Fodelia

Fodelia Oyj:n First North
-listautumisanti

11.–20.11.2019

Kotimaista
kasvuvoimaa!
Sijoita suomalaiseen ruokaan.
Markkinointiesite. Tämä ei ole Nasdaq Helsinki Oy:n hyväksymä Nasdaq First North Rulebook -sääntöjen mukaan listautumisannista
laadittu Yhtiöesite. Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat Fodelia Oyj:n julkaisemaan Yhtiöesitteeseen, joka on
saatavilla Fodelian verkkosivuilta www.fodelia.fi/IPO ja merkintäpaikan verkkosivustolta www.nordnet.fi/fi/fodelia.
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5 SYYTÄ SIJOITTAA FODELIAAN

syytä
sijoittaa
Fodeliaan

Toiminta kasvavilla
markkinoilla ja erinomainen
asema suhteessa markkinatrendeihin sekä asiakaskunnan tarpeisiin.

Erinomaiset näytöt vahvasta
ja kannattavasta kasvusta:
Feelia ja Real Snacks ovat
kasvaneet yhteensä keskimäärin
28 prosenttia vuodessa vuosina
2016–2018 ja pysyneet samaan
aikaan kannattavina.
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Kokenut ja sitoutunut johto,
josta monet ovat huomattavia
Fodelian omistajia.

Laaja asiakaskunta, joka
koostuu muun muassa
kunnista, hoivayhtiöistä,
ravintoloista ja kaupan
alan toimijoista sekä
kotitalouksista.

Vahva kasvupotentiaali muun
muassa julkisen sektorin
ja hoiva-alan yhtiöiden
lisääntyvässä palvelussa, omien
brändituotteiden myynnissä
sekä kansainvälistymisessä.

5 SYYTÄ SIJOITTAA FODELIAAN
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Tutustu huolellisesti Fodelia Oyj:n
julkaisemaan Yhtiöesitteeseen ennen
sijoituspäätöksen tekemistä.

Listautumisanti lyhyesti
Fodelia tarjoaa listautumisannissaan merkittäväksi yhteensä
enintään 1 465 925 osaketta osakeantina ja osakemyyntinä.
Yhtiö tarjoaa antiosakkeina merkittäväksi enintään 1 050 000
yhtiön uutta osaketta. Lisäksi myyjät tarjoavat myyntiosakkeina ostettavaksi yhteensä enintään 415 925 yhtiön olemassa
olevaa osaketta.
Listautumisanti koostuu yleisöannista yksityishenkilöille
ja yhteisöille Suomessa, instituutioannista institutionaalisille
sijoittajille Suomessa sekä henkilöstöannista yhtiön ja sen
kokonaan omistamien tytäryhtiöiden työntekijöille ja yhtiön
hallituksen jäsenille.
Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 380 000 osaketta ja instituutioannissa alustavasti enintään 1 015 925 osaketta. Yleisöannissa ja instituutioannissa tarjottavien osakkeiden määrät voivat poiketa tässä esitetystä. Henkilöstöannissa
tarjottavien osakkeiden enimmäismäärä on 70 000 tarjottavaa
osaketta.
Listautumisannissa tarjottavien osakkeiden enimmäismäärä
vastaa noin 20,8 prosenttia yhtiön osakkeista listautumisannin jälkeen, olettaen että kaikki tarjottavat osakkeet merkitään
täysimääräisesti.

Merkintähinta
Tarjottavien osakkeiden merkintähinta on 4,30 euroa osakkeelta
yleisöannissa sekä instituutioannissa ja 3,87 euroa osakkeelta
henkilöstöannissa.

Tärkeät
päivämäärät

TIETOA SIJOITTAJILLE

Yleisöantiin osallistuvat sijoittajat voivat antaa merkintäsitoumuksensa Nordnetin verkkopalvelussa osoitteessa
www.nordnet.fi/fi/fodelia. Palvelussa on mahdollisuus tehdä
merkintöjä Nordnetin sekä Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP
Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksin. Erikseen sovittaessa sijoittaja voi antaa merkintäsitoumuksen myös Nordnet Bank Ab Suomen sivuliikkeen
toimipisteessä osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki,
arkisin klo 13:00–17:00.

