, Staff Leasing-
resursointiliiketoiminta (osa Smart Industryä) 2020 

Johanna Nurkkala 1987 Lakiasianjohtaja 2020 

Tommi Manninen 1971 
Viestintä- ja yhteiskuntasuhteista vastaava 
johtaja 2021 

Maija Kaski 1967 HR-johtaja 2020 
Juha Silvola 1972 Liiketoimintajohtaja, Power 2020 
Anna Lindén 1973 Liiketoimintajohtaja, Connectivity 2020 
Margus Veensalu 1968 Liiketoimintajohtaja, International Operations 2020 
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Jussi Holopainen on toiminut Yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 2013 lähtien. Aikaisemmin hän on työskennellyt 
Enersensessä myyntijohtajana ja varatoimitusjohtajana. Tämän lisäksi Holopainen toimii hallituksen 
puheenjohtajana KT-Shelter Oy:ssä ja Yrittäjien Voima Oy:ssä.  Hän toimii lisäksi hallituksen jäsenenä MBÅ 
Invest Oy:ssä, Suomi Teline Oy:ssä, Nakkila Works Oy:ssä ja Finnuclear ry:ssä. Holopaisella on tradenomin 
tutkinto (talous hallinto ja markkinointi) Satakunnan ammattikorkeakoulusta. 

Risto Takkala on toiminut Yhtiön talousjohtajana vuodesta 2019 lähtien. Tätä ennen Takkala on toiminut 
talousjohtajana LeadDesk Oyj:ssä ja Neste Jacobs Oy:ssä. Sen lisäksi hänen on toiminut useissa talousjohdon 
tehtävissä Neste Oyj:ssä. Hänellä on kauppatieteiden maisterin tutkinto Vaasan yliopistosta. 

Jaakko Leivo on toiminut Smart Industry –liiketoiminnan liiketoimintajohtajana vuodesta 2020 lähtien. 
Enersensessä Leivo aloitti Enersense Works Oy:n varatoimitusjohtajana, minkä jälkeen hän toimi Enersense 
Works Oy:n ja Enersense Painting Oy:n toimitusjohtajana. Leivolla on sähköinsinöörin kandidaatin tutkinto 
Satakunnan ammattikorkeakoulusta. 

Mika Linnamäki on toiminut Yhtiön Smart Industry –liiketoimintaan kuuluvan Staff Leasing -
resursointiliiketoiminnan liiketoimintajohtajana vuodesta 2020. Tätä ennen Linnamäki on toiminut Yhtiön 
myyntikoordinaattorina. Linnamäellä on lukion päättötodistus sekä opintoja ammattikorkeakoulussa ja avoimessa 
yliopistossa. 

Johanna Nurkkala on toiminut Yhtiön lakiasiainjohtajana vuodesta 2020. Tätä ennen Nurkkala on toiminut 
Empower-konsernissa lakiasiainjohtajana ja vanhempana lakimiehenä sekä asianajajan tehtävissä muun muassa 
Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:ssä. Nurkkalalla on oikeustieteen maisterin tutkinto Helsingin yliopistosta.  

Maija Kaski on toiminut Yhtiön henkilöstöjohtajana vuodesta 2020. Tätä ennen Kaski on toiminut Empower -
konsernissa henkilöstöjohtajana sekä Martela Oyj:ssä henkilöstöstä ja vastuullisuudesta vastaavana johtajana ja 
Talvivaaran henkilöstöjohtajana. Kaskella on kasvatustieteen maisterin tutkinto Helsingin yliopistosta. 

Juha Silvola on toiminut Power –liiketoiminnan liiketoimintajohtajana vuodesta 2020. Tätä ennen Silvola on 
toiminut Empowerin Power-divisioonan toimitusjohtajana ja Suomen Maastorakentajat Oy:n toimitusjohtajana. 
Silvolalla on diplomi-insinöörin tutkinto Oulun yliopistosta. 

Anna Lindén on toiminut Yhtiön Connectivity –liiketoiminnan liiketoimintajohtajana vuodesta 2020. Tämän 
lisäksi hän toimii hallituksen puheenjohtajana Innofactor Oyj:ssä. Aikaisemmin Lindén toimi Nokialla monissa 
eri globaaleissa johtotehtävissä, viimeiseksi Mobile Networks-liiketoimintaryhmän COO:na. Lindén on opiskellut 
valtio- ja kauppatieteitä Åbo Akademissa, mistä hänellä on valtiotieteiden maisterin tutkinto.  

Margus Veensalu on toiminut Yhtiön International Operations –liiketoiminnan liiketoimintajohtajana vuodesta 
2020. Aiemmin Veensalu on työskennellyt Empower -konsernissa useilla nimikkeillä, viimeisimpänä Baltian 
liiketoiminnasta vastaavana johtajana. Veensalulla on luonnontieteiden kandidaatin (konetekniikan insinööri) 
tutkinto yliopistosta Estonian University of Life Sciences.  

Tommi Manninen on toiminut Yhtiön viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajana vuodesta 2021. Enersenseen 
Manninen siirtyi viestintätoimisto Kreabista, jossa hän toimi viisi vuotta sisältöjohtajana asiakkainaan useita 
merkittäviä suomalaisyrityksiä mm. energia- ja tietoliikennealalta. Ennen viestintäalalle siirtymistä Manninen 
työskenteli toimittajana ja tuottajana 23 vuotta muun muassa MTV:n uutis- ja ajankohtaistoimituksessa, 
Kauppalehdessä ja Helsingin Sanomissa. Mannisella on yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto. 

Johdon taustat ja perhesuhteet 

Tämän Listalleottoesitteen päivämääränä kukaan hallituksen tai johtoryhmän jäsenistä tai toimitusjohtaja ei ole 
viimeisen viiden vuoden aikana: 

 saanut tuomioita liittyen petosrikoksiin tai -rikkomuksiin; 

 toiminut johtavassa asemassa, kuulunut ylimpään johtoon, ollut hallinto-, johto- tai valvontaelimen 
jäsenenä missään yhtiössä tai ollut kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä sen konkurssin, 
pesänhoidon tai selvitystilan aikana taikka niitä edeltävänä aikana; tai 
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 ollut oikeus- tai sääntelyviranomaisen (mukaan lukien ammattialajärjestöt) virallisen syytteen ja/tai 
määräämien seuraamusten kohteena eikä tuomioistuin ole todennut, ettei kyseinen henkilö saa toimia 
minkään yhtiön hallinto-, johto- tai valvontaelimien jäsenenä tai kieltänyt toimimasta minkään yhtiön 
johdossa tai hoitamasta minkään yhtiön liiketoimintaa. 

Hallituksen jäsenten ja johtoryhmän jäsenten välillä ei ole perhesuhteita. 

Eturistiriidat 

Osakeyhtiölaissa säädetään yhtiön johdon eturistiriidoista. Osakeyhtiölain 6 luvun 4 pykälän mukaan hallituksen 
jäsen tai toimitusjohtaja ei saa osallistua hänen ja yhtiön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. Lisäksi 
Osakeyhtiölain 6 luvun 4 a pykälän mukaan hallituksen jäsen ei saa osallistua hänen itsensä tai IAS 
24 -standardissa määritellyn lähipiiriinsä kuuluvan sekä yhtiön tai sen tytäryhtiön välistä sopimusta koskevan asian 
käsittelyyn, ellei sopimus kuulu yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan tai sitä toteuteta tavanomaisin kaupallisin 
ehdoin. Tätä säännöstä sovelletaan myös muuhun oikeustoimeen sekä oikeudenkäyntiin ja muuhun 
samankaltaiseen tilanteeseen. Lisäksi säännöstä sovelletaan myös toimitusjohtajaan. 

Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenillä tai toimitusjohtajalla ei ole eturistiriitoja niiden tehtävien, joita heillä 
on Yhtiössä, ja heidän yksityisten etujensa ja/tai heidän muiden tehtäviensä välillä. 

Riippumattomuusarvioinnin perusteella seuraavien Yhtiön hallituksen jäsenien on katsottu olevan riippumattomia 
Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista: Herkko Plit, Päivi Jokinen, Sari Helander ja Sirpa-Helena 
Sormunen. Jaakko Eskolan, Markku Kankaalan ja Petri Suokkaan ei ole katsottu olevan riippumaton Yhtiön 
merkittävästä osakkeenomistajasta. Markku Kankaalan ei voida katsoa olevan riippumaton merkittävistä 
osakkeenomistajista hänen toimiessa MBÅ Invest Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Petri Suokkaan ei voida 
katsoa olevan riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista hänen toimiessa MBÅ Invest Oy:n hallituksen 
jäsenenä. Jaakko Eskolan ei voida katsoa olevan riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista hänen toimiessa 
Nidoco AB:n senior industrial advisor –roolissa. 

Hallituksen työskentely 

Hallitus valvoo Enersensen toimintoja ja hallintoa ja päättää merkittävistä asioista koskien Yhtiön strategiaa, 
investointeja, järjestäytymistä ja rahoitusta Osakeyhtiölain mukaisesti. Hallituksella on yleistoimivalta kaikissa 
niissä asioissa, joita ei lain tai Yhtiön yhtiöjärjestyksen nojalla ole määrätty muiden toimielinten päätettäväksi tai 
tehtäväksi. 

Lisäksi hallituksen tehtäviin kuuluvat mm. seuraavat: 

 Huolehtii Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä 

 Kutsuu koolle yhtiökokouksen 

 Ohjaa ja valvoo Yhtiön toimivaa johtoa 

 Nimittää ja erottaa toimitusjohtajan 

 Hyväksyy toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimuksen ja etuudet 

 Hyväksyy konsernin johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän palkitsemisestaan 

 Hyväksyy Yhtiön riskienhallinnan periaatteet 

 Vahvistaa Yhtiön pitkän aikavälin strategiset ja taloudelliset tavoitteet 

 Hyväksyy budjetin 

 Päättää merkittävistä yksittäisistä investoinneista sekä yritys- ja kiinteistökaupoista 

Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen keskeiset tehtävät 
ja toimintaperiaatteet. 
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Valiokunnat 

Enersensellä on kaksi hallituksen asettamaa valiokuntaa: palkitsemis- ja tarkastusvaliokunta. Valiokunnilla ei ole 
itsenäistä päätösvaltaa, vaan niiden tehtävä on valmistella vastuulleen kuuluvia asioita hallituksen ja 
yhtiökokouksen päätettäväksi. Valiokunnat raportoivat toimistaan säännöllisesti hallitukselle. 

Palkitsemisvaliokunta 

Enersensellä on palkitsemisvaliokunta Hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti. Hallitus on vahvistanut 
palkitsemisvaliokunnalle kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään palkitsemisvaliokunnan tehtävät ja 
toimintaperiaatteet. Valiokuntaan kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä. Palkitsemisvaliokunnan jäsenten 
enemmistön on oltava riippumattomia Yhtiöstä, siten kuin Hallinnointikoodissa edellytetään 
palkitsemisvaliokunnan jäseniltä. Hallitus valitsee palkitsemisvaliokunnan vuosittain varsinaista yhtiökokousta 
seuraavassa hallituksen kokouksessa. Hallitus valitsee yhden palkitsemisvaliokunnan jäsenistä valiokunnan 
puheenjohtajaksi. 

Palkitsemisvaliokunta raportoi hallitukselle toimistaan tekemistään havainnoista. Palkitsemisvaliokunnan 
jäseniksi valittavilla hallituksen jäsenillä tulee olla Enersensen liiketoiminnan ja sen toimialojen sekä 
palkitsemisen kehittämiseen ja palkitsemisasioihin liittyvä hyvä tuntemus. 

Hallituksen palkitsemisvaliokunnan päätarkoitus on: 

 auttaa hallitusta Yhtiön palkitsemisperiaatteiden ja palkitsemiskäytäntöjen ja niihin sisältyvien 
palkitsemisjärjestelmien ja -ohjelmien valmisteluun liittyvissä asioissa; 

 auttaa hallitusta palkitsemispolitiikan ja vuosittaisten palkitsemisraporttien valmistelussa ja käsittelyssä;  

 auttaa hallitusta toimitusjohtajan ja muiden suoraan toimitusjohtajalle raportoivien ylimmän johdon 
jäsenten suoriutumiseen ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa; ja 

 käsitellä ylimmälle johdolle soveltuvia seuraajasuunnittelun menetelmiä. 

Palkitsemisvaliokunnan tehtävät ja vastuut liittyvät toimitusjohtajan ja suoraan toimitusjohtajalle raportoivien 
ylimpien johtajien palkitsemiseen ja seuraajasuunnitteluun sekä Yhtiön kannustejärjestelmien ja vuosittain 
alkavien ohjelmien arviointiin, suunnitteluun ja valmisteluun. Lisäksi palkitsemisvaliokunta arvioi, seuraa ja 
suuntaa yrityskulttuurin ja strategisesti merkittävien palkitsemisasioiden tilannetta ja kehittymistä. 

Palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Herkko Plit (puheenjohtaja), Markku Kankaala ja Sirpa-Helena Sormunen. 

Tarkastusvaliokunta 

Enersensellä on tarkastusvaliokunta Hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti. Hallitus on vahvistanut 
tarkastusvaliokunnalle kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään tarkastusvaliokunnan tehtävät ja 
toimintaperiaatteet. Valiokuntaan kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä. Tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava 
riippumattomia Yhtiöstä siten kuin Hallinnointikoodissa edellytetään ja vähintään yhden jäsenen on oltava 
riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista Hallinnointikoodin määrittelemällä tavalla. Hallitus valitsee 
keskuudestaan tarkastusvaliokunnan vuosittain varsinaista yhtiökokousta seuraavassa hallituksen kokouksessa. 
Hallitus valitsee yhden tarkastusvaliokunnan jäsenistä valiokunnan puheenjohtajaksi.  

Tarkastusvaliokunta raportoi hallitukselle toimistaan ja tekemistään havainnoista. Vähintään yhdellä 
tarkastusvaliokunnan jäsenistä on oltava asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen, kirjanpidon tai 
tilintarkastuksen alalla. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittavilla hallituksen jäsenillä tulee olla Enersensen 
liiketoiminnan ja sen toimialojen hyvä tuntemus.  

Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluvat Hallinnointikoodin suositusten mukaiset tarkastusvaliokunnan tehtävät. 
Valiokunnan erityisenä tehtävänä on avustaa hallitusta seuraavissa asioissa: 

 taloudellisten raportointijärjestelmien ja prosessien seuranta ja arviointi; 

 lakien ja määräysten sekä Enersensessä vahvistettujen toimiohjeiden noudattamisen arviointi; 
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 sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden, riittävyyden ja 
asianmukaisuuden seuranta sekä sisäisen tarkastuksen valvominen; 

 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tilintarkastuksen seuraaminen; 

 tilintarkastajan pätevyyden ja riippumattomuuden sekä erityisesti tämän harjoittaman muiden kuin 
tilintarkastuspalveluiden tarjoamista koskeva seuranta ja arviointi; 

 Enersensen yhtiökokouksessa tapahtuvaa tilintarkastajan valintaa ja tilintarkastajan palkkiota koskevan 
päätösehdotuksen valmisteleminen; 

 Enersensen tilinpäätöksen ja osavuositietojen sisällön käsittely; ja  

 yhteydenpito tilintarkastajaan ja tilintarkastajan raporttien läpikäynti. 

Tarkastusvaliokunta voi käsitellä myös muita hallituksen sille osoittamia asioita ja tehtäviä. 

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Sari Helander (puheenjohtaja), Markku Kankaala ja Petri Suokas. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 

Enersensellä on pysyvä osakkeenomistajien nimitystoimikunta (”Nimitystoimikunta”). Nimitystoimikunta 
koostuu kolmesta (3) jäsenestä, joista Yhtiön kolme (3) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja 
nimeämään yhden (1) jäsenen. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden 
Nimitystoimikunnan tultua nimetyksi. Nimitystoimikunnan tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä 
varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten 
palkitsemisesta, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valittavista hallituksen jäsenistä. Nimitystoimikunnan 
päätehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on Yhtiön tarpeita vastaava riittävä asiantuntemus, 
osaaminen ja kokemus. Tämän Listalleottoesitteen päivämääränä Nimitystoimikunnan jäsenet ovat Markku 
Kankaala, Kyösti Kakkonen ja Janne Vertanen. 