Listautumisannin tarkoitus ja varojen käyttö
Listautumisannilla on tarkoitus tukea Fodelian kasvustrategian
toteuttamista muun muassa panostamalla portfolioyhtiöiden
markkinointiin, tuotannon investointeihin sekä viennin kasvattamiseen. Yhtiö myös odottaa, että mahdollinen listautuminen vahvistaisi tytäryhtiöiden uskottavuutta kumppanina
sekä lisäisi yhtiön yleistä tunnettuutta, tarjoaisi pääsyn pääomamarkkinoille ja mahdollistaisi Fodelian osakkeiden käytön
maksuvälineenä potentiaalisissa yritysostoissa.
Yhtiön listautumisannissa saamien nettovarojen arvioidaan
olevan yhteensä noin 3,6 miljoonaa euroa, olettaen että kaikki tarjottavat osakkeet merkitään ja henkilöstöanti toteutuu
täysmääräisesti.
Yhtiö aikoo käyttää listautumisannilla hankittavat varat
liiketoiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen.
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Yhtiöesite
julkaistaan
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Merkintäpaikka

Listautumisannin
merkintäaika alkaa
klo 9:30

Merkintäaika
voidaan keskeyttää
aikaisintaan klo 16:30

Listautumisannin
merkintäaika
päättyy (arvio)
klo 16:30

Listautumisannin
tulos julkistetaan
(arvio)

Ensimmäinen
kaupankäyntipäivä
First Northissa (arvio)

TIETOA SIJOITTAJILLE
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TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS

Pidetään yhdessä kotimainen
ruoantuotanto voimissaan!

Yhtiömme johdolla on pitkä
kokemus elintarvikealalta, ja
yrittäjä-omistajamme ovat
sitoutuneita yhtiömme
pitkäjänteiseen
kehittämiseen.
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Meillä Fodeliassa on tärkeä tehtävä: haluamme
kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä
kukoistavia, kansainvälisiä menestystarinoita, jotta
voisimme tarjota kuluttajille puhdasta, paikallisesti
ja vastuullisesti tuotettua ruokaa. Olemme sitoutuneet pitkäjänteisesti yhtiöidemme kehittämiseen sekä
vastuulliseen elintarviketuotantoon omistaja-arvoa
kasvattaen. Meille on kunnia-asia pitää kotimainen
ruoantuotanto voimissaan.
Vastuullisuus on yksi yhtiömme keskeisistä arvoista ja ruokatuotantomme lähtökohdista. Toimimme
vastuullisesti ruokaketjun jokaisessa vaiheessa raaka-aineiden hankinnasta viljelijöiltä aina tuotannon
kautta kuluttajalle asti. Vastuullisuus tarkoittaa meille
ennen kaikkea tarkoin valittuja, puhtaita ja turvallisia
raaka-aineita, raaka-aineiden jäljitettävyyttä, hygieenistä, ympäristöä huomioivaa valmistusta ja pakkausta
tuotantolaitoksillamme sekä raaka-aineiden lyhyttä
kuljetusmatkaa. Jäljitämme jokaisen raaka-aineen tarkasti, jolloin ruoan turvallisuuteen voi myös luottaa.
Fodelia syntyi kesällä 2019 kun Feelia ja Real Snacks
siirtyivät osakevaihdolla Fodelian 100-prosenttisesti
omistamiksi tytäryhtiöiksi. Fodelian juuret istuvat vankasti Pohjois-Pohjamaan Pyhännällä, jossa sijaitsevat
myös omistamiemme yritysten tuotantolaitokset.
Sekä Feelia että Real Snacks ovat elintarviketeollisuuden tiennäyttäjiä, jotka panostavat innovatiivisiin
tuotteisiin, lisäarvoa tuottaviin asiakaskonsepteihin ja
edistyksellisiin valmistusprosesseihin. Tytäryhtiömme
toimivat kasvavilla markkinoilla, joiden kehitystä tukevat vahvat megatrendi, kuten kuluttajakäyttäytymisen
muutokset sekä kuntien ruokatuotannon säästö- ja
ulkoistamispaineet.
Feelia on tuoreesti ajatteleva valmisruokavalmistaja, jonka ansiosta voimme nauttia arjessakin
paremmasta ruoasta vaivattomammin. Feelia ei
käytä valmistuksessa lainkaan säilöntä- tai lisäaineita. Tuotteiden hyvä säilyvyys sekä vähän tilaa vievät
pakkaukset saadaan aikaan vakuumikypsennyksellä.
Lämmitettävä valmisruoka vähentää investointeja,
kustannuksia ja työvoiman tarvetta niin ravintoloissa kuin kuntien keskuskeittiöissäkin. Feelian ratkaisut
vastaavatkin osaltaan esimerkiksi kuntien ja kaupunkien kustannuspaineisiin, ja uskomme julkisen sektorin ulkoistusten lisääntyvän tulevina vuosina. Feelia
myy tuotteitaan Suomen lisäksi myös Ruotsissa, ja
tavoitteenamme on liiketoiminnan laajentaminen
Pohjoismaissa.