Corporate Governance 

Enersense sitoutuu hyvään hallintotapaan noudattamalla kaikessa toiminnassaan lakeja ja säädöksiä sekä 
toteuttamalla suosituksia hyvästä hallintotavasta. Enersensen konsernihallinnoinnissa noudatetaan Yhtiön 
yhtiöjärjestystä, Suomen lainsäädäntöä, erityisesti Osakeyhtiölakia, kirjanpitolakia, 
arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja muita julkisen osakeyhtiön hallinnointiin liittyviä säädöksiä ja määräyksiä. 
Enersensen toimintaa ohjaavat lisäksi Yhtiössä vahvistettavat arvot ja sisäiset toimintaperiaatteet. 

Enersense on noudattanut hallinnoinnissaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 2020 julkaisemaa 
Hallinnointikoodia Listalleottohakemuksen jättämisestä lähtien. Tämän Listalleottoesitteen päivämääränä Yhtiö 
ei poikkea mistään Hallinnointikoodin suosituksesta. Hallinnointikoodiin voi tutustua internetissä osoitteessa 
www.cgfinland.fi. 

Hallituksen ja johtoryhmän omistukset 

Seuraavassa taulukossa on esitetty hallituksen ja johtoryhmän jäsenien omistamat Osakkeet tämän 
Listalleottoesitteen päivämääränä. 

Nimi Asema Osakkeiden lukumäärä 
Jaakko Eskola Hallituksen puheenjohtaja 0 
Markku Kankaala Hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja 1 2001 

Petri Suokas Hallituksen jäsen 240 8602 

Herkko Plit Hallituksen jäsen 0 
Päivi Jokinen Hallituksen jäsen 0 
Sari Helander Hallituksen jäsen 0 
Sirpa-Helena Sormunen Hallituksen jäsen 1 900 
Jussi Holopainen Toimitusjohtaja 158 3953 

Risto Takkala Talousjohtaja 04 

Jaakko Leivo Liiketoimintajohtaja, Smart Industry 05 

Mika Linnamäki 
Liiketoimintajohtaja, Staff Leasing -
resursointiliiketoiminta (osa Smart Industryä) 

06 

Johanna Nurkkala Lakiasianjohtaja 0 



 

117 

 

Nimi Asema Osakkeiden lukumäärä 
Tommi Manninen Viestintä- ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja 0 
Maija Kaski HR-johtaja 0 
Juha Silvola Liiketoimintajohtaja, Power 0 
Anna Lindén Liiketoimintajohtaja, Connectivity 0 
Margus Veensalu Liiketoimintajohtaja, International Operations 0 

1 Osakeomistus suoraan 1 200 osaketta ja välillisesti 2 753 072 osaketta yhdessä eräiden muiden johtohenkilöiden kanssa omistetun 
vaikutusvaltayhteisön MBÅ Invest Oy kautta. 
2 Osakeomistus välillisesti 2 753 072 osaketta yhdessä eräiden muiden johtohenkilöiden kanssa omistetun vaikutusvaltayhteisön MBÅ 
Invest Oy kautta ja 240 860 osaketta määräysvaltayhteisön Siementila Suokas Oy kautta. 
3 Osakeomistus suoraan 158 395 osaketta ja välillisesti 2 753 072 osaketta yhdessä eräiden muiden johtohenkilöiden kanssa omistetun 
vaikutusvaltayhteisön MBÅ Invest Oy kautta. 
4 Osakeomistus välillisesti 2 753 072 osaketta yhdessä eräiden muiden johtohenkilöiden kanssa omistetun vaikutusvaltayhteisön MBÅ 
Invest Oy kautta. 
5 Osakeomistus välillisesti 2 753 072 osaketta yhdessä eräiden muiden johtohenkilöiden kanssa omistetun vaikutusvaltayhteisön MBÅ 
Invest Oy kautta. 
6 Osakeomistus välillisesti 2 753 072 osaketta yhdessä eräiden muiden johtohenkilöiden kanssa omistetun vaikutusvaltayhteisön MBÅ 
Invest Oy kautta. 

Hallituksen ja johtoryhmän palkkiot ja etuudet 

Hallituksen jäsenten palkkiot 

Osakeyhtiölain mukaisesti Yhtiön hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättävät osakkeenomistajat 
varsinaisessa yhtiökokouksessa. 

Yhtiön 19.3.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 3 000 euroa 
kuukaudessa ja hallituksen jäsenen palkkio on 2 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti, 
että hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 
valiokunnan puheenjohtaja 700 euroa per kokous ja valiokunnan muut jäsenet 500 euroa per kokous. 

Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön hallituksen jäsenille maksetut palkkiot ilmoitetuilla ajanjaksoilla. 

 1.1.–31.12. 1.1.–31.12. 
 2020 2019 2019 2018 

(tuhatta euroa) 
(IFRS) 

(tilintarkastettu) 
(FAS) 

(tilintarkastettu) 
Hallituksen palkkiot -92 -68 -68 -60 

Yhtiön hallituksen palkitsemisessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 31.12.2020 ja tämän 
Listalleottoesitteen päivämäärän välisenä aikana. 

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenien palkkiot 

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkioista ja ehdoista. Johtoryhmän 
jäsenten ja toimitusjohtajan palkkio muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista sekä 
kulloinkin voimassa olevista kannustimista. 

Yhtiön toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten eläke-edut määräytyvät lain ja yleisen käytännön 
mukaisesti. Yhtiöllä ei ole voimassaolevia lisäeläkkeitä tai vakuutusjärjestelyjä toimitusjohtajalle eikä muille 
johtoryhmän jäsenille. 
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Seuraavassa taulukossa esitetään Enersensen toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle maksetut palkkiot ilmoitetuilla 
ajanjaksoilla. 

 1.1.–31.12. 1.1.–31.12. 
 2020 2019 2019 2018 

(tuhatta euroa) 
(IFRS) 

(tilintarkastettu) 
(FAS) 

(tilintarkastettu) 
Toimitusjohtajan palkat ja 
palkkiot luontoisetuineen -300 -163 -163 -144 
Johtoryhmän palkat ja palkkiot 
luontoisetuineen -1 052 -752 -752 - 
Yhteensä -1 352 -915 -915 -144 

Enersensen johtoryhmän ja toimitusjohtajan palkitsemisessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 31.12.2020 
ja tämän Listalleottoesitteen päivämäärän välisenä aikana. 

Irtisanomisedut 

Toimitusjohtajan sopimus voidaan irtisanoa molemminpuolisesti kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli 
Yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan sopimuksen muun kuin työsopimuslaissa (55/2001, muutoksineen) määritetyn 
työntekijän henkilöön liittyvän irtisanomisperusteen nojalla, toimitusjohtaja on irtisanomisajan palkan lisäksi 
oikeutettu kerralla maksettavaan irtisanomiskorvaukseen, joka vastaa kuuden (6) kuukauden palkkaa 
irtisanomishetkellä. Mikäli Toimitusjohtaja kuitenkin olennaisesti rikkoo niitä velvoitteita, joita toimitusjohtajan 
palvelussopimus hänelle asettaa, on Yhtiö oikeutettu välittömästi irtisanomaan sopimuksen siitä ilmoittamalla ja 
ilman erityistä maksuvelvollisuutta. 

Palkitsemisjärjestelmät 

Johdon lyhyen aikavälin kannustinohjelma 

Enersensellä on käytössään johdolle suunnattu lyhyen aikavälin kannustinohjelma, jonka tarkoituksena on edistää 
Enersensen strategian, arvojen ja omistaja-arvon kasvattamista sekä kannustaa Enersensen johtoa vuotuisten 
tavoitteiden saavuttamiseen ja ylittämiseen. Kannustinohjelma mahdollistaa palkkioiden ansaitsemisen 
tavoitteiden saavuttamisen yhteydessä. Kannustinohjelman piiriin kuuluvat Enersense-konsernin johtoryhmän 
jäsenet, divisioonien johtoryhmien jäsenet sekä tiettyjä avaintyöntekijöitä, pois lukien kuitenkin Baltiassa 
työskentelevät työntekijät. Voitto-osuusjärjestelyn suorituskausi on yksi kalenterivuosi. Nykyinen 
kannustinohjelma on voimassa tilikauden 2021 ajan, ja se voidaan uudistaa vuosittain hallituksen päätöksellä. 

Yhtiön hallitus ja operatiivinen johto määrittelevät kannustinohjelmassa käytettävät tavoitteet. Toimitusjohtajan 
ja Enersense-konsernin johtoryhmän osalta tavoitteet määrittelee Yhtiön hallitus. Kannustinohjelmassa käytettävät 
tavoitteet on sidottu Enersense-konsernin ja divisioonien käyttökatteisiin sekä näiden työturvallisuusmittareihin. 
Palkkioiden maksaminen edellyttää lisäksi, että Enersense-konsernin liikevaihto saavuttaa hallituksen sille 
asettaman minimitason. Palkkiot lasketaan prosenttiosuutena kannustinohjelman piiriin kuuluvan johtohenkilön 
vuosipalkasta. 

Voitto-osuusjärjestely 

Enersensellä on käytössään voitto-osuusjärjestely, jonka tarkoituksena on mahdollistaa kertaluonteisten 
palkkioiden ansaitseminen tuottavuustavoitteiden saavuttamisen yhteydessä. Voitto-osuusjärjestelyn piiriin 
kuuluvat Enersense-konsernin kaikki työntekijät Suomessa, Ranskassa, Iso-Britanniassa ja Saksassa, jotka eivät 
kuulu johdolle suunnatun lyhytaikaisen kannustinjärjestelmän piiriin. Tämän Listalleottoesitteen päivämääränä 
voitto-osuusjärjestelyn piirissä on noin 850 työntekijää. Yhtiön hallitus ja operatiivinen johto määrittelevät voitto-
osuusjärjestelyssä käytettävät tavoitteet. Palkkioiden ansaitseminen on sidottu Enersense-konsernin 
käyttökatteeseen, minkä lisäksi palkkioiden maksaminen edellyttää hallituksen Enersense-konsernin liikevoitolle 
asettaman minimitason saavuttamista. Voitto-osuusjärjestelyn suorituskausi on yksi kalenterivuosi. Nykyinen 
voitto-osuusjärjestely on voimassa tilikauden 2021 ajan, ja se voidaan uudistaa vuosittain hallituksen päätöksellä. 



 

119 

 

Palkitsemisjärjestelyt Baltiassa 

Tämän Listalleottoesitteen päivämääränä Enersensellä on Baltiassa voimassa useita palkitsemis- ja 
bonuskäytäntöjä. Palkitsemisjärjestelyt ja bonusohjelmat sekä niiden kestot eroavat toisistaan yhtäältä maiden ja 
toisaalta maissa sijaitsevien yksikköjen välillä. Enersense aikoo aloittaa vuoden 2021 toisella puoliskolla erillisen 
kehitysprojektin, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja tehostaa palkitsemisohjelmia ja -käytäntöjä Baltiassa 
vuoteen 2022 mennessä. 

Jäsenyydet ja yhtiömiesasemat 

Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenillä on tällä hetkellä tai heillä on ollut viiden vuoden aikana ennen tämän 
Listalleottoesitteen päivämäärää seuraavat jäsenyydet ja/tai he ovat olleet yhtiömiehenä seuraavissa 
henkilöyhtiöissä:  

Hallituksen jäsenet Nykyiset jäsenyydet/yhtiömiesasemat Aikaisemmat jäsenyydet/yhtiömiesasemat 
Jaakko Eskola Suomen Messut Osuuskunta 

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 
Neles Oyj 
Suomen Pörssisäätiö sr 
Cargotec Oyj 
Kiinteistö Oy Henaka 
Suominen Oyj 
Noctucon Oy 
Virala Acquisition Company Oyj 

Wärtsilä Oyj Abp 
Wärtsilä Technology Oy Ab 
Almaco Group Oy 
Ahlstrom-Munksjö Oyj 

Markku Kankaala Toppilan Möljä Oy 
Breakwater Oy 
Ruka Top Oy 
PM Ruukki Oy 
LP Management Oy 
Cellraid Oy 
Millit Oy 
Energia Kiinteistöt Oy 
S&A Kankaala Oy 
Suomen Aktiiviomistus Oy 
InHunt Law Oy 
Suojapinnoitus Finland Oy 
Lake Saimaa Steamship Corporation Oy 
MBÅ Invest Oy 
Kiinteistö Oy Jäälin Keskus 
Kankaala Invest Oy 
JSH Real Estate Oy 

LP Kunnanharju Oy 
Afarak Group Oyj 
Maarakennus Aimo Alakiuttu Oy 
Jussila Group Oy 
Rekylator Oy 
Rekylator Yhtiöt Oy 
Rekylator Invest Oy 
Rekylator Wood Oy 
Kiinteistö Oy Kuusamon Plantinginasetus 
JSH Real Estate Oy 
Cellraid Oy 
Kiinteistö Oy Onnisenkulma 
Screen Mill Oy 
Lapkaara Automyynti Oy 
Punkaharjun Luontomatkailu Oy 
Inhunt Group Oy 

Petri Suokas Tilasiemen Oy 
Suotuuli Oy 
Siementila Suokas Oy 
MBÅ Invest Oy 
KB Areena Kauhajoki Oy 

 

Herkko Plit Asunto Oy Espoon Lippajärven Jahtimaja 
4HP Solutions Oy 
P2X Solutions Oy 

Asunto Oy Kauniaisten Kandidaatti 
Baltic Connector Oy 

Päivi Jokinen Asunto Oy Koukkulehto 
Incap Oyj 
Hankolampi Oy 
Avant Advisors Oy 
Hallituspartnerit Helsinki - Board Professionals 
Finland ry 

Asunto Oy Haukikumpu 
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Hallituksen jäsenet Nykyiset jäsenyydet/yhtiömiesasemat Aikaisemmat jäsenyydet/yhtiömiesasemat 
Sari Helander Evli Pankki Oyj 

Netum Group Oyj 
Asunto-osakeyhtiö Töölöntorinkatu 7 

Posti Oy 
Asunto Oy Krogiuksentie 13 
Oy Samlink Ab 
Global Mail FP Oy 
OpusCapita Group Oy 
Greenstep Oy 
Patria Oyj 
Suomen Transval Group Oy 
Posti Kiinteistöt Oy 
Stella Kotihoito Oy 
Posti Global Oy 
Millinium Inmark Real Estate Finland 
Pirkkala Property Oy 
Posti Kuljetus Oy 
Posti Palvelut Oy 
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö 
OOO Itella 
OOO Rent-Center 
OOO Kapstroymontazh 
OOO Terminal Lesnoy 
OOO RED-Krekshino 
Posti Messaging AB 
Posti Scandinavia AB 
Posti Messaging AS 
Itella Services OÜ 
 

Sirpa-Helena 
Sormunen 

Asunto-osakeyhtiö Liisankatu 27 
Nammo AS 
HH-tili Oy  
Uniper SE 
 

Asunto Oy Siltavuori 12 
OPR-Finance Oy 
Fortum Oyj 

 

Johtoryhmän jäsenet 
Jussi Holopainen Nakkila Works Oy 

Enersense Solutions Oy 
Enersense Works Oy 
Suomi Teline Oy 
Empower Invest Oy 
Nordic Business Partners Oy 
Empower IN Oy 
Enersense Oy 
Enersense Engineering Oy 
KT-Shelter Oy 
Empower PN Oy 
Empower TN Oy 
Värväämö Oy 
Empower Oyj  
Empower AS 
Empower-Fidelitas UAB 
Yrittäjien Voima Oy 
Enersense Painting Oy 
Enersense HSE Oy 
MBÅ Invest Oy 
Finnuclear ry 

Enersense Henkilöstöpalvelut Oy 
Energy Puls Wellness Center Oy 
CTS Engtec Oy 
CERTIC Oy 
Pata Staff Oy 
Smaragdus Oy  
Enersense Technologies Oy  
Process Communication Finland Oy  
Liability Act Information Office Finland Oy 
 
 
 

Risto Takkala Empower Invest Oy 
Empower IN Oy 
Empower PN Oy 
Empower TN Oy 
Empower Oyj  
Empower AS 
Takkala Consulting Oy 

US Active Oy 
Ecolan Oy 
Värväämö Oy 
Enersense HSE Oy 

Jaakko Leivo Enersense Works Oy 
Enersense Painting Oy 
ovieL Oy 
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Johtoryhmän jäsenet 
Mika Linnamäki  Asunto Oy Kurkimäenpuisto 
Johanna Nurkkala Empower Invest Oy 

Empower IN Oy 
Empower PN Oy 
Empower TN Oy 
Empower Oyj  
Empower AS 

 

Maija Kaski   
Juha Silvola  Suomen Maastorakentajat Oy 

Empower PN Oy  
Empower-Fidelitas UAB 

Anna Lindén Innofactor Oyj 
Lindén Consulting Oy 

 

Margus Veensalu Empower AS 
Empower-Fidelitas UAB  
Empower 4Wind 
OÜ Hülgehall 

AS Eesti Raudtee 
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LÄHIPIIRILIIKETOIMET 

Yleistä 

Enersensen lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt, hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet sekä 
osakkeenomistajat, joilla on huomattava vaikutusvalta Yhtiössä. Lähipiiriin kuuluu myös näiden henkilöiden 
läheiset perheenjäsenet, ja yhteisöt, joissa näillä henkilöillä on joko määräysvalta tai yhteinen määräysvalta. 