Real Snacks on snacks-markkinoiden kokeilunhaluinen haastaja, joka uskaltaa tarjota erottuvia
ja rohkeitakin makuyhdistelmiä. Yhtiö on Suomen
mantereen ainoa perunalastujen valmistaja, joka valmistaa lisäksi myös maissinaksuja ja kaurasnacksejä.
Tuotannossa käytetään pääosin kotimaisia raaka-aineita. Ensiluokkainen peruna tulee lähialueen sopimusviljelijöiltä, eikä gluteeniton puhdaskaurakaan tee
matkaansa kaukaa. Olemme ylpeitä Real Snacksin gluteenittomista, vähemmän rasvaa ja enemmän kuitua
sisältävistä kaurapohjaisista snackseistä – vastaavaa
tuotetta ei löydy edelleenkään globaaleilta markkinoilta. Real Snacksin kansainvälistyminen on hyvässä
vauhdissa, ja tavoitteenamme on vastata erityisesti
kaurasnacksien globaaliin kysyntään.
Sekä Feelia että Real Snacks ovat vuosien saatossa
osoittaneet kykynsä kasvaa kannattavasti. Yhtiöiden
yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi vuosina 2016–2018
keskimäärin 28,3 prosenttia vuodessa (CAGR).
Tavoittelemme tulevaisuudessakin vahvaa, kannattavaa kasvua sekä omistaja-arvon kasvattamista
yhtiöidemme liiketoiminnan laajentamisesta, kansainvälistymisestä ja uusista, kekseliäistä tuotteista. Lisäksi pyrimme tunnistamaan uusia kasvumahdollisuuksia.
Mahdollisesta First North -listautumisesta haemme
tukea kasvustrategiamme toteuttamiseen.
Keskipitkällä aikavälillä tavoitteenamme on:
• kasvattaa vuotuista liikevaihtoamme keskimäärin
25 prosenttia
• saavuttaa yli 60 miljoonan euron liikevaihto vuonna
2024 liikevoittomarginaalin ollessa keskimäärin yli
10 prosenttia
• jakaa vähintään 35 prosenttia tuloksestamme
osinkoina omistajillemme
• investoida pääosa tuloksesta lähivuosina liiketoiminnan kasvattamiseen ja kehittämiseen
Yhtiömme johdolla on pitkä kokemus elintarvikealalta,
ja yrittäjä-omistajamme ovat sitoutuneita yhtiömme
pitkäjänteiseen kehittämiseen.
Tule sinäkin mukaan Fodelian listautumisantiin.
Fodelia edustaa suomalaista kasvuvoimaa parhaimmillaan. Pidetään yhdessä kotimainen ruoantuotanto
voimissaan!
Mikko Tahkola
Toimitusjohtaja

TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS
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Fodelia – kasvuvoimaa
suomalaiseen elintarviketeollisuuteen

LIIKEVAIHDON KEHITYS
Real Snacks
Feelia

Fodelia omistaa suomalaisen elintarviketeollisuuden elinvoimaisia yhtiöitä ja kehittää
niitä pitkäjänteisesti omistaja-arvoa kasvattaen.
Fodelia kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä
kukoistavia, kansainvälisiä menestystarinoita, jotta kuluttajat saisivat puhdasta, paikallisesti ja vastuullisesti tuotettua
ruokaa, jonka alkuperä varmasti tunnetaan. Portfolioon
kuuluvat valmisruokavalmistaja Feelia ja snacks-tuotteita
valmistava Real Snacks. Ne ovat elintarvikealan tiennäyttäjiä, jotka panostavat innovatiivisiin tuotteisiin, lisäarvoa

tuottaviin asiakaskonsepteihin ja edistyksellisiin valmistusprosesseihin.
Fodelia-konsernin pro forma -liikevaihto oli 31.12.2018
päättyneellä tilikaudella 15,3 miljoonaa euroa ja pro forma
-liikevoitto 1,6 miljoonaa euroa. Fodelia-konsernissa työskentelee yli 60 työntekijää.