Enersense-konsernin emo- ja tytäryhtiösuhteet on selvitetty kohdassa ”Yhtiön liiketoiminta – Konsernin juridinen 
rakenne”. 

Liiketoimet lähipiirin kanssa  

Enersense  International Oyj kuului 17.3.2020 asti Corporatum-konserniin, jonka emoyhtiö on Corporatum Oy. 
Lisäksi Corporatum Oy:n omistaja, hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja Aaron Michelin toimi Yhtiön hallituksen 
puheenjohtajana 6.4.2020 asti. Yhtiön ja Corporatum Oy:n välillä oli palvelusopimus, joka päättyi 31.12.2020 ja 
jonka perusteella Corporatum Oy tuotti Yhtiölle muun muassa asiakashankintaan, yritysjärjestelyihin, 
rahoitukseen ja yrityksen kehittämiseen liittyviä palveluita. Sopimukseen liittyvien lähipiirin liiketoimien arvo 
koko tilikaudella 2020 oli yhteensä 199 tuhatta euroa, tilikaudella 2019 yhteensä, 144 tuhatta euroa ja tilikaudella 
2018 yhteensä noin 176 tuhatta euroa. Yhtiön tytäryhtiön Enersense Oy:n ja Corporatum Oy:n välillä oli lisäksi 
1.12.2018-31.12.2019 erillinen vuokrasopimus, jonka nojalla Enersense Oy vuokrasi Corporatum Oy:ltä asuntoa 
työntekijöidensä työmatkakäyttöön. Sopimukseen liittyvien lähipiirin liiketoimien arvo oli noin 26 tuhatta euroa. 
Edelleen Yhtiön tytäryhtiö Enersense Solutions Oy on tilannut Corporatum Oy:n määräysvaltayhtiöltä The 
MealPlanner Technologies Oy:ltä IT-konsultointipalveluita noin tuhannella eurolla vuonna 2018.   

Yhtiöllä oli ajalla 1.8.2020–28.2.2021 johdon konsulttipalveluja koskeva sopimus konsernin lähipiiriin kuuluvan 
henkilön määräysvallassa olevan yrityksen kanssa. Sopimukseen liittyvien lähipiirin liiketoimien arvo kyseisellä 
ajalla oli noin 35 tuhatta euroa. 

Lisäksi Yhtiön talousjohtaja Risto Takkala toimii CFO-toimessaan konsulttisopimuksen perusteella. Sopimuksen 
mukaan Takkala käyttää 100 prosenttia työajasta tehtäviinsä konsernin talousjohtajana kiinteää kuukausittaista 
palkkiota vastaan. Sopimus on solmittu Enersense Oy:n kanssa, se on määräaikainen ja voimassa 31.12.2021 asti, 
ja sen irtisanomisaika on kolme kuukautta. Johdon palkat ja palkkiot on esitetty kohdassa ”Hallinto – Hallituksen 
ja johtoryhmän palkkiot ja etuudet”. 

Edelleen Yhtiön virolaisella tytäryhtiöllä Empower AS:llä on vähämerkityksellinen ajoneuvon vuokrasopimus 
yhtiön lähipiiriin kuuluvan henkilön määräysvallassa olevan yrityksen kanssa ja Yhtiön tytäryhtiö Enersense HSE 
Oy on myöntänyt tytäryhtiön lähipiiriin kuuluvalle henkilölle 60 tuhannen euron pitkäaikaisen lainan 9.11.2018, 
mikä erääntyi 31.12.2020. 

Konserniyhtiöillä on edellä mainitun lisäksi keskinäistä kauppaa ja muun muassa hallintoveloitus-
/konsernipalvelusuhteita. 

Liiketoimet lähipiirin kanssa on tehty tavanomaisin markkinaehdoin. 

Seuraavassa taulukossa esitetään Enersensen lähipiiriliiketoimet ilmoitetuilla ajanjaksoilla 

 1.1.–31.3. 1.1.–31.12. 1.1.–31.12. 
 2021 2020 2020 2019 2019 2018 

(tuhatta euroa) 
(IFRS) 

(tilintarkastamaton) 
(IFRS) 

(tilintarkastettu) 
(FAS) 

(tilintarkastamaton) 
Tavaroiden ja palvelujen 
myynti 20 1 - - - - 
Tavaroiden ja palvelujen ostot -65 -91 -365 -347 -347 -177 
Ostovelat ja muut velat  - - - - - 
Yhteensä -45 -90 -365 -347 -347 -177 

Yhtiön lähipiiriliiketoimissa ei ole ollut merkittäviä muutoksia 31.12.2020 ja tämän Listalleottoesitteen 
päivämäärän välisenä aikana.  
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OMISTUSRAKENNE 

Yhtiön rekisteröity osakepääoma on tämän Listalleottoesitteen päivämääränä 80 000 euroa, ja se koostuu 
11 622 729 Osakkeesta. 

Yhtiöllä oli Euroclear Finland Oy:n (”Euroclear Finland”) ylläpitämän osakasluettelon mukaan 3 947 
osakkeenomistajaa 9.6.2021. Yhtiö ei omistanut omia osakkeitaan 9.6.2021. Seuraavassa taulukossa luetellaan 
Yhtiön kymmenen suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa omistuksineen 9.6.2021. 

Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä % 
MBÅ Invest Oy 2 753 072 23,69 
Nidoco AB 2 075 000 17,85 
Joensuun Kauppa Ja Kone Oy 1 446 852 12,45 
Verman Group Oy 1 250 000 10,75 
Taloustieto Incrementum Ky 834 271 7,18 
Corporatum Oy 485 283 4,18 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 275 000 2,37 
Siementila Suokas Oy 240 860 2,07 
Holopainen Jussi Samuli 158 395 1,36 
ProUp Oy 151 806 1,31 
Kymmenen suurinta, yhteensä 9 670 539 83,20 
Muut osakkeenomistajat 1 952 190 16,80 
Yhteensä 11 622 729 100,00 

Yhtiön tiedon mukaan mikään taho ei Listalleottoesitteen päivämääränä käytä Yhtiössä Arvopaperimarkkinalain 
2 luvun 4 §:n mukaista määräysvaltaa. 

Yhtiön tiedossa ei ole Osakeannin jälkeisiä tapahtumia tai järjestelyitä, joilla voisi tulevaisuudessa olla vaikutusta 
Yhtiön määräysvallan vaihtumiseen. 
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OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA 

Yleistä 

Yhtiö on Suomessa 18.09.1986 perustettu julkinen osakeyhtiö ja siihen sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön 
toiminimi on Enersense International Oyj ja sen kotipaikka on Pori. Yhtiö on rekisteröity Patentti- ja 
rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin (”Kaupparekisteri”) y-tunnuksella 0609766-7 ja LEI-
tunnuksella 743700XSMVPR48XIML56. Yhtiön rekisteröity osoite on Konepajanranta 2, 28100 Pori ja 
puhelinnumero +358 29 020 011. 

Yhtiön yhtiöjärjestyksen kohdan § 3 mukaan Yhtiön toimialana on tuottaa ja myydä itse tai tytär- ja 
osakkuusyhtiöidensä kautta energia-, teollisuus-, rakennus-, ohjelmisto-, tietojärjestelmä- ja tietoliikennealojen 
palveluita sekä harjoittaa konsultointia, projektisuunnittelua, työvoiman vuokrausta ja rekrytointia erityisesti 
edellä mainituilla aloilla Suomessa ja ulkomailla. Toimintaansa varten Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä, 
osakkeita, osuuksia ja muita arvopapereita sekä toimialansa edellyttämää muuta omaisuutta. 

Tietoa osakkeista 

Yleistä 

Yhtiöllä on yksi osakelaji, ja kukin Osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Osakkeilla ei ole 
nimellisarvoa, ja ne ovat euromääräisiä ja vapaasti luovutettavissa. Kaikki Yhtiön Osakkeet  tuottavat yhtäläiset 
oikeudet, muun muassa oikeuden osinkoon ja muuhun Yhtiön varojenjakoon (sisältäen varojenjaon Yhtiön 
purkautumistilanteessa). Uudet Osakkeet tuottavat Yhtiön olemassa olevien Osakkeiden kanssa yhtäläiset oikeudet 
sen jälkeen, kun ne on rekisteröity Kaupparekisteriin ja kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille. Yhtiön Osakkeet on 
liitetty Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään, ja Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000301585. 

Yhtiön rekisteröity osakepääoma on tämän Listalleottoesitteen päivämääränä 80 000 euroa, ja Yhtiöllä on 
11 622 729 täysin maksettua osaketta. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole määräyksiä enimmäis- ja 
vähimmäispääomasta. 

Yhtiö on jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq Helsingille Osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi 
Nasdaq Helsingin ylläpitämälle pörssilistalle kaupankäyntitunnuksella ESENSE. Osakkeiden kaupankäynnin 
odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 14.6.2021 ja Osakeannissa annettavien Uusien 
Osakkeiden osalta 24.6.2021 edellyttäen, että Nasdaq Helsinki hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen. 
Listalleottoesitteen päivämääränä Yhtiöllä ei ole hallussaan omia Osakkeita. 
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Osakepääoman historiallinen kehitys 

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Yhtiön osakepääoman ja Osakkeiden lukumäärän historiallisesta 
kehityksestä alkaen 1.1.2018 tämän Listalleottoesitteen päivämäärään asti. 

Päätöksen 
päivämäärä Toimenpide 

Liikkeeseenla
skettujen 

osakkeiden 
lukumäärä 

Osakkeiden 
lukumäärä 

toimenpiteen 
jälkeen 

Osakepää-
oma (euroa) 

Päivämäärä, 
jolloin 

rekisteröity 
Kaupparekist

eriin Merkintähinta 
15.03.2021 Osakeanti1 2 075 000 11 622 729 80 000 15.03.2021 7,23 EUR 
27.07.2020 Osakeanti2 3 600 000 9 547 729 80 000 03.08.2020 2,22 EUR 
31.10.2018 Osakeanti3 1 5 947 729 80 000 13.11.2018 5,30 EUR 
31.10.2018 Osakeanti3 324 528 5 947 728 80 000 05.11.2018 5,30 EUR 
27.03.2018 Osakeanti4 1 093 905 5 623 200 80 000 20.04.2018 5,90 EUR 
26.01.2018 Osakeanti5 4 518 000 4 529 295 80 000 14.02.2018 0,00 EUR 

1 Suunnattu osakeanti Nidoco AB:lle. Osakekohtainen merkintähinta oli noin 5,5 prosenttia alempi kuin Yhtiön Osakkeen 
kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi osakeantia edeltävältä ja tilinpäätöstiedotteen julkaisun jälkeiseltä ajalta (26.2.-12.3.2021), 
sekä noin 11,8 prosenttia alempi kuin Osakkeen päätöskurssi osakeantia edeltävänä kaupankäyntipäivänä 12.3.2021. Merkintähinta 
suoritettiin osakeannin ehtojen mukaisena maksuaikana 15.3.2021. 
2 Suunnattu osakeanti rajoitetulle joukolle yksityissijoittajia. Merkintähinta maksettiin käteisellä 29.7.2020 mennessä. 
3 Suunnattu osakeanti Värväämö Oy:n osakkeenomistajille. Maksettu apporttiomaisuudella. Osakkeita koskivat myyjäkohtaisesti 12-24 
kuukauden luovutusrajoitukset niiden antamisesta lukien erikseen sovitun mukaisesti. 
4 Suunnattu osakeanti Yhtiön listautuessa First North -markkinapaikalle. 
5 Maksuton osakeanti Yhtiön osakkeenomistajille. 

Voimassa olevat valtuutukset 

Yhtiökokous valtuutti 19.3.2021 hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä Osakeyhtiölain 10 luvun 
1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai 
kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella 
voidaan antaa enintään 3 000 000 Yhtiön uutta ja/tai hallussa olevaa omaa osaketta (mukaan lukien erityisten 
oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastasi noin 31,42 prosenttia Yhtiön kaikkien Osakkeiden 
lukumäärästä varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Hallitukselle annettiin oikeus päättää edellä mainitun 
valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antamisen ehdoista. Hallitus valtuutettiin päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko 
osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakeanti ja 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan 
etuoikeudesta poiketen, jos tähän on Osakeyhtiölain mukainen Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy 
(suunnattu antaminen). Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden Yhtiön liiketoimintaan 
kuuluvien investointien rahoittamiseksi, Enersense-konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi, 
kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi sekä omistuspohjan laajentamiseksi ja pääomarakenteen kehittämiseksi. 
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 
saakka. 

Yhtiökokous valtuutti 19.3.2021 hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi 
ottamisesta. Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 950 000 kappaletta. Osakkeet hankitaan 
Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan 
hankkia ja/tai ottaa pantiksi muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa (suunnattu 
hankkiminen ja/tai pantiksi ottaminen). Osakkeiden hankinta ja/tai pantiksi ottaminen alentaa Yhtiön vapaata 
omaa pääomaa. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Valtuutus on voimassa 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. 

Optio-oikeudet 

Enersensellä ei ole Listalleottoesitteen päivämääränä annettuja optio-oikeuksia. 
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Osakkeenomistajien oikeudet 

Osakkeenomistajien oikeudet uuden osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin nojalla 

Euroopan unionin muutosdirektiivi osakkeenomistajien oikeuksista (EU) 2017/828, (”SHRD II”) implementoitiin 
Suomessa 10.6.2019. SHRD II:n uudet säännökset ovat johtaneet muutoksiin muun muassa Osakeyhtiölaissa ja 
Arvopaperimarkkinalaissa ja koskevat listayhtiöitä, institutionaalisia sijoittajia, varainhoitajia sekä 
valtakirjaneuvonantajia. Lisäksi Hallinnointikoodia on muutettu vuoden 2019 aikana, ja muutettu Koodi on tullut 
voimaan 1.1.2020. SHRD II:n tavoitteena on vahvistaa osakkeenomistajien asemaa saadakseen tehokasta 
sananvaltaa lähipiiritoimia sekä johtajien palkkioita koskevissa kysymyksissä sekä kannustaa tiedonvälitykseen ja 
lisätä läpinäkyvyyttä listayhtiöiden ja niiden osakkeenomistajien välillä. SHRD II:n ydin koostuu muun muassa 
teemoista johtajien palkkiot, lähipiiritoimet, osakkeenomistajan tunnistaminen ja tiedon välittäminen sekä 
läpinäkyvyysedellytykset institutionaalisille sijoittajille, varainhoitajille ja valtakirjaneuvonantajille. Uudet 
vaatimukset ovat astuneet voimaan asteittain vuosina 2019 ja 2020. 

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeus 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä Yhtiön uusia 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 syy. 

Tietyt osakkeenomistajat, jotka asuvat tai joiden rekisteröity osoite on Suomen ulkopuolella, mukaan lukien 
”yhdysvaltalaiset henkilöt” (kuten määritelty Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinalain Regulation S -säännöksessä), 
eivät välttämättä voi käyttää osakkeenomistukseensa perustuvaa merkintäetuoikeuttaan, paitsi jos Osakkeet on 
rekisteröity kyseisen valtion arvopaperilainsäädännön mukaisesti tai jos käytettävissä on poikkeus rekisteröinti- 
tai muista vastaavista vaatimuksista. 

Yhtiökokous 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa Yhtiötä koskevissa 
asioissa. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen 
määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous päättää muun muassa 
tilinpäätöksen vahvistamisesta, tilintarkastuskertomuksesta, osinkojen jakamisesta ja hallituksen jäsenten ja 
tilintarkastajan valitsemisesta sekä heidän palkkioistaan. Yhtiökokous päättää myös vastuuvapauden 
myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä tiettyjen asioiden 
käsittelyä varten silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun Yhtiön tilintarkastaja tai Yhtiön 
osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 prosenttia kaikista Yhtiön Osakkeista, pyytävät sitä kirjallisesti. 

Osakeyhtiölain ja Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava Yhtiön internetsivuilla 
aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin aina vähintään 
yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua 
yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava Yhtiölle ennen kokouskutsussa mainitun ilmoittautumisajan päättymistä. 
Ilmoittautumisaika voidaan määrätä päättyväksi aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta ja sitä ei voida 
määrätä päättyväksi sunnuntaina, lauantaina, juhannusaattona, uudenvuoden aattona tai muuna yleisenä 
juhlapäivänä. 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää siellä edellyttää, että osakkeenomistaja on arvo-osuusjärjestelmästä 
annetun lain mukaan rekisteröity Euroclear Finlandin ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään kahdeksan 
arkipäivää ennen yhtiökokousta (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka 
haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää siellä, tulee hakea tilapäistä rekisteröintiä osakasluetteloon. 
Tilapäistä rekisteröintiä koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään yhtiökokouskutsussa ilmoitettavana ajankohtana, 
joka Osakeyhtiölain mukaan on yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen, ja tällainen ilmoitus tilapäisestä 
rekisteröinnistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu 
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden 
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 
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Yhtiökokouksen päätösvaltaisuus ei edellytä tietyn osakemäärän olevan edustettuna kokouksessa tiettyjä 
Osakeyhtiölaissa määriteltyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. 

Äänioikeus 

Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuttaan osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää yhtiökokouksessa 
henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä. Kukin Yhtiön osake oikeuttaa omistajan yhteen ääneen 
yhtiökokouksessa. Jos osakkeenomistajan osakkeet on kirjattu useammalle kuin yhdelle arvo-osuustilille, 
osakkeenomistajalla on oikeus käyttää eri asiamiestä kunkin arvo-osuustilin osakkeiden osalta. Osakkeenomistaja 
voi äänestää eri tavoin osalla omistamistaan äänistä. Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää siellä 
osakkeenomistajan tulee olla rekisteröitynä Euroclear Finlandin ylläpitämään osakasluetteloon. 

Yhtiökokouksessa useimmat päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kuitenkin eräät päätökset, 
kuten yhtiöjärjestyksen muutokset, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeaminen osakeannin 
yhteydessä ja päätökset Yhtiön sulautumisesta, jakautumisesta tai purkamisesta, edellyttävät vähintään kahden 
kolmasosan enemmistöä annetuista äänistä sekä kokouksessa edustetuista osakkeista. 

Osingot ja muun vapaan pääoman jakaminen 

Osingon jakamisesta ja muusta varojenjaosta päättää yhtiökokous äänten enemmistöllä. Kaikki Yhtiön Osakkeet 
tuottavat yhtäläiset oikeudet Yhtiön osinkoihin ja muuhun varojenjakoon. Vallitsevan suomalaisen 
markkinakäytännön mukaisesti osinkoja maksetaan ainoastaan kerran vuodessa sen jälkeen, kun 
osakkeenomistajat ovat hyväksyneet Yhtiön tilinpäätöksen ja hallituksen osingonjakoehdotuksen. Osakeyhtiölain 
mukaan osingon jakamista koskevan päätöksen voi kuitenkin tehdä yhtiökokouksen ohella myös hallitus 
yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla. 

Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön oma pääoma jakautuu sidottuun ja vapaaseen omaan pääomaan. Sidottu oma 
pääoma koostuu osakepääomasta, käyvän arvon rahastoista ja uudelleenarvostusrahastosta sekä aikaisemman 
Osakeyhtiölain mukaan ennen 1.9.2006 perustetusta mahdollisesta vararahastosta ja ylikurssirahastosta. Muut 
oman pääoman rahastot kuuluvat vapaaseen omaan pääomaan. Vapaa oma pääoma sisältää siten edellisen 
tilikauden voiton, edellisten tilikausien kertyneet voittovarat ja Yhtiön muun vapaan oman pääoman erät, mukaan 
lukien sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto, joista on vähennetty taseen osoittama tappio, yhtiöjärjestyksen 
mukaan jakamatta jätettävät varat sekä eräät muut jakokelvottomat varat. 

Osakeyhtiölaissa korostetaan yrityksen maksuvalmiuden säilyttämistä varojenjaon yhteydessä, ja näin ollen varoja 
ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää Yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan 
maksukyvyttömyyden. 

Osakeyhtiölain mukaan osingon määrä ei saa ylittää hallituksen esittämää tai hyväksymää määrää. 
Osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 prosenttia osakkeista, voivat kuitenkin varsinaisessa yhtiökokouksessa 
vaatia, että osinkona on jaettava vähintään puolet emoyhtiön edeltävän tilikauden voitosta, josta vähennetään 
mahdollisesti yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta jätettävät määrät ja kyseessä olevan tilikauden aikana 
mahdollisesti maksetut aikaisemmat osingot. Tällä tavalla jaettava osinko ei kuitenkaan saa ylittää määrää, joka 
on ilman velkojien suostumusta mahdollista jakaa, ja se saa olla enintään 8 prosenttia emoyhtiön omasta 
pääomasta. 

Osinko voidaan maksaa ja vapaata omaa pääomaa muutoin jakaa tietyltä tilikaudelta yhtiökokouksen vahvistettua 
yhtiön tilinpäätöksen tältä tilikaudelta ja päätettyä osingon tai vapaan oman pääoman muun jakamisen määrästä 
yhtiön hallituksen ehdotuksen perusteella. Osakeyhtiölain mukaan osingonmaksu tai vapaan oman pääoman muu 
jakaminen voi perustua myös muuhun kuin viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettuun tilinpäätökseen 
edellyttäen, että yhtiökokous on vahvistanut kyseisen tilinpäätöksen. Päätettäessä voiton jakamisesta on kuitenkin 
otettava huomioon tilinpäätöksen laatimisen jälkeen Yhtiön taloudellisessa asemassa tapahtuneet olennaiset 
muutokset.  

Osakeyhtiölain mukaan osingot ja muut jako-osuudet maksetaan osakasluetteloon asianomaisena 
täsmäytyspäivänä merkityille osakkeenomistajille tai hallintarekisteröityjen osakkeidensa haltijaksi merkityille 
henkilöille. Osakasluetteloa ylläpitää Euroclear Finland tilinhoitajayhteisöjen välityksellä. Osinkoja ei makseta 
osakkeenomistajille, joita ei ole merkitty osakasluetteloon. 
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Oikeus osinkoihin vanhenee kolmessa vuodessa osingonmaksupäivästä. 

Muun vapaan oman pääoman jakaminen tapahtuu pääpiirteissään edellä osingonjaosta sanottua vastaavalla tavalla. 

Lisätietoja osinkojen verotuksesta on esitetty kohdassa ”Verotus”. 

Velvollisuus tehdä pakollinen ostotarjous sekä lunastusvelvollisuus ja -oikeus 

Arvopaperimarkkinalain mukaan osakkeenomistajan, jonka osuus kasvaa yli kolmeen kymmenesosaan tai yli 
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 osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. 
Velvollisuutta tehdä pakollinen ostotarjous ei ole myöskään silloin, jos tarjousvelvollisuusrajan ylittyminen johtuu 
yksinomaan kohdeyhtiön tai toisen osakkeenomistajan toimenpiteestä. Velvollisuutta tehdä pakollinen ostotarjous 
ei enää ole, jos tarjousvelvollinen kuukauden kuluessa tarjousvelvollisuuden syntymisestä luopuu 
tarjousvelvollisuusrajan ylittävästä ääniosuudesta luovuttamalla kohdeyhtiön osakkeita tai muutoin vähentämällä 
ääniosuuttaan kohdeyhtiössä. 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja, jolla on yli 90 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, on 
oikeutettu käyvästä hinnasta lunastamaan muiden osakkeenomistajien osakkeet (lunastusoikeus). Lisäksi 
osakkeenomistajalla, jonka osakkeet voidaan lunastaa edellä kuvatulla tavalla, on vastaavasti oikeus vaatia 
enemmistöomistajalta osakkeidensa lunastamista käypään hintaan (enemmistöomistajan lunastusvelvollisuus). 

Omistuksen laimentuminen 

Osakkeenomistajan, joka päättää olla merkitsemättä täyttä määrää uusia Osakkeita tai joka ei rajoitusten johdosta 
voi merkitä uusia Osakkeita, suhteellinen omistusosuus ja äänimäärä Yhtiössä laimentuvat vastaavasti, ja kyseisen 
osakkeenomistajan alkuperäisten Osakkeiden prosenttiosuus Yhtiön kaikkien liikkeeseenlaskettujen Osakkeiden 
kasvaneesta lukumäärästä vähenee vastaavassa suhteessa. 

Valuuttakontrolli 

Ulkomaalaiset voivat hankkia suomalaisen osakeyhtiön osakkeita ilman erityistä valuuttakontrollilupaa. 
Ulkomaalaiset voivat myös vastaanottaa osinkoja ilman erityistä valuuttakontrollilupaa, mutta osinkoa jakava 
yhtiö joutuu pidättämään lähdeveron Suomesta siirrettävistä varoista, ellei soveltuvasta verosopimuksesta muuta 
johdu. Ulkomaalaiset, jotka ovat hankkineet suomalaisen osakeyhtiön osakkeita, voivat saada osakkeita 
rahastoannin yhteydessä tai osallistua uusmerkintään ilman erityistä valuuttakontrollilupaa. Ulkomaalaiset voivat 
myydä suomalaisen yhtiön osakkeita Suomessa ja tällaisesta myynnistä saadut varat voidaan siirtää pois Suomesta 
missä tahansa vaihdettavassa valuutassa. Suomessa ei ole voimassa valuuttakontrollisäännöksiä, jotka 
rajoittaisivat suomalaisen yhtiön osakkeiden myymistä toiselle ulkomaalaiselle.  
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OSAKEANNIN JÄRJESTÄMINEN 

Järjestämissopimus  

Yhtiö ja Pääjärjestäjä solmivat arviolta 23.6.2021 Osakeantia koskevan Järjestämissopimuksen. 
Järjestämissopimuksen mukaan Yhtiö sitoutuu laskemaan liikkeeseen Tarjottavia Osakkeita Pääjärjestäjän 
hankkimille merkitsijöille.  

Pääjärjestäjän velvollisuus täyttää Järjestämissopimuksen mukaiset velvollisuutensa edellyttää tiettyjen ehtojen 
täyttymistä. Tällaisia ehtoja ovat muun muassa se, että Yhtiön liiketoiminnassa ei ole tapahtunut olennaisen 
haitallisia muutoksia. Pääjärjestäjällä on oikeus irtisanoa Järjestämissopimus tietyissä tilanteissa ennen 
Osakeantia. Yhtiö sitoutuu vapauttamaan Pääjärjestäjän tietyistä vastuista sekä korvaamaan sille Osakeannista 
aiheutuneet kulut. Lisäksi Yhtiön odotetaan antavan Pääjärjestäjälle tiettyjä markkinakäytännön mukaisia 
vakuutuksia ja sitoumuksia, jotka liittyvät muun muassa lainsäädännön noudattamiseen, Tarjottaviin Osakkeisiin 
ja Listalleottoesitteen sisältöön. 

Luovutusrajoitukset (lock-up) 

Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on luovutusrajoitukseen sitoutuminen. Luovutusrajoituksen 
mukaisesti Henkilöstöantiin osallistuvat sitoutuvat siihen, etteivät ne Toteuttamispäätöstä seuraavan 365 päivän 
aikana ilman Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta tarjoa, panttaa, myy, sitoudu myymään, 
myy optio-oikeutta osakkeisiin tai oikeutta ostaa, osta mitään optio-oikeutta tai oikeutta myydä, luovuta optio-
oikeutta tai warranttia ostaa, lainaa tai muutoin siirrä tai luovuta suoraan tai välillisesti omistamiaan Osakkeita tai 
arvopapereita, jotka oikeuttavat Osakkeisiin tai ovat vaihdettavissa tai muutettavissa Osakkeiksi, tai tee mitään 
vaihtosopimusta tai muuta sopimusta, jolla Osakkeen omistuksen taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan tai 
osittain riippumatta siitä, toteutetaanko tällainen toimenpide Osakkeiden tai muiden arvopaperien toimituksella, 
käteisellä tai muutoin. Henkilöstöantiin liittyvät luovutusrajoitukset ovat sitovia siitä riippumatta, onko kyseiset 
luovutusrajoitukset kirjattu osakkeenomistajien arvo-osuustileille. 

Yhtiön odotetaan sitoutuvan siihen, ettei se ilman Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta 90 
päivän aikana kaupankäynnin aloittamisesta Tarjottavilla Osakkeilla tarjoa, panttaa, myy, sitoudu myymään, myy 
optio-oikeutta osakkeisiin tai oikeutta ostaa, osta mitään optio-oikeutta tai oikeutta myydä, luovuta optio-oikeutta 
tai warranttia ostaa, lainaa tai muutoin siirrä tai luovuta (tai julkisesti ilmoita tällaisesta toimesta) suoraan tai 
välillisesti Osakkeita tai arvopapereita, jotka oikeuttavat Osakkeisiin tai ovat vaihdettavissa tai muutettavissa 
Osakkeiksi, tai tee mitään vaihtosopimusta tai muuta sopimusta, jolla Osakkeen omistuksen taloudelliset 
vaikutukset siirtyvät kokonaan tai osittain riippumatta siitä, toteutetaanko tällainen toimenpide Osakkeiden tai 
muiden arvopaperien toimituksella, käteisellä tai muutoin, tai luovuta Yhtiön osakkeenomistajille ehdotusta edellä 
mainittujen toteuttamiseksi. Luovutusrajoitus ei koske Osakeannin toteuttamiseen liittyviä toimenpiteitä eikä 
Osakkeiden antamista olemassa olevien optioiden nojalla edellyttäen, että Osakkeiden vastaanottaja noudattaa 
Luovutusrajoituksia niiden jäljellä olevana voimassaoloaikana eikä normaalin markkinakäytännön mukaisesti 
mahdollisesti luotujen työntekijöiden palkitsemisohjelmien nojalla annettavien osakkeiden luovutusta eikä 
mahdollisten yrityskauppojen vastikkeena annettavia osakkeita, edellyttäen, että osakkeiden saajat sitoutuvat 
vastaaviin luovutusrajoituksiin Yhtiön luovutusrajoituksen jäljellä olevaksi kestoajaksi. 

Merkintäsitoumukset 

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas, Nidoco AB, Aurator Varainhoito Oy ja Verman Group Oy ovat sitoutuneet 
tulemaan Osakeannin Ankkurisijoittajiksi. Ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään 
Tarjottavia Osakkeita Lopulliseen Merkintähintaan Osakeannissa tietyin tavanomaisin edellytyksin, yhteensä noin 
8,3 miljoonan euron edestä. Merkintäsitoumusten ehtojen mukaan Yhtiön sitoutuu allokoimaan kullekin 
Ankkurisijoittajalle vähintään 80 prosenttia heidän etukäteisen merkintäsitoumuksensa mukaisesta määrästä ja 
näin ollen Ankkurisijoittajilla on allokaatioetuoikeus suhteessa muihin sijoittajiin.  

Ankkurisijoittajat ovat sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita seuraavasti: 

 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 3,5 miljoonalla eurolla. 

 Nidoco AB 2,5 miljoonalla eurolla.  

 Aurator Varainhoito Oy 1,85 miljoonalla eurolla. 
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 Verman Group Oy 437 500 eurolla. 

Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset vastaavat noin 55 prosenttia Osakeannilla tavoiteltavista noin 15 
miljoonan euron bruttovaroista.   

Laimentuminen 

Osakeannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden liikkeeseen laskemisen seurauksena Yhtiön Osakkeiden määrä voi 
kasvaa 13 397 729 Osakkeeseen olettaen, että kaikki Osakeannissa alustavasti tarjotut Uudet Osakkeet merkitään 
täysimääräisesti. Mikäli Yhtiön olemassa olevat osakkeenomistajat eivät merkitsisi Tarjottavia Osakkeita 
Osakeannissa, olemassa olevien osakkeenomistajien kokonaisomistus laimenisi tässä tapauksessa noin 13,2 
prosentilla. 