Liikevaihdon kehitys 2016–2018 1

CAGR

Miljoonaa
euroa

15,4

14

11,7

12

6

2001

2007

Real Snacks Oy perustettiin kun vuonna 1979 toimintansa aloittanut Pyhännän Einestuotanto siirtyi Raisio Oyj:lta uuteen, yksityiseen omistukseen. Alkuun
pääpaino oli kaupan snacks-merkkien valmistuksessa.

Feelia perustettiin Pyhännälle tuottamaan kypsennettyä
riisiä ja viljan jyviä leipomoiden raaka-aineiksi.

2012

2005

Feelian autoklaaviteknologiaan perustuva ruokien valmistusprosessi sai patentin.

Real Snacks -tuotemerkkiperheen ensimmäiset tuotteet tuotiin suomalaisiin ruokakauppoihin.

2013

2010

2014

Real Snacks aloitti tuotteidensa viennin ulkomaille.

2016–2017
Feelian tehdasta laajennettiin kahteen kertaan tuotantokapasiteetin kasvattamiseksi vastaamaan lisääntynyttä
kysyntää.

Real Snacks investoi uuteen tuotantokoneeseen, joka
nosti kaurapohjaisten tuotteiden kapasiteettia yli 100
prosenttia ja mahdollisti laajemman tuotetarjoaman
vientimarkkinoille.

Sainsbury’s otti Oatis-tuotteita myyntiin
yli 300 liikkeeseensä Isossa-Britanniassa.
Oikia-brändi lanseerattiin marraskuussa.
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2,9

3,3

Kasvu

36,5 %

5,9

4,3

0
2017

2018

1–6/2018

1–6/2019

Yhteensä liikevaihto muodostuu Feelian ja Real Snacksin yhteenlasketusta liikevaihdosta (ei pro forma)

KANNATTAVUUDEN KEHITYS
Real Snacks

Real Snacks

Feelia

Feelia

Käyttökate-% 2

Liikevoitto-% 2

Käyttökate

Liikevoitto

Miljoonaa
euroa

% liikevaihdosta

11,2
9,6

1,5

2017
Feelian vienti Ruotsiin alkoi ja sen verkkokauppa avattiin.

1,0

1,0

0,5

Feelia voitti Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien jakaman Maakunnallisen yrittäjäpalkinnon. Feelian uusi, biokaasulla toimiva tehdas valmistui, ja sen myötä Feelian toimitilat ja
tuotantokapasiteetti kaksinkertaistuivat.

2019
Fodelia perustettiin 3.7.2019, ja Feelia sekä
Real Snacks siirtyivät osakevaihdolla Fodelian
100-prosenttisesti omistamiksi tytäryhtiöiksi 9.8.2019.
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0,9
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4

2018

% liikevaihdosta

2,0
1,5

10,4
1,6

1–6/
2018

1–6/
2019

9,9

10,2

8

1,3

1,0
0,5

12
10

0,3

7,9
6,2

2
0

2017

Miljoonaa
euroa

12

0,4

0
2016

2019

8

2

2016
(1)

9,2

4

5,9

4,3

0

2018

2018

12,7 %

Jukka Ojala nimitettiin Feelian toimitusjohtajaksi.

Arja Kastarinen nimitettiin Real Snacksin toimitusjohtajaksi.
Real Snacks toi markkinoille maailman ensimmäisen
gluteenittoman kaurapohjaisen snacksin Oatis-brändin
alla. Tuotteen vienti alkoi viiteen maahan.

Kasvu
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Feelian uusi tehdas valmistui Pyhännälle.

2015

2017

14

CAGR
48,4 %

9,4

4

Feelia

CAGR

8,8 %

10

5,1

2

Real Snacks

6,0

5,8

8

Fodelian juuret istuvat vankasti Pohjois-Pohjamaan Pyhännällä. Siellä, missä Pohjoisen
luonto antaa parastaan, toimivat myös Feelian ja Real Snacksin tuotantolaitokset.