Yhtiön oma pääoma per Osake 31.3.2021 oli 2,55 euroa.  

Palkkiot ja kulut 

Yhtiö maksaa Pääjärjestäjälle kiinteän kuukausittaisen neuvonantopalkkion, kertapalkkion Listautumisen 
toteutuessa sekä Osakeannin toteutumisesta ja koosta riippuvan toteutuspalkkion. Lisäksi Yhtiö on sitoutunut 
korvaamaan Pääjärjestäjälle tiettyjä kuluja.  

Yhtiö odottaa maksavansa Osakeantiin liittyvinä palkkioina ja kuluina arviolta kokonaisuudessaan yhteensä noin 
1,4 miljoonaa euroa (olettaen että Yhtiö kerää 15 miljoonan euron bruttovarat).  

Osakeantiin liittyvät intressit 

Pääjärjestäjälle maksettavat palkkiot on osittain sidottu Osakeannista saataviin kokonaistuottoihin. Pääjärjestäjä 
ja/tai sen lähipiiriin kuuluvat tahot ovat tarjonneet ja voivat tulevaisuudessa tarjota Yhtiölle osana tavanomaista 
liiketoimintaansa neuvonanto-, konsultointi- ja/tai pankkitoimintapalveluja osana tavanomaista liiketoimintaansa. 
Osakeannin yhteydessä Pääjärjestäjä ja/tai sen lähipiiriin kuuluvat sijoittajat voivat hankkia osan Osakkeista 
omaan lukuunsa ja tässä ominaisuudessaan pitää hallussaan, ostaa tai myydä omaan lukuunsa Tarjottuja Osakkeita, 
ja ne voivat tarjota tai myydä tällaisia arvopapereita muutoin kuin Osakeannin yhteydessä kulloinkin sovellettavan 
lainsäädännön mukaisesti. 
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SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINAT 

Alla esitetty yhteenveto on yleisluonteinen kuvaus Suomen arvopaperimarkkinoista ja se perustuu tämän 
Listalleottoesitteen päivämääränä Suomessa voimassa olevaan lainsäädäntöön. Alla oleva yhteenveto ei ole 
tyhjentävä. 

Yleistä 

Suomen arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen on Finanssivalvonta. Keskeisiä arvopaperimarkkinoita 
säänteleviä säädöksiä ovat Arvopaperimarkkinalaki, joka sisältää määräyksiä muun muassa yhtiöiden ja 
osakkeenomistajien tiedonantovelvollisuudesta, esitevaatimuksista ja julkisista ostotarjouksista, esiteasetus ((EU) 
2017/1129), joka sisältää sääntelyä muun muassa esitteen laatimisvelvollisuudesta ja sisällöstä, sekä markkinoiden 
väärinkäyttöasetus ((EU) N:o 596/2014), joka sisältää sääntelyä muun muassa sisäpiiritiedon julkistamisesta sekä 
liikkeeseenlaskijoiden johtohenkilöiden kaupparaportoinnista. Arvopapereiden ja muiden rahoitusvälineiden 
ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi ja noteerattujen rahoitusvälineiden kauppaa koskeva sääntely on 
koottu lakiin kaupankäynnistä rahoitusvälineillä (1070/2017, muutoksineen). Finanssivalvonnan tehtävänä on 
valvoa näiden määräysten noudattamista. Finanssivalvonta voi antaa tarkempaa sääntelyä Arvopaperimarkkinalain 
ja muiden lakien nojalla. 

Arvopaperimarkkinalaki ja Markkinoiden väärinkäyttöasetus määrittävät tiedonantovelvollisuuden 
vähimmäisvaatimukset yhtiöille, jotka hakevat listautumista Nasdaq Helsinkiin tai joiden arvopaperit ovat julkisen 
kaupankäynnin kohteena tai jotka tarjoavat arvopapereita yleisölle. Sisäpiiritieto on julkistettava siten, että 
yleisöllä on nopea pääsy kyseiseen tietoon ja että tietoa voidaan arvioida perusteellisesti, asianmukaisesti ja oikea-
aikaisesti yleisön keskuudessa. Suomalainen pörssiyhtiö eli yhtiö, jonka liikkeeseen laskemat osakkeet ovat 
kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla, on velvollinen julkistamaan säännöllisesti taloudellista tietoa 
yhtiöstä sekä kaikki sellaiset seikat, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan sen arvopapereiden arvoon. 

Osakkeenomistajan on annettava ilman aiheetonta viivytystä ilmoitus pörssiyhtiölle ja Finanssivalvonnalle, kun 
hänen osuutensa suomalaisessa noteeratussa yhtiössä saavuttaa, ylittää tai vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 
90 prosenttia taikka 2/3 (66,67 prosenttia) kyseisen julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhtiön äänimäärästä 
tai osakkeiden kokonaismäärästä Arvopaperimarkkinalain mukaisesti laskettuna (liputusilmoitus). 
Liputusilmoitus on tehtävä myös, kun osakkeenomistajalla on oikeus rahoitusvälineen perusteella saada yhtiön 
osakkeita määrä, joka saavuttaa, ylittää tai vähenee alle liputusrajan, tai kun suoran ja rahoitusvälineen perusteella 
saatavan omistuksen yhteen laskettu määrä saavuttaa, ylittää tai vähenee alle liputusrajan. Rahoitusvälineenä 
pidetään myös rahoitusvälinettä, jonka arvo määräytyy yhtiön osakkeen perusteella ja jolla on samanlainen 
taloudellinen vaikutus kuin rahoitusvälineellä, joka oikeuttaa saamaan yhtiön osakkeita. Liputusilmoitus on 
tehtävä riippumatta siitä, toteutetaanko rahoitusvälineen kohde-etuus fyysisesti luovuttaen vai nettoarvon 
tilityksenä. Ilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään seuraavana 
kaupankäyntipäivänä sen jälkeen, kun osakkeenomistaja sai tiedon tai hänen olisi pitänyt tietää osake- tai 
ääniosuutensa mainitunlaisesta muutoksesta. Osakkeenomistajan on katsottava saaneen tiedon kyseisestä 
oikeustoimesta viimeistään kahden kaupankäyntipäivän kuluttua oikeustoimesta. Edellä mainitun tiedon saatuaan 
pörssiyhtiön tulee julkistaa tieto pörssitiedotteella.  

Arvopaperimarkkinalain mukaan osakkeenomistajan, jonka ääniosuus kasvaa yli 30 prosentin tai yli 50 prosentin 
yhtiön osakkeiden äänimäärästä sen jälkeen, kun yhtiön osake tai osakkeeseen oikeuttava arvopaperi on otettu 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle, on tehtävä käypään hintaan perustuva julkinen 
ostotarjous kaikista muista yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja yhtiön liikkeeseen laskemista sen 
osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista (pakollinen ostotarjous). Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja, jolla 
on yli 90 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, on oikeutettu käyvästä hinnasta lunastamaan muiden 
osakkeenomistajien osakkeet (lunastusoikeus). Lisäksi osakkeenomistajalla, jonka osakkeet voidaan lunastaa 
edellä kuvatulla tavalla, on vastaavasti oikeus vaatia enemmistöomistajalta osakkeidensa lunastamista 
(enemmistöomistajan lunastusvelvollisuus). Yllä mainittujen osake- ja äänimäärien laskemisesta on annettu 
yksityiskohtaisia säännöksiä.  

Arvopaperimarkkinalain mukaan suomalaisen listatun yhtiön on suoraan tai epäsuorasti kuuluttava 
riippumattomaan, elinkeinoelämää laajasti edustavaan Suomessa perustettuun toimielimeen, joka on antanut 
hyvän arvopaperimarkkinatavan noudattamisen edistämiseksi suosituksen kohdeyhtiön johdon toiminnasta 
julkisessa ostotarjouksessa (”Ostotarjouskoodi”). Arvopaperimarkkinalain mukaan listatun yhtiön on annettava 
perustelut sille, miksi se ei ole sitoutunut noudattamaan Ostotarjouskoodia. 
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Lyhyet nettopositiot Nasdaq Helsingissä kaupankäynnin kohteena olevissa osakkeissa on ilmoitettava 
Finanssivalvonnalle lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen ((EU) N:o 236/2012) mukaisesti. Lyhyiden nettopositioiden 
ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia sijoittajia ja markkinatoimijoita. Kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä 
markkinalla otetun yhtiön osakkeita koskeva lyhyt nettopositio on ilmoitettava, kun positio saavuttaa, ylittää tai 
alittaa 0,2 prosenttia kohdeyhtiön liikkeeseen lasketusta osakepääomasta. Uusi ilmoitus on tehtävä kynnysarvon 
ylittymisen jälkeen 0,1 prosenttiyksikön välein. Finanssivalvonta julkistaa ilmoitetut lyhyet nettopositiot 
verkkosivustollaan, jos lyhyt nettopositio saavuttaa, ylittää tai alittaa 0,5 prosenttia kohdeyhtiön liikkeeseen 
lasketusta osakepääomasta. 

Rikoslaki (39/1889, muutoksineen) sisältää säännöksiä julkistamisvaatimusten rikkomisesta, sisäpiiritiedon 
väärinkäytöstä, sisäpiiritiedon laittomasta ilmaisemisesta ja markkinoiden manipuloinnista. Säännöksissä kuvattu 
toiminta on kriminalisoitu. Markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa, Arvopaperimarkkinalaissa ja 
Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008, muutoksineen) on annettu Finanssivalvonnalle oikeus määrätä 
muun muassa julkistamisvelvollisuutta, sisäpiiritiedon väärinkäyttöä, markkinoiden manipulaatiota ja 
johtohenkilöiden kaupparaportointia koskevien säännösten rikkomisesta hallinnollisia sanktioita lukuun ottamatta 
tilanteita, joissa tahoa epäillään samasta teosta esitutkinnassa, syyteharkinnassa tai tuomioistuimessa vireillä 
olevassa rikosasiassa tai taholle on annettu samasta teosta lainvoimainen tuomio. Finanssivalvonta voi esimerkiksi 
antaa julkisen varoituksen, kieltää henkilöä käymästä kauppaa rahoitusvälineillä taikka määrätä rike- tai 
seuraamusmaksun. Nasdaq Helsingin kurinpitolautakunta voi antaa yhtiölle varoituksen tai muistutuksen taikka 
määrätä kurinpitomaksun tai määrätä yhtiön pörssilistalta poistettavaksi. 

Kaupankäynti ja kauppojen selvitys Nasdaq Helsingissä 

Osakekaupankäynti Nasdaq Helsingissä tapahtuu automatisoidussa täsmäytysjärjestelmässä. Nasdaq Helsinki 
käyttää osakekaupassa INET-kaupankäyntijärjestelmää, joka on toimeksiantopohjainen järjestelmä, jossa 
toimeksiannot täsmäytetään kaupoiksi, kun hinta- ja määrätiedot täsmäävät. INET-kaupankäyntijärjestelmässä 
kaupankäyntipäivä koostuu lähtökohtaisesti kaupankäyntiä edeltävästä jaksosta, jatkuvasta kaupankäynnistä, 
päätöshuutokaupasta ja kaupankäynnin jälkeisestä jaksosta.  

Kaupankäyntiä edeltävässä jaksossa kello 9.00 ja 9.45 välisenä aikana toimeksiantoja voidaan tallentaa, muuttaa 
tai poistaa. Päivän avaus alkaa kello 9.45 ja päättyy kello 10.00. Päivän avaukseen siirretään automaattisesti 
pörssierälliset kaupankäyntiä edeltävän jakson aikana tallennetut tarjoukset sekä järjestelmässä jo olevat 
tarjoukset, joiden voimassaoloaika voi olla useita päiviä. Jatkuva kaupankäynti tapahtuu kello 10.00 ja 18.25 
välisenä aikana. Jatkuva kaupankäynti alkaa jaksoittain välittömästi päivän avauksen päätyttyä kello 10.00, jolloin 
ensimmäisen osakkeen avauskurssi määrätään, minkä jälkeen jatkuva kaupankäynti kyseisellä osakkeella alkaa. 
Noin kymmenen minuutin kuluttua kaikkien osakkeiden avauskurssit on määritetty, ja markkinakysyntään 
perustuva kaupankäynti jatkuu kello 18.25 asti. Päivän päätöshuutokauppa alkaa kello 18.25 ja päättyy noin kello 
18.30, jolloin määritetään päätöskurssit ja jolloin myös jatkuva kaupankäynti päättyy. Kaupankäynnin jälkeisen 
jakson aikana kello 18.30 ja 19.00 välillä voidaan tallentaa vain osakkeiden sopimuskauppoja jälkipörssikauppoina 
päivän kaupankäynnissä määräytyneeseen hintaan. 

Kaupat selvitetään ensisijaisesti Euroclear Finlandin automaattisessa selvitysjärjestelmässä (Infinity-
arvopaperikeskusjärjestelmä) toisena (2.) pankkipäivänä kaupantekopäivästä (T + 2), elleivät osapuolet ole toisin 
sopineet.  

Kaupankäynti arvopapereilla Nasdaq Helsingissä ja kauppojen selvitys Euroclear Finlandissa tapahtuu euroissa, 
ja pienin mahdollinen hinnanmuutos (tick size) noteerauksissa riippuu osakkeen tikkivälitaulukosta ja on 
alimmillaan 0,0001 euroa. Hintatiedot tuotetaan ja julkaistaan ainoastaan euroissa. 

Arvo-osuusjärjestelmä 

Yleistä 

Kaikkien Euroopan unioniin sijoittautuneiden liikkeeseenlaskijoiden, jotka laskevat liikkeeseen tai ovat laskeneet 
liikkeeseen siirtokelpoisia arvopapereita, jotka otetaan kaupankäynnin kohteeksi tai joilla käydään kauppaa 
kauppapaikoilla, on huolehdittava siitä, että tällaiset arvopaperit muutetaan arvo-osuusmuotoon. 
Liikkeeseenlaskijalla on oikeus valita arvopaperikeskus, jossa arvopaperit lasketaan liikkeeseen. 
Arvopaperikeskus ylläpitää arvo-osuusjärjestelmää. Suomessa arvopaperikeskuksena toimii tämän 
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Listalleottoesitteen päivämääränä Euroclear Finland. Euroclear Finland ylläpitää arvo-osuusrekisteriä muun 
muassa oman pääoman ja vieraan pääoman ehtoisista arvopapereista. Euroclear Finlandin rekisteröity osoite on 
Urho Kekkosen katu 5C, 00100 Helsinki. 

Suomalaisessa arvopaperikeskuksessa on pidettävä liikkeeseenlaskijoiden lukuun osakasluetteloita arvo-
osakkeenomistajista. Arvopaperikeskuksilla ei ole arvopaperikeskusasetuksen ((EU) N:o 909/2014) mukaan 
velvollisuutta tarjota osakkeenomistajille maksuttomia liikkeeseenlaskijoiden kustantamia tilejä, mutta 
arvopaperikeskukset voivat tarjota tällaisia tilejä vapaaehtoisen liiketoimintapäätöksen perusteella. 
Tilinhoitajayhteisöt, jollaisina toimivat muun muassa pankit, sijoituspalveluyritykset ja arvopaperikeskuksen 
valtuuttamat selvitysosapuolet, hallinnoivat arvo-osuustilejä sekä tekevät kirjauksia niille.  

Rekisteröintimenettely 

Kaikkien arvo-osuusjärjestelmään liittyneiden yhtiöiden osakkeenomistajien on avattava arvo-osuustili 
tilinhoitajayhteisössä taikka hallintarekisteröitävä osakkeensa tilikirjausten toteuttamiseksi. Suomalaisella 
osakkeenomistajalla ei ole oikeutta säilyttää osakkeitaan hallintarekisteröidyllä tilillä suomalaisessa arvo-
osuusjärjestelmässä. Osakkeenomistajille, jotka eivät ole vaihtaneet osakkeitaan arvo-osuuksiksi, avataan 
Euroclear Finlandin arvo-osuusrekisteriin yhteistili, jonka tilinhaltijaksi merkitään liikkeeseenlaskija. Kaikki arvo-
osuusjärjestelmään rekisteröityjen arvopapereiden siirrot toteutetaan tilisiirtoina tietojärjestelmässä. 
Tilinhoitajayhteisö vahvistaa kirjaukset toimittamalla tilinhaltijalle tili-ilmoituksen kaikista arvo-osuustileille 
tehdyistä kirjauksista. Arvo-osuustilien haltijat saavat myös vuosi-ilmoituksen omistuksistaan kalenterivuoden 
päättyessä. 