16

9,3

10

26,9 %

Miljoonaa
euroa

28,3 %

16

Juuret

Liikevaihdon kehitys H1/2018–H1/2019 1
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Käyttökate- ja liikevoittomarginaalit Feelian ja Real Snacksin muodostamalle kokonaisuudelle (ei pro forma)
Lähteet: Feelia, Real Snacks

(2)
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Taloudelliset tavoitteet
Fodelia on asettanut seuraavat keskipitkän aikavälin tavoitteet:

≈

25 % 10 % 60 M€

Keskimääräinen vuotuinen
liikevaihdon kasvu

>

>

Liikevoittomarginaali
keskimäärin

Liikevaihtotavoite
vuodelle 2024

Osinkopolitiikka
Fodelia pyrkii jakamaan vähintään 35 prosenttia tuloksestaan osinkoina omistajilleen.
Pääosa tuloksesta on tarkoitus investoida lähivuosina liiketoiminnan kasvattamiseen ja
kehittämiseen. Osinkojen maksamiseen vaikuttavat muun muassa yhtiön tuloskehitys
ja näkymät sekä strategian mukaiset investoinnit.

Strategia

Visio

Strategian kulmakivet

Missio

>

35 %

Osingon osuus tuloksesta

Strategian toteuttamisen
kannalta keskeisiä tavoitteita:
Feelian liiketoiminnan kasvattaminen
Suomessa kaikissa asiakassegmenteissä,
erityisesti kuntien ruokatuotannossa

Omistamme elintarviketeollisuuden elinvoimaisia yhtiöitä
ja kehitämme niitä pitkäjänteisesti,
omistaja-arvoa kasvattaen
Tuomme kasvuvoimaa
suomalaiseen elintarviketeollisuuteen

Kasvatamme suomalaisista elintarvikealan yrityksistä
kukoistavia, kansainvälisiä menestystarinoita ja
pidämme kotimaisen ruoantuotannon voimissaan

Digitaalisten ratkaisujen kehittäminen Feelian
palveluliiketoimintaan, esimerkiksi tuotetietojen,
ravintoarvojen, tilausten ja toimitusten
hallintaan sekä ruokahävikin minimointiin
Feelian liiketoiminnan
laajentaminen Pohjoismaissa

Tuemme omistamiemme
yhtiöiden liiketoiminnan
kannattavaa kasvua kotimaassa ja kansainvälisesti

Suomessa myytävien snacks-tuotteiden
markkinoiden haastaminen uusilla tuotteilla
ja uudella Oikia-brändillä sekä toimiminen
kaupan luotettavana toimituskumppanina
Snacks-tuotteiden kansainvälinen
kasvu, erityisesti kaurasnacksien
globaaliin kysyntään vastaaminen

Arvot
Erottaudumme uusilla,
innovatiivisilla ja
vastuullisilla tuotteilla
sekä konsepteilla

Ennuste vuosille 2019 ja 2020
2019

Sydämeltään
yrittäjä

Suomalaisen
ruoan puolesta

Laadukas

Innovatiivinen

Aito

Tunnistamme aktiivisesti
uusia kasvumahdollisuuksia

Yhtiön johto arvioi konsernin pro forma -liikevaihdon kasvavan
noin 20 miljoonaan euroon kaudella 1–12/2019 sekä listautumiseen liittyvistä kertaluontoisista kuluista puhdistetun pro
forma -liikevoiton samalta kaudelta olevan yli 2 miljoonaa euroa.

2020
Yhtiön johto arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan yli 35 prosenttia tilikaudella 2020 verrattuna pro forma -liikevaihtoon
kaudella 1–12/2019 sekä liikevoittomarginaalin olevan linjassa
keskipitkän aikavälin tavoitteiden kanssa.
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Markkinatrendit ja markkinat
Fodelian tytäryhtiöt toimivat kasvavilla markkinoilla, ja kasvun odotetaan jatkuvan vahvana myös tulevaisuudessa. Kehitystä tukevat vahvat markkinatrendit, kuten kuluttajakäyttäytymisen muutokset sekä
kuntien ruokatuotannon säästö- ja ulkoistamispaineet.