Jokaiselle arvo-osuustilille on merkittävä tiedot tilin omistajasta ja muista tilille kirjattuihin arvo-osuuksiin 
kohdistuvien oikeuksien haltijoista tai hallintarekisteröinnin hoitajasta, joka hallinnoi hallintarekisteröidyn tilin 
varoja, sekä tieto tilinhoitajayhteisöstä, jonka hoidossa tili on. Vaadittavat tiedot sisältävät tilille kirjattujen arvo-
osuuksien lajin ja määrän sekä tiliin ja sille kirjattuihin arvo-osuuksiin kohdistuvat oikeudet ja rajoitukset. 
Mahdollisesta hallintarekisteröidystä tilistä tehdään kirjattaessa merkintä. Euroclear Finland ja kaikki 
tilinhoitajayhteisöt ovat velvollisia pitämään saamansa tiedot luottamuksellisina. Yhtiöllä on kuitenkin 
velvollisuus pitää osakasluettelo jokaisen nähtävänä yhtiön pääkonttorissa tai, yhtiön osakkeiden kuuluessa arvo-
osuusjärjestelmään, arvopaperikeskuksen toimipaikassa Suomessa. Finanssivalvonnalla on oikeus pyynnöstä 
saada määrättyjä tietoja hallintarekisteröidyistä arvopaperiomistajista. 

Kukin tilinhoitajayhteisö on vastuussa hallinnoimassaan arvo-osuusrekisterissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä 
ja laiminlyönneistä sekä tietosuojan rikkomisesta. Mikäli tilinomistajalle on aiheutunut vahinkoa johtuen 
virheellisestä kirjauksesta ja mikäli asianomainen tilinhoitajayhteisö ei pysty korvaamaan tällaista vahinkoa, on 
tilinomistaja oikeutettu saamaan korvauksen Euroclear Finlandin lakisääteisestä kirjausrahastosta. Kirjausrahaston 
pääoman vähimmäismäärän on oltava 0,0048 prosenttia arvo-osuusjärjestelmässä viiden (5) viimeksi kuluneen 
kalenterivuoden aikana säilytettävinä olleiden arvo-osuuksien yhteenlasketun markkina-arvon keskiarvosta, 
kuitenkin vähintään 20 miljoonaa euroa. Samalle vahingonkärsijälle maksetaan kirjausrahaston varoista 
korvauksena vahingonkärsijän samalta tilinhoitajayhteisöltä olevan korvaussaamisen määrä, kuitenkin enintään 
25 000 euroa. Kirjausrahasto on velvollinen korvaamaan samaan vahinkotapahtumaan liittyviä vahinkoja enintään 
10 miljoonaa euroa.  

Arvopapereiden säilyttäminen ja hallintarekisteröinti 

Suomen lain mukaan muu kuin suomalainen osakkeenomistaja voi valtuuttaa tilinhoitajayhteisön (tai 
arvopaperikeskuksen hyväksymän ulkomaisen yhteisön) toimimaan osakkeenomistajan puolesta 
hallintarekisteröinnin hoitajana. Suomalaisten osakkeenomistajien hallintarekisteröinti ulkomailla voi olla 
mahdollista joissain tapauksissa EU:n arvopaperikeskusasetuksen ((EU) N:o 909/2017) tai muun EU-sääntelyn 
perusteella, tai jos suomalainen yhtiö laskee osakkeita liikkeeseen toisessa EU-maassa. Hallintarekisteröityjen 
osakkeiden omistajilla on oikeus osinkoihin sekä kaikkiin nimiinsä rekisteröityihin osakkeisiin liittyviin 
merkintäoikeuksiin, taloudellisiin oikeuksiin ja hallinnoimisoikeuksiin. Jos hallintarekisteröityjen osakkeiden 
omistaja haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, hänen tulee rekisteröidä osakkeet 
omiin nimiinsä Euroclear Finlandin ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään yhtiökokouskutsussa 
ilmoitettavana ajankohtana, jonka täytyy olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen. Hallintarekisteröityjen 
osakkeiden hoitajaksi valtuutettu omaisuudenhoitaja on pyydettäessä velvollinen ilmoittamaan 
Finanssivalvonnalle sekä asianomaiselle yhtiölle todellisen osakkeenomistajan henkilöllisyyden, mikäli se on 
tiedossa, sekä tämän omistamien arvopapereiden määrän. Mikäli todellisen osakkeenomistajan nimi ei ole 
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tiedossa, on hallintarekisteröinnin hoitajaksi valtuutetun omaisuudenhoitajan ilmoitettava vastaavat tiedot 
todellisen osakkeenomistajan edustajana toimivasta tahosta ja toimitettava kirjallinen vakuutus siitä, ettei 
todellinen osakkeenomistaja ole suomalainen luonnollinen tai oikeushenkilö. 

Euroclear Finlandin välittäjänä toimivan Euroclear Bank S.A./N.V.:n ja Clearstreamin lukuun toimivilla 
suomalaisilla omaisuudenhoitajilla on säilytystili arvo-osuusjärjestelmässä ja ulkomaalaiset osakkeenomistajat 
voivat siten säilyttää Nasdaq Helsingissä noteerattuja osakkeitaan Euroclear Bank S.A./N.V.:ssä ja 
Clearstreamissä olevilla tileillä. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa pitää osakkeitaan arvo-osuusjärjestelmässä omissa nimissään, mutta jolla ei ole 
arvo-osuustiliä Suomessa, tulee avata arvo-osuustili tilinhoitajayhteisön kautta sekä euromääräinen pankkitili 
Suomessa.  

Sijoittajien korvausrahasto 

Suomen lain mukaan sijoittajat jaetaan ammattimaisiin ja ei-ammattimaisiin sijoittajiin. Ammattimaisia sijoittajia 
ovat sellaiset liikeyritykset ja julkisyhteisöt, joiden voidaan olettaa tuntevan arvopaperimarkkinat ja niiden riskit. 
Asiakas voi lisäksi itse kirjallisesti ilmoittaa olevansa ammattitaitonsa ja sijoituskokemuksensa perusteella 
ammattimainen sijoittaja. Yksityishenkilöt ovat kuitenkin pääsääntöisesti ei-ammattimaisia sijoittajia. 

Luottolaitosten ja asiakasvaroja hallinnoivien tai hallussaan pitävien sellaisten sijoituspalveluyritysten, jotka eivät 
tarjoa vain yksinomaan toimeksiantojen välittämistä tai sijoitusneuvontaa tai monenkeskisen kaupankäynnin 
järjestämistä, on kuuluttava sijoittajien korvausrahastoon. Korvausrahasto turvaa sijoittajien selvien, riidattomien 
ja erääntyneiden saamisten suorituksen silloin, kun sijoituspalveluyritys tai luottolaitos ei muuten pysty muun kuin 
tilapäisen maksukyvyttömyyden vuoksi maksamaan sijoittajien saamisia tietyn määräajan kuluessa. 
Korvausrahasto korvaa ainoastaan ei-ammattimaisten sijoittajien saamisia. Sijoittajalle maksetaan 90 prosenttia 
hänen saamisestaan, kuitenkin enintään 20 000 euroa. Rahasto ei korvaa osakekurssien laskusta tai vääristä 
sijoituspäätöksistä johtuvia tappioita, joten asiakas vastaa edelleen omien sijoituspäätöstensä seurauksista. 
Luottolaitosten tallettajille korvataan pankin maksukyvyttömyystilanteessa saamiset 100 000 euroon asti 
talletussuojarahaston varoista. Tallettajan varat ovat joko talletussuojarahaston tai korvausrahaston piirissä, joten 
samoilla varoilla ei ole kaksinkertaista suojaa.  
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VEROTUS 

Sijoittajan verotuksellisen kotipaikan ja Enersensen perustamismaan Suomen verolainsäädäntö voivat vaikuttaa 
Osakkeista saatavaan tuottoon. Alla esitetty yhteenveto perustuu tämän Listalleottoesitteen päivämääränä 
Suomessa voimassa olevaan verolainsäädäntöön. Muutokset verolainsäädännössä saattavat vaikuttaa 
verotukseen myös takautuvasti. Yhteenveto ei ole tyhjentävä eikä siinä ole huomioitu eikä selvitetty muiden maiden 
kuin Suomen verolainsäädäntöä. Sijoittamista harkitsevien tulisi kääntyä oman veroasiantuntijansa puoleen 
saadakseen tietoja Suomen tai muiden maiden veroseuraamuksista Osakeannin sekä Osakkeiden hankinnan, 
omistuksen tai luovuttamisen osalta. Jonkin muun maan verolainsäädäntö saattaa vaikuttaa sijoitusta 
harkitsevaan henkilöön ja mahdolliseen Osakkeista saatuun tuloon, ja sijoittajien, tulisi ottaa yhteyttä 
veroasiantuntijaan omiin erityisolosuhteisiinsa liittyvien veroseuraamusten selvittämiseksi. 

Suomen verotus 

Seuraavassa esitetään kuvaus niistä olennaisista tuloveroseuraamuksista, joilla saattaa olla merkitystä Osakeannin 
kannalta. Alla esitetty soveltuu Suomessa yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisiin luonnollisiin henkilöihin ja 
osakeyhtiöihin, ja siinä käsitellään osingonjakoon sekä Osakkeiden myynnistä saatavaan luovutusvoittoon 
sovellettavaa Suomen verolainsäädäntöä.  

Seuraavassa ei käsitellä sellaisia Osakkeiden omistajien erityisiä veroseuraamuksia, jotka liittyvät muun muassa 
erilaisiin yritysjärjestelyihin, ulkomaisiin väliyhteisöihin, liiketoimintaa harjoittamattomiin yhteisöihin, 
tuloverosta vapautettuihin yhteisöihin taikka avoimiin tai kommandiittiyhtiöihin. Seuraavassa ei myöskään 
käsitellä Suomen perintö- tai lahjaveroseuraamuksia.  

Kuvaus perustuu: 

 tuloverolakiin (1535/1992, muutoksineen); 

 lakiin elinkeinotulon verottamisesta (360/1968, muutoksineen); 

 lakiin verotusmenettelystä (1558/1995, muutoksineen); 

 lakiin rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta (627/1978, muutoksineen); ja 

 varainsiirtoverolakiin (931/1996, muutoksineen). 

Lisäksi kuvauksessa on otettu huomioon asiaankuuluva oikeuskäytäntö sekä veroviranomaisten päätökset ja 
lausunnot, jotka ovat voimassa ja saatavilla tämän Listalleottoesitteen päivämääränä. 

Kaikkiin yllämainittuihin kohtiin voi tulla muutoksia. Tällaiset muutokset voivat aiheuttaa muutoksia alla 
kuvattuihin veroseuraamuksiin. Muutokset saattavat tulla voimaan myös takautuvasti. 

Yleistä 

Suomessa yleisesti verovelvollisia ja rajoitetusti verovelvollisia kohdellaan verotuksessa eri tavoin. Yleisesti 
verovelvolliset ovat Suomessa verovelvollisia maailmanlaajuisista tuloistaan. Rajoitetusti verovelvollisia 
verotetaan vain Suomesta saadusta tulosta. Lisäksi rajoitetusti verovelvollisen Suomessa sijaitsevasta kiinteästä 
toimipaikasta saamaa tuloa verotetaan Suomessa. Suomea sitovat verosopimukset voivat rajoittaa sisäisen 
verolainsäädännön soveltamista ja estää rajoitetusti verovelvollisen Suomesta saaman tulon verottamisen.  

Luonnollisen henkilön katsotaan olevan Suomessa yleisesti verovelvollinen silloin, kun hän jatkuvasti oleskelee 
Suomessa yli kuuden kuukauden ajan tai hänellä on Suomessa varsinainen asunto ja koti. Ansiotuloa, palkkatulo 
mukaan lukien, verotetaan progressiivisen veroasteikon mukaan. Pääomatuloa verotetaan tällä hetkellä 30 
prosentin verokannalla. Kuitenkin jos pääomatulojen yhteismäärä ylittää 30 000 euroa kalenterivuoden aikana, on 
vero ylimenevästä määrästä 34 prosenttia. Suomen lain mukaan perustetut yhtiöt ja yhtiöt, joilla on tosiasiallinen 
johtopaikka Suomessa, ovat Suomessa yleisesti verovelvollisia ja siten Suomessa verovelvollisia 
maailmanlaajuisista tuloistaan. Yhteisöverokanta on tällä hetkellä 20 prosenttia.  

Seuraavassa on yhteenveto tietyistä Osakkeiden hankintaan, omistukseen ja myyntiin liittyvistä 
veroseuraamuksista Suomessa yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisille osakkeenomistajille. 
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Henkilöstöanti 

Tuloverolain 66 §:n mukaan työnantaja voi tarjota osakkeitaan työntekijälle 10 prosentin alennuksella ilman, että 
siitä syntyy verotettavaa etuutta edellyttäen, että osakkeita tarjotaan henkilöstön enemmistölle. Tuoreen 
korkeimman hallinto-oikeuden julkaistun ratkaisun KHO 2021:25 mukaan tuloverolain 66 §:ää sovelletaan sekä 
uusien että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden merkintään. Alennus on osakkeiden käyvän arvon ja 
osakkeiden merkintähinnan välinen erotus. 

Osakkeiden merkintähinnasta annettava alennus, joka ylittää 10 prosenttia katsotaan työntekijän verotettavaksi 
ansiotuloksi, josta vero pidätetään vastaavaan tapaan kuin palkasta. Lisäksi, mikäli merkintähinta vähennettynä 
kymmenellä prosentilla alittaa Yhtiön osakkeen toukokuun tai heinäkuun 2021 keskikurssin vähennettynä 
kymmenellä prosentilla, tästä voi syntyä verotettavaa etua Henkilöstöannissa osakkeita merkitsevälle henkilölle. 
Henkilöstöannissa annettava alennus on pääsääntöisesti vapautettu sosiaaliturva- ja eläkevakuutusmaksuista. 
Työntekijän sairaanhoitomaksut on kuitenkin maksettava edun mahdollisesta veronalaisesta osasta. 

Osinkojen ja pääomanpalautusten verotus 

Varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta (Osakeyhtiölain 13 luvun 1 pykälän 1 momentti) tuloverolain 33 a 
pykälän 2 momentissa tarkoitetusta julkisesti noteeratusta yhtiöstä (”Noteerattu Yhtiö”) verotetaan 
osingonjakona. Näin ollen seuraavassa kuvattu soveltuu myös varojenjakoon vapaan oman pääoman rahastosta. 

Yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt  

Luonnollisen henkilön Noteeratusta Yhtiöstä saamista osingoista 85 prosenttia verotetaan pääomatulona 30 
prosentin verokannan mukaisesti (kuitenkin jos pääomatulojen yhteismäärä ylittää kalenterivuodessa 30 000 
euroa, on vero ylimenevästä määrästä 34 prosenttia), ja loput 15 prosenttia on verovapaata tuloa.  

Osinkoa jakavan Noteeratun Yhtiön on toimitettava ennakonpidätys yleisesti verovelvollisille luonnollisille 
henkilöille maksettavista osingoista. Tällä hetkellä ennakonpidätyksen suuruus on 25,5 prosenttia maksettavasta 
osingosta. Osinkoa jakavan yhtiön toimittaman ennakonpidätyksen määrä hyvitetään osakkeenomistajan saaman 
osinkotulon lopullisessa verotuksessa. Hallintarekisterin kautta osakkeita omistavan tahon ollessa Suomessa 
yleisesti verovelvollinen luonnollinen henkilö, ennakonpidätyksen suuruus on 50 prosenttia. Yleisesti 
verovelvollisen on tarkistettava esitäytetystä veroilmoituslomakkeesta verovuonna saamansa osinkotulot, ja 
tarvittaessa ilmoitettava osinkotulojen ja ennakonpidätysten oikea määrä esitäytetyllä veroilmoituslomakkeella. 

Suomalaiset osakeyhtiöt 

Osingot, joita Noteerattu Yhtiö saa toiselta Noteeratulta Yhtiöltä, ovat lähtökohtaisesti verovapaata tuloa. Jos 
osakkeet kuitenkin kuuluvat osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen (ainoastaan raha-, vakuutus- ja 
eläkelaitoksilla voi olla tässä yhteydessä tarkoitettua sijoitusomaisuutta), niistä saatavista osingoista on 
verotettavaa tuloa 75 prosenttia ja loput 25 prosenttia verovapaata tuloa.  