Foodservice-markkinan liikevaihto Suomessa 2014–2023E

Miljardia
euroa

Foodservice-markkina

CAGR

4,0 %

CAGR

5,0 %
2,6

2014

2,7

2,9

3,1

3,2

3,3

3,5

3,6

3,7

3,9

2015 2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E

Ruoan terveellisyys

Ammattikeittiöiden
ruokatuotannon kustannuspaineet
Feelia: Asiakastarpeisiin vastaavat ratkaisut ja patentoidulla tuotantotekniikalla valmistetut tuotteet
vähentävät asiakkaiden investointitarpeita, madaltavat
ruokatuotannon kustannusta ja helpottavat toimintaa.

Feelia toimii foodservice-markkinalla, joka palvelee yksityisen ja julkisen puolen ammattikeittiöitä, kuten hotelleja, kahviloita ja ravintoloita sekä kuntien ja kaupunkien
keskuskeittiöitä.
Foodservice-markkinan koko oli Suomessa vuonna
2018 noin 3,2 miljardia euroa1. Markkina on kasvanut viime
vuosina keskimäärin noin 5 prosentin vuosivauhtia. Vaikka
talouskasvun ennustetaan hidastuvan noin 1,5 prosentin
tuntumaan tänä vuonna ja alle prosentin tasolle vuosien
2022–2023 aikana2, foodservice-markkinan kehityksen arvioidaan jatkuvan tasaisen vahvana. Muun muassa ulkona
syömisen lisääntyminen, väestön ikääntyminen sekä kaupungistuminen tukevat foodservice-markkinan kehitystä.
Johdon arvion mukaan foodservice-markkinan osista Feelialle merkittävimpiä ovat noin 2,5 miljardin euron
kokoinen lounasruokamarkkina, noin 150 miljoonan euron
kokoinen peruskouluruokailumarkkina ja 100 miljoonan
euron kokoinen sekä voimakkaasti kasvava hoiva-alan
ammattikeittiömarkkina.

Feelia: Vakuumikypsennys pitää maut ja ravintoaineet
tallessa.
Real Snacks: Puhdaskaurasta valmistetut gluteenittomat
kauratuotteet ovat vähärasvaisia ja kuitupitoisia.

Snacks-markkinan liikevaihto Suomessa 2014–2023E

Trendit

Miljoonaa
euroa

Snacks-markkina
CAGR
3,6 %

CAGR

2,4 %

Syömisen helppous ja nopeus
Feelia: Pitkään säilyvät tuotteet, joiden valmistus vaatii
vain viimeistelyn ja lämmityksen
Real Snacks: Tuotteet vastaavat erinomaisesti kasvavaan välipalakulttuuriin.

12

MARKKINATRENDIT
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2015 2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E

Paikallisuus ja vastuullisuus
Feelia: Yli 80 prosenttia raaka-aineista on kotimaisia,
mikä on huomattavasti enemmän kuin alalla keskimäärin. Feelian hyvin säilyvät tuotteet myös pienentävät
hävikkiä.
Real Snacks: Tuotteissa käytetään 100-prosenttisesti
kotimaista perunaa ja kauraa tehtaan lähialueilta. Vastuullisemmat pakkausmateriaalit sekä viljelijätiedot
perunalastupusseissa.

Real Snacksin kohdemarkkina on sipsi- ja muista napostelutuotteista koostuva snacks-markkina. Suomen
snacks-markkinan koko oli vuonna 2018 noin 243 miljoona
euroa3. Pohjoismaiden yhteenlasketun snacks-markkinan
koko oli samana ajankohtana noin 2,2 miljardia euroa ja
koko Euroopan snacks-markkinan koko oli noin 31 miljardia euroa.
Snacks-markkinan kasvun ennustetaan kiihtyvän tulevina vuosina. Kasvun pääajurina toimivat helppouden
arvostus ja napostelusyömisen lisääntyminen. Erityisesti
kaurapohjaisten snacks-tuotteiden kysynnän ennustetaan
kasvavan voimakkaasti.

Lähde: Euromonitor, Consumer Foodservice (ruoan osuus)
Lähde: Valtiovarainministeriö, Taloudellinen katsaus, Syksy 2019
3
Lähde: Euromonitor, Savoury Snacks
1

2
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Fodelian tytäryhtiöiden kilpailuedut

Ketteryys
Pieninä ja yrittäjälähtöisinä toimijoina Feelia ja Real
Snacks voivat reagoida asiakkaiden tarpeisiin nopeasti ja joustavasti, jolloin myös syntyvät parhaat
innovaatiot ja uniikit tuotteet.

14
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Kotimainen,
laadukas ruoka

Uniikit innovaatiot
ja oma tuotekehitys

Feelia ja Real Snacks panostavat liiketoiminnoissaan paikallisesti
valmistettuihin tuotteisiin, joiden laadukkaat raaka-aineet tulevat
läheltä ja joiden kotimaisuusaste on korkea. Raaka-aineiden jäljitettävyys on erinomainen. Tytäryhtiöille myönnetty FSSC 22000
-sertifikaatti osoittaa sitoutumisen elintarviketurvallisuuden ja
vastuullisen ruokatuotannon kehittämiseen.

Innovatiiviset snacks-tuotteet, eri asiakasryhmille
räätälöidyt ruokapalvelukonseptit ja pitkälle kehitetyn autoklaaviteknologian hyödyntäminen ruoan
valmistuksessa.

Vastuullisuus
Feelia ja Real Snacks toimivat vastuullisesti ruokaketjun jokaisessa vaiheessa raaka-aineiden hankinnasta viljelijöiltä aina
tuotannon kautta kuluttajalle asti. Vastuullisuus tarkoittaa
ennen kaikkea tarkoin valittuja, puhtaita ja turvallisia raaka-aineita, raaka-aineiden jäljitettävyyttä, hygieenistä, ympäristöä
huomioivaa valmistusta ja pakkausta tuotantolaitoksilla sekä
raaka-aineiden lyhyttä kuljetusmatkaa.

KILPAILUEDUT
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Feelia on suomalainen terveellisten ja vastuullisten valmisruokatuotteiden tarjoaja, joka toimii kotimaan lisäksi myös Ruotsin markkinalla.
Feelia on yksi innovatiivisimmista ja nopeimmin
kasvavista elintavikealan toimijoista Suomessa.
Feelian monipuolinen tuotevalikoima sisältää suomalaiseen makuun suunniteltuja kotiruokatyylisiä tuotteita, muun muassa
erilaisia keittoja ja liemiä, patoja ja laatikoita, puuroja, juureksia
ja perunatuotteita.
Tuotteet vastaavat eri asiakasryhmien tarpeisiin. Feelia
tarjoaa valmisruokatuotteita muun muassa koulujen ja hoivakotien ammattikeittiöille, lounas- ja henkilöstöravintoloille,
liikenneasemille, kauppojen ruokapalvelupisteisiin sekä kotitalouksille. Feelian oma kotitalouksia palveleva verkkokauppa
avattiin vuonna 2017.
Feelian tuotteet ovat valmiita tarjoiltavaksi ilman kypsentämistä ja vaativat yleensä vain nopean lämmityksen. Feelia käyttää tuotannossaan autoklaavitekniikkaa, jonka hyödyntämiseen
konsentraattikeittojen valmistuksen yhteydessä Feelialla on patentti. Autoklaavitekniikan käyttö parantaa ruokien säilyvyyttä
merkittävästi. Kaikki tämä vähentää ruoan valmistuksessa vaadittavaa aikaa, investointeja, kustannuksia ja työvoiman tarvetta.
Feelialla on vahvaa kasvupotentiaalia muun muassa julkisen sektorin ja hoiva-alan yhtiöiden lisääntyvässä palvelussa,
kansainvälistymisessä sekä kuluttajaverkkokaupan kasvussa.

Foodservice-markkinaa palveleva
asiakaslähtöinen ja ketterä kasvuyritys
Feelia valmistaa tuotteitaan pääasiallisesti Suomen foodservice-toimijoiden käyttöön. Feelian pääkilpailijoita ovat suuret suomalaiset
toimijat, muun muassa Atria, Saarioinen, Snellman ja Apetit.
Feelia on perinteisiä elintarvikevalmistajia asiakaslähtöisempi
ja ketterämpi, sillä sen liiketoiminta ei ole raaka-ainelähtöistä