Osingot, joita suomalainen julkisesti noteeraamaton yhtiö saa Noteeratulta Yhtiöltä, ovat lähtökohtaisesti 100 
prosenttisesti verotettavaa tuloa. Jos kuitenkin julkisesti noteeraamaton yhtiö omistaa välittömästi vähintään 10 
prosenttia osinkoa jakavan Noteeratun Yhtiön osakepääomasta, on tällaisille osakkeille saatava osinko 
verovapaata edellyttäen, että osakkeet eivät kuulu osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen. Jos osakkeet kuitenkin 
kuuluvat osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen, niistä saatavista osingoista on verotettavaa tuloa 75 prosenttia 
loppuosan ollessa verovapaata tuloa. 

Hallintarekisterin kautta osakkeita omistavan tahon ollessa Suomessa yleisesti verovelvollinen yhteisö, 
ennakonpidätyksen suuruus on 50 prosenttia. 

Rajoitetusti verovelvolliset 

Suomalaisen yhtiön rajoitetusti verovelvolliselle maksamasta osingosta peritään lähdevero. Lähdevero peritään 
lopullisena lähdeverona osinkoa maksavan yhtiön toimesta osingon suorittamisen yhteydessä. Rajoitetusti 
verovelvollisen luonnollisen henkilön saamasta osingosta menevän lähdeveron määrä on 30 prosenttia ja 
rajoitetusti verovelvollisen yhteisön saamasta osingosta menevän lähdeveron määrä on 20 prosenttia, ellei 
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soveltuvassa verosopimuksessa toisin määrätä. 1.1.2021 alkaen Noteeratun Yhtiön hallintarekisteröidyille 
osakkeille maksettujen osinkojen lähdeveron määrä on yleensä 35 prosenttia kuten jäljempänä on esitetty. 

Suomi on solminut useiden valtioiden kanssa verosopimuksia, joiden mukaan verosopimuksen soveltamisalaan 
kuuluville tahoille maksetuista osingoista pidätettävää lähdeveroprosenttia on alennettu. Seuraavassa on esitetty 
esimerkkejä lähdeveroprosenteista, joita Suomen ja kyseisen valtion välillä tehdyn verosopimuksen perusteella 
yleensä sovelletaan portfolio-osakkeille maksettavaan osinkoon: Alankomaat 15 prosenttia, Belgia 15 prosenttia, 
Espanja 15 prosenttia, Irlanti 0 prosenttia, Iso-Britannia 0 prosenttia, Italia 15 prosenttia, Itävalta 10 prosenttia, 
Japani 15 prosenttia, Kanada 15 prosenttia, Norja 15 prosenttia, Ranska 0 prosenttia, Ruotsi 15 prosenttia, Saksa 
15 prosenttia, Sveitsi 10 prosenttia, Tanska 15 prosenttia ja Yhdysvallat 15 prosenttia. Luettelo ei ole tyhjentävä. 
Lähdeveroprosentti on yleensä vielä alhaisempi, jos osakkeenomistaja on yhtiö, joka omistaa tietyn osuuden 
osinkoa jakavasta yhtiöstä (yleensä vähintään 10 tai 25 prosenttia osinkoa jakavan yhtiön osakepääomasta tai 
äänistä). Soveltuvan verosopimuksen mukaista alennettua lähdeveroprosenttia käytetään, jos osinkoon oikeutettu 
henkilö esittää osingon maksajalle edellytetyn selvityksen verosopimuksen soveltumisesta.  

Kun osakkeita hallitaan hallintarekisteritilin kautta, osinkoja maksava suomalainen yhtiö maksaa osingon 
omaisuudenhoitajalle, joka välittää maksetut osingot osakkeenomistajille. Noteerattujen Yhtiöiden maksamiin 
osinkoihin sovelletaan 35 prosentin lähdeverokantaa, ellei säilytysyhteisö täytä tiettyjä vaatimuksia ja ellei se ole 
halukas ottamaan hoitaakseen tiettyjä velvollisuuksia (esimerkkinä rekisteröityminen Verohallinnon 
säilyttäjärekisteriin, osingon tosiasiallisen edunsaajan tunnistaminen ja osingonsaajan tietojen kerääminen ja 
ilmoittaminen Verohallinnolle märitetyin menettelyin). Lisäksi alennetun lähdeverokannan soveltaminen 
edellyttää, että säilyttäjäyhteisö ja osingonmaksaja vastaavat virheellisesti pidätytetyistä verosta. Jos 
säilyttäjäyhteisö ilmoittautuu vain Verohallintoon ja toimittaa (tai sitoutuu toimittamaan) yksityiskohtaiset 
osingonsaajan tiedot Verohallinnolle, voidaan soveltaa 30 prosentin lähdeverokantaa 35 prosentin 
lähdeverokannan sijaan.  

Liikaa pidätetty vero voidaan hakea takaisin osingon maksamisvuoden jälkeen jättämällä palautushakemus 
Verohallinnolle viimeistään osingonmaksuvuotta seuraavan kolmannen kalenterivuoden loppuun mennessä. 
Palautus voidaan käsitellä osinkomaksuvuoden aikana, jos säilyttäjäyhteisö ja osingonmaksaja täyttävät yllä 
mainitut varsinaiselle osingonjaolle asetetut vaatimukset. Poikkeuksellisesti on myös mahdollista, että 
Verohallinto määrää pidättämättä jääneet verot suoraan osakkeenomistajalle, mikäli lähdeveron pidättämättä 
jättäminen ei johdu säilytysyhteisön tai osingonjaon huolimattomuudesta. 

Euroopan unionin jäsenvaltioissa asuvat ulkomaiset yhteisöt  

Suomen verolainsäädännön mukaan lähdeveroa ei peritä osingoista, jotka maksetaan EU:n jäsenvaltiossa asuville 
ja kotivaltiossaan tuloveronalaisille emo-tytäryhtiödirektiivin (2011/96/EU), sellaisena kuin se on muutettuna 
neuvoston direktiiveillä 2013/13/EU ja 2014/86/EU, 2 artiklan mukaisille yhteisöille, jotka välittömästi omistavat 
vähintään 10 prosenttia osinkoa jakavan suomalaisen yhtiön pääomasta. 

Euroopan talousalueella asuvat ulkomaiset yhteisöt 

Tietyille Euroopan talousalueella asuville ulkomaisille yhteisöille maksetut osingot ovat joko täysin verovapaita 
tai niihin sovelletaan alennettua lähdeveroprosenttia riippuen siitä, miten osinkoa verotettaisiin, jos se 
maksettaisiin vastaavalle suomalaiselle yhteisölle. 

Lähdeveroa ei peritä Suomessa suomalaisen yhtiön rajoitetusti verovelvolliselle yhteisölle maksamista osingoista, 
jos (i) osinkoa saavan yhteisön kotipaikka on Euroopan talousalueella; (ii) hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen 
alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annettu neuvoston direktiivi 2011/16/EU sellaisena kuin se on 
muutettuna neuvoston direktiiveillä 2014/107/EU ja (EU) 2015/2376 direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä 
osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla, tai jokin sopimus virka-avusta 
ja tietojenvaihdosta veroasioissa Euroopan talousalueella koskee osingonsaajan kotivaltiota; ja (iii) osinkoa saava 
yhteisö vastaa tuloverolain 33 d pykälän 4 momentissa tai elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a pykälässä 
tarkoitettua suomalaista yhteisöä; (iv) osinko olisi kokonaan verovapaa, jos se maksettaisiin vastaavalle 
suomalaiselle yhtiölle tai yhteisölle (katso edellä ”– Suomalaiset osakeyhtiöt”); ja (v) osinkoa saava yhtiö antaa 
selvityksen (asuinvaltion veroviranomaisten antaman todistuksen), että lähdeveroa ei tosiasiassa voida 
kokonaisuudessaan hyvittää osingonsaajan asuinvaltiossa soveltuvan verosopimuksen perusteella.  
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Jos osinkoa maksetaan ulkomaiselle yhteisölle, joka täyttää edellä kohdassa (iii) esitetyt edellytykset ja jonka 
kotipaikka on edellä kohdissa (i) ja (ii) esitetyt vaatimukset täyttävässä valtiossa, mutta maksettava osinko olisi 
ainoastaan osittain verovapaata, jos se maksettaisiin vastaavalle suomalaiselle yhteisölle (katso edellä ”– 
Suomalaiset osakeyhtiöt”), maksettavasta osingosta peritään Suomessa lähdevero (katso edellä ”– Rajoitetusti 
verovelvolliset”), mutta lähdeveroprosentti on tällaisten osinkojen osalta alennettu 15 prosenttiin (20 prosentin 
sijaan). Siten, lukuun ottamatta emo-tytäryhtiödirektiivissä tarkoitettuja yhteisöjä, jotka täyttävät verovapauden 
edellytykset omistamalla välittömästi vähintään 10 prosenttia osinkoa (katso yllä ”– Euroopan unionin 
jäsenvaltioissa asuvat ulkomaiset yhteisöt”) jakavan suomalaisen yhtiön pääomasta, mikäli osinkoa jakavan 
suomalaisen yhtiön osakkeet kuuluvat osinkoa saavan yhtiön sijoitusomaisuuteen, sovelletaan 15 prosentin 
lähdeverokantaa. Sovellettavasta verosopimuksesta riippuen sovellettava lähdevero voi olla myös alempi kuin 15 
prosenttia (katso edellä ”– Rajoitetusti verovelvolliset”). 

Euroopan talousalueella asuvat ulkomaiset luonnolliset henkilöt 

Ulkomailla asuville rajoitetusti verovelvollisille luonnollisille henkilöille maksettavat osingot voidaan ao. 
henkilön pyynnöstä edellä kuvatun lähdeverotuksen (katso edellä ”– Rajoitetusti verovelvolliset”) sijaan verottaa 
verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995, muutoksineen) mukaisessa järjestyksessä eli vastaavasti kuin 
Suomessa yleisesti verovelvollisia verotetaan (katso edellä ”– Yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt”), 
edellyttäen kuitenkin, että (i) osinkoa saavan henkilön kotipaikka on Euroopan talousalueella; (ii) hallinnollisesta 
yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annettu neuvoston direktiivi 2011/16/EU, 
sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiiveillä 2014/107/EU ja (EU) 2015/2376 direktiivin 2011/16/EU 
muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla, tai jokin 
sopimus virka-avusta ja tietojenvaihdosta veroasioissa Euroopan talousalueella koskee osingonsaajan 
asuinvaltiota; ja (iii) osingonsaaja antaa selvityksen (asuinvaltion veroviranomaisten antaman todistuksen), että 
lähdeveroa ei tosiasiassa voida kokonaisuudessaan hyvittää osingonsaajan asuinvaltiossa soveltuvan 
verosopimuksen perusteella. 

Luovutusvoittoverotus 

Yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt 

Osakkeiden myynnistä (muuten kuin elinkeinotoiminnan harjoittamisen yhteydessä) syntynyt luovutusvoitto tai -
tappio verotetaan Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön pääomatulona tai luovutusvoitosta 
vähennyskelpoisena luovutustappiona. Luovutusvoittoja verotetaan tällä hetkellä 30 prosentin verokannan mukaan 
(kuitenkin jos pääomatulojen yhteismäärä ylittää kalenterivuodessa 30 000 euroa on vero ylimenevästä määrästä 
34 prosenttia). Jos osakkeiden luovutus kuitenkin liittyy myyjän elinkeinotoiminnan harjoittamiseen 
(elinkeinotulolähteeseen), osakkeiden luovutusvoiton katsotaan kuuluvan myyjän yritystuloon, joka jaetaan 
tuloverolain säännösten mukaan verotettavaksi ansiotulona progressiivisen asteikon mukaan ja pääomatulona 30 
prosentin verokannan mukaan (kuitenkin jos pääomatulojen yhteismäärä ylittää kalenterivuodessa 30 000 euroa 
on vero ylimenevästä määrästä 34 prosenttia).  

Luovutusvoitto tai -tappio lasketaan vähentämällä myyntihinnasta alkuperäinen hankintameno ja myynnistä 
aiheutuneet kulut. Vaihtoehtoisesti luonnolliset henkilöt voivat todellisen hankintamenon sijasta käyttää 
verotuksessa 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, voiton hankkimisesta aiheutuneiden kustannusten katsotaan sisältyvän 
hankintameno-olettamaan, eikä niitä voida siten vähentää erikseen myyntihinnasta.  

Yleisesti verovelvollinen luonnollinen henkilö voi vähentää arvopaperien, kuten Osakkeiden, luovutuksesta 
mahdollisesti aiheutuneet tappiot ensisijaisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön luovutusvoitoista ja 
toissijaisesti muusta pääomatulosta samana ja viitenä luovutusta seuraavana kalenterivuotena. Henkilöstöantiin 
liittyvän merkintäalennuksen verovapaata osaa ei kuitenkaan lasketa mukaan osakkeiden hankintamenoihin 
luovutusvoittoja tai -tappioita laskettaessa. Luovutustappiota ei oteta huomioon vahvistettaessa pääomatulojen 
alijäämää kyseiselle kalenterivuodelle. Näin ollen tappiot eivät myöskään vaikuta ansiotuloverosta vähennettävän 
alijäämähyvityksen määrään. 

Yllä esitetystä huolimatta, yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön saama omaisuuden luovutusvoitto, kuten 
Osakkeista saatu luovutusvoitto, ei ole kuitenkaan verotettavaa tuloa, jos kalenterivuonna luovutetun omaisuuden 
yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1 000 euroa (lukuun ottamatta omaisuutta, jonka luovutus on 
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verolainsäädännön nojalla verovapaata). Vastaavasti luovutustappio ei ole verovähennyskelpoinen, jos 
kalenterivuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut hankintamenot ovat enintään 1 000 euroa ja kaiken samana 
kalenterivuonna luovutetun omaisuuden luovutushinnat ovat samalla yhteensä enintään 1 000 euroa.  

Suomessa yleisesti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden on lisättävä esitäytettyyn veroilmoitukseen tiedot 
kyseisenä kalenterivuonna tapahtuneista arvopapereiden (kuten Osakkeiden) luovutuksista. 

Suomalaiset osakeyhtiöt  

Seuraavassa esitetty koskee vain sellaisia suomalaisia osakeyhtiöitä, joita verotetaan elinkeinotulon verottamisesta 
annetun lain nojalla. Osakkeista saatava luovutusvoitto on pääsääntöisesti osakeyhtiön verotettavaa tuloa. 

Osakkeet voivat kuulua osakeyhtiön käyttö-, vaihto-, sijoitus- (ainoastaan raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksilla voi 
olla tässä yhteydessä sijoitusomaisuutta), rahoitusomaisuuteen tai muuhun omaisuuteen. Osakkeiden luovutusten 
ja arvonalentumisten verotuskohtelu vaihtelee osakkeiden omaisuuslajista riippuen. Osakkeet voivat vain 
poikkeuksellisesti olla myös osakeyhtiön muun kuin elinkeinotoiminnan tulolähteen omaisuutta. Tuloverolain 
säännöksiä sovelletaan luovutusvoittoihin, jotka kertyvät muun toiminnan tulolähteeseen kuuluvan omaisuuden 
luovutuksesta. 

Osakkeiden myyntihinta on pääsääntöisesti osa suomalaisen yhtiön liiketoiminnan tuloa. Vastaavasti osakkeiden 
hankintameno on vähennyskelpoinen meno kyseisen yhtiön verotuksessa osakkeiden luovutuksen yhteydessä. 
Tiettyjen tiukasti määriteltyjen edellytysten täyttyessä suomalaisen osakeyhtiön saamat osakkeiden luovutusvoitot 
ovat kuitenkin verovapaita. Muuta kuin pääomasijoitustoimintaa harjoittavan yhtiön saama luovutusvoitto 
elinkeinotoiminnan käyttöomaisuusosakkeista ei pääsääntöisesti ole verotettavaa tuloa eikä luovutuksessa 
syntynyt tappio ole vastaavissa oloissa vähennyskelpoinen, jos muun muassa (i) verovelvollinen on omistanut 
yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan ajanjaksona, joka on päättynyt enintään vuotta ennen luovutusta, vähintään 
10 prosentin osuuden luovutettavan yhtiön osakepääomasta; (ii) luovutuksen kohteena oleva yhtiö ei ole kiinteistö- 
tai asunto-osakeyhtiö taikka osakeyhtiö, jonka toiminta tosiasiallisesti käsittää pääasiallisesti kiinteistöjen 
omistamista tai hallintaa; ja (iii) luovutuksen kohteena oleva yhtiö on yleisesti verovelvollinen Suomessa tai yhtiö, 
jota tarkoitetaan emo-tytäryhtiödirektiivin 2 artiklassa tai yhtiö, jonka kotipaikka on sellaisessa valtiossa, jonka 
kanssa Suomi on solminut osinkoon soveltuvan verosopimuksen. Lisäksi oikeuskäytännössä on asetettu 
verovapaan osakkeiden luovutuksen edellytykseksi muun muassa toiminnallinen yhteys osakkeita luovuttavan 
yhtiön ja osakeluovutuksen kohteena olevan yhtiön välillä. 

Jos yhtiön käyttöomaisuuteen kuuluvien (muiden kuin verovapaasti luovutettavien) osakkeiden luovutuksesta 
syntyy verotuksessa vähennyskelpoinen luovutustappio, tällainen tappio voidaan vähentää vain 
käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksesta saaduista luovutusvoitoista verovuonna ja viitenä sitä seuraavana 
verovuotena. Muuhun omaisuuteen kuuluvien osakkeiden myynnistä aiheutuvat luovutustappiot ovat 
vähennyskelpoisia muun omaisuuden luovutusvoitoista kyseisenä vuotena sekä seuraavan viiden vuoden ajan. 
Muiden kuin käyttöomaisuusosakkeiden tai muuhun omaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovutuksesta syntynyt 
vähennyskelpoinen luovutustappio voidaan vähentää verotettavasta tulosta verovuonna sekä kymmenenä sitä 
seuraavana vuonna yleisten tappiontasausta koskevien säännösten mukaisesti.  

Rajoitetusti verovelvolliset 

Rajoitetusti verovelvolliset eivät pääsääntöisesti ole Suomessa verovelvollisia suomalaisen 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. 

Varainsiirtoverotus 

Suomessa uusien osakkeiden liikkeeseen laskemisen ja merkinnän yhteydessä ei makseta Suomessa 
varainsiirtoveroa. Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden, kuten noteerattujen osakkeiden, 
luovutuksesta kiinteää rahavastiketta vastaan ei pääsääntöisesti peritä Suomessa varainsiirtoveroa. 
Varainsiirtoverovapauden edellytyksenä on, että luovutuksessa on välittäjänä tai osapuolena sijoituspalvelulaissa 
(747/2012, muutoksineen) tarkoitettu sijoituspalveluyritys, ulkomainen sijoituspalveluyritys tai muu sanotussa 
laissa tarkoitettu sijoituspalvelun tarjoaja tai että luovutuksensaaja on hyväksytty kaupankäyntiosapuoleksi sillä 
markkinalla, jolla luovutus tapahtuu. Jos luovutuksessa on luovutuksensaajan välittäjänä tai kaupan toisena 
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osapuolena muu kuin suomalainen sijoituspalveluyritys, suomalainen luottolaitos taikka ulkomaisen 
sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen Suomessa oleva sivuliike tai -konttori, varainsiirtoverovapauden 
edellytyksenä on, että verovelvollinen luovutuksensaaja antaa luovutuksesta ilmoituksen Suomen 
veroviranomaisille kahden kuukauden kuluessa luovutuksesta tai että välittäjä antaa luovutuksesta verohallinnolle 
verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995, muutoksineen) mukaisen vuosi-ilmoituksen. Verovapaus ei koske 
pääomasijoituksena tai varojen jakona tapahtuvaa luovutusta eikä luovutusta, jossa vastike muodostuu osittain tai 
kokonaan työpanoksesta, eikä eräitä muita varainsiirtoverolaissa määriteltyjä luovutuksia. Oikeuskäytännössä on 
katsottu, että osakehankinnan vastike muodostuu osittain tai kokonaan työpanoksesta, ja on näin ollen 
varainsiirtoveron alainen, myös silloin, kun avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän mukainen palkkio maksetaan 
rahana ja palkkion saaja velvoitetaan ostamaan Noteeratun Yhtiön osakkeita osalla rahapalkkiosta.  

Muista kuin yllä mainitut edellytykset täyttävistä osakkeiden luovutuksista ostaja on velvollinen maksamaan 
varainsiirtoveroa 1,6 prosenttia kauppahinnasta (varainsiirtoverolaissa määriteltyjen kiinteistöyhtiöiden 
osakkeiden luovutuksiin sovelletaan 2,0 prosentin verokantaa). Jos ostaja tällaisessa tilanteessa ei ole Suomessa 
yleisesti verovelvollinen tai ulkomaisen luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön tai ETA-
vaihtoehtorahastojen hoitajan suomalainen sivuliike, on myyjän perittävä vero ostajalta. Mikäli kaupan välittäjänä 
on suomalainen arvopaperinvälittäjä tai luottolaitos tai ulkomaisen arvopaperinvälittäjän tai luottolaitoksen 
Suomessa oleva sivuliike tai -konttori, se on velvollinen perimään varainsiirtoveron ostajalta ja tilittämään sen 
tämän puolesta. Mikäli kumpikaan kaupan osapuolista ei ole Suomessa yleisesti verovelvollinen taikka 
ulkomaalaisen luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön tai ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan 
suomalainen sivuliike, ei osakeluovutuksesta peritä Suomessa varainsiirtoveroa (pois lukien laissa määriteltyjen 
kiinteistöyhtiöiden osakkeiden luovutukset, siten kuten ne on määritelty varainsiirtoverolaissa). Varainsiirtoveroa 
ei ole suoritettava, jos varainsiirtoveron määrä on vähemmän kuin kymmenen euroa. 
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OIKEUDELLISET SEIKAT 

Osakeannin tiettyihin oikeudellisiin seikkoihin liittyvästä neuvonannosta Enersenselle vastaa Roschier 
Asianajotoimisto Oy.  

LISTALLEOTTOESITTEESEEN VIITTAAMALLA SISÄLLYTETYT TIEDOT 

Yhtiön tilintarkastettu konsernitilinpäätös 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta, sisältäen tilintarkastetut 
vertailutiedot 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta, jotka on laadittu IFRS:n mukaisesti, Yhtiön tilintarkastetut 
konsernitilinpäätökset 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiltä tilikausilta, jotka on laadittu FAS:n mukaisesti sekä 
tilintarkastamaton IAS 34:n mukainen osavuosikatsaus 31.3.2021 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta, 
sisältäen tilintarkastamattomat vertailutiedot 31.3.2020 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta, on sisällytetty 
tähän Listalleottoesitteeseen viittaamalla. Listalleottoesitteeseen viittaamalla sisällytetyissä asiakirjoissa 
esitettyjen muiden tietojen ei katsota olevan merkityksellisiä sijoittajille tai löytyvät muualta Listalleottoesitteestä. 
Viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.enersense.com/osakeanti. 

Asiakirja Viittaamalla sisällytetyt tiedot Linkki asiakirjaan 

Enersense International Oyj 
Osavuosikatsaus Q1 2021 

Tilintarkastamattomat 
osavuositiedot 31.3.2021 
päättyneeltä kolmen kuukauden 
jaksolta, sisältäen vertailutiedot 
31.3.2020 päättyneeltä kolmen 

kuukauden jaksolta (IFRS) 

https://enersense.com/wp-
content/uploads/2021/06/90a4b4c29ca44ded.pdf 

Enersense International Oyj IFRS-
konsernitilinpäätös 1.1.–
31.12.2020 

Tilintarkastettu 
konsernitilinpäätös ja 
tilintarkastuskertomus 31.12.2020 
päättyneeltä tilikaudelta, sisältäen 
tilintarkastetut vertailutiedot 
31.12.2019 päättyneeltä 

tilikaudelta (IFRS) 

https://enersense.com/wp-
content/uploads/2021/06/ifrs-konserni-
tilinpaatos-2020.pdf 

Enersense International Oyj 
Tilinpäätös ja toimintakertomus 
1.1.–31.12.2019, sivut 9–35 

Tilintarkastettu 
konsernitilinpäätös ja 
tilintarkastuskertomus 31.12.2019 

päättyneeltä tilikaudelta (FAS) 

https://enersense.com/wp-
content/uploads/2021/06/tilinpaatos-ja-
toimintakertomus-2019.pdf 

Enersense International Oyj 
Tilinpäätös ja toimintakertomus 
1.1.–31.12.2018, sivut 9–33 

 

Tilintarkastettu 
konsernitilinpäätös ja 
tilintarkastuskertomus 31.12.2018 

päättyneeltä tilikaudelta (FAS) 

https://enersense.com/wp-
content/uploads/2021/06/tilinpaatos-ja-
toimintakertomus-2018.pdf 

NÄHTÄVILLÄ OLEVAT ASIAKIRJAT 

Viittaamalla sisällytettyjen asiakirjojen lisäksi Yhtiön yhtiöjärjestys, Listalleottoesite sekä tilintarkastajan lausunto 
pro forma -tietojen varmennusraportista ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa 
www.enersense.com/osakeanti.

https://enersense.com/wp-content/uploads/2021/06/90a4b4c29ca44ded.pdf
https://enersense.com/wp-content/uploads/2021/06/90a4b4c29ca44ded.pdf
https://enersense.com/wp-content/uploads/2021/06/ifrs-konserni-tilinpaatos-2020.pdf
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https://enersense.com/wp-content/uploads/2021/06/tilinpaatos-ja-toimintakertomus-2019.pdf
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Riippumattoman tilintarkastajan varmennusraportti esitteeseen sisältyvän taloudellisen 
pro forma -informaation kokoamisesta 
Enersense International Oyj:n hallitukselle 
Olemme saattaneet päätökseen varmennustoimeksiannon, jossa raportoimme Enersense International Oyj:n 
(”yhtiö” ja ”liikkeeseenlaskija”) taloudellisen pro forma -informaation kokoamisesta, jonka on tehnyt Enersense 
International Oyj:n hallitus. Taloudellinen pro forma -informaatio sisältää pro forma -tuloslaskelman 
31.12.2020 päättyneeltä kahdentoista kuukauden kaudelta, sekä tähän liittyvät liitetiedot ja tunnusluvut ja ne 
esitetään Enersense International Oyj:n julkaiseman 10.6.2021 päivätyn esitteen kohdassa 
”Tilintarkastamattomat pro forma - taloudelliset tiedot”. Sovellettavat periaatteet, joiden mukaisesti Enersense 
International Oyj:n hallitus on koonnut taloudellisen pro forma -informaation, yksilöidään komission 
delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 20, ja kokoamisessa sovelletut periaatteet kuvataan 
”Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot” kohdassa laatimisperusta ja liitetiedoissa”. 

Enersense International Oyj:n hallitus on koonnut taloudellisen pro forma -informaation tarkoituksenaan 
havainnollistaa kohdassa ”Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot” kuvatun hankinnan vaikutusta 
Enersense International Oyj:n taloudelliseen tulokseen 31.12.2020 päättyneeltä kahdentoista kuukauden 
kaudelta, ikään kuin hankinta olisi toteutunut 1.1.2020 pro forma– tuloslaskelman osalta. Osana tätä 
prosessia Enersense International Oyj:n hallitus on ottanut Enersense International Oyj:n taloudellista tulosta 
koskevat tiedot yhtiön konsernitilinpäätöksestä 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta, josta on julkistettu 
tilintarkastuskertomus esitteessä viitattuna. 

Hallituksen vastuu taloudellisesta pro forma -informaatiosta 

Yhtiön hallitus vastaa taloudellisen pro forma -informaation kokoamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2017/1129 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 mukaisesti. 

Tilintarkastajan riippumattomuus ja laadunvalvonta 

Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka 
koskevat suorittamaamme toimeksiantoa ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset 
velvollisuutemme. 

Tilintarkastaja soveltaa kansainvälistä laadunvalvontastandardia ISQC 1 ja näin ollen ylläpitää kattavaa 
laadunvalvontajärjestelmää, johon sisältyy dokumentoituja toimintaperiaatteita ja menettelytapoja eettisten 
vaatimusten, ammatillisten standardien sekä sovellettavien säädöksiin ja määräyksiin perustuvien 
vaatimusten noudattamista koskien. 

Tilintarkastajan velvollisuudet 

Meidän velvollisuutenamme on antaa komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 Liitteen 20 jaksossa 
3 tarkoitettu lausunto siitä, onko Enersense International Oyj:n hallitus koonnut taloudellisen pro forma -
informaation kaikilta olennaisilta osiltaan esitettyjen periaatteiden mukaisesti ja noudattavatko mainitut 
periaatteet liikkeeseenlaskijan tilinpäätöksen laatimisperiaatteita. 
Toimeksianto on suoritettu IAASB:n (International Auditing and Assurance Standards Board) antaman 
kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3420 Varmennustoimeksiannot esitteeseen sisälty-
vän taloudellisen pro forma -informaation kokoamisesta raportoimiseksi mukaisesti. Tämä standardi 
edellyttää, että tilintarkastaja suunnittelee ja suorittaa toimenpiteitä hankkiakseen kohtuullisen varmuuden 
siitä, onko hallitus koonnut taloudellisen pro forma -informaation kaikilta olennaisilta osiltaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 
mukaisesti. 

Emme ole velvollisia päivittämään mitään taloudellista pro forma -informaatiota koottaessa käytetystä 
mennyttä aikaa koskevasta taloudellisesta informaatiosta antamiamme raportteja tai lausuntoja tai antamaan 
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siitä uusia raportteja tai lausuntoja tätä toimeksiantoa varten, emmekä ole tässä toimeksiannossa suorittaneet 
taloudellisen pro forma -informaatiota koottaessa käytetyn taloudellisen tiedon tilintarkastusta tai 
yleisluonteista tarkastusta. 

Esitteeseen sisältyvien taloudellisen pro forma -informaation tarkoituksena on yksinomaan havainnollistaa 
merkittävän tapahtuman tai liiketoimen vaikutusta yhtiön oikaisemattomaan taloudelliseen informaatioon, 
ikään kuin tapahtuma tai liiketoimi olisi toteutunut havainnollistamistarkoitusta varten valittuna aikaisempana 
ajankohtana. Näin ollen emme anna minkäänlaista varmuutta siitä, että tapahtuman tai liiketoimen 
tosiasiallinen tulema olisi sama kuin on esitetty. 

Kohtuullisen varmuuden antavaan toimeksiantoon siitä raportoimiseksi, onko taloudellinen pro forma -
informaatio kaikilta olennaisilta osiltaan koottu esitettyjen periaatteiden mukaisesti ja noudattavatko mainitut 
periaatteet liikkeeseenlaskijan tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, kuuluu, että tilintarkastaja suorittaa 
toimenpiteitä arvioidakseen, antavatko hallituksen taloudellisen pro forma -informaation kokoamisessa 
käyttämät sovellettavat periaatteet kohtuullisen perustan liiketoimesta tai tapahtumasta välittömästi johtuvien 
merkittävien vaikutusten esittämiselle, ja hankkiakseen tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 
evidenssiä siitä, 

— onko kyseisiä periaatteita sovellettu pro forma -oikaisuissa asianmukaisesti; ja 

— ovatko tuloksena syntyvä taloudellinen pro forma -informaatio sellainen, että nämä oikaisut on tehty 
oikaisemattomaan taloudelliseen informaatioon asianmukaisella tavalla. 

Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, jossa otetaan huomioon tilintarkastajan käsitys 
yhtiön luonteesta, siitä tapahtumasta tai liiketoimesta, jota koskien taloudellinen pro forma -informaatio on 
koottu, sekä muista relevanteista toimeksiannon olosuhteista. 

Toimeksiantoon kuuluu myös taloudellisen pro forma -informaation yleisen esittämistavan arvioiminen. 

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen 
soveltuvaa evidenssiä. 

Lausunto 

Lausuntonamme esitämme, että 

— taloudellinen pro forma -informaatio on asianmukaisesti koottu 10.6.2021 päivätyn esitteen kohdassa 
”Tilintarkastamattomat pro forma – taloudelliset tiedot” esitettyjen periaatteiden mukaisesti ja 

— mainitut periaatteet noudattavat liikkeeseenlaskijan soveltamia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita. 

Raportin luovuttamista ja käyttöä koskeva rajoitus 

Tämä raportti on annettu ainoastaan liitettäväksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2017/1129 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 mukaiseen esitteeseen. 

 

Helsinki 10. kesäkuuta 2021 

KPMG OY AB 

 

Mauri Eskelinen 
KHT 
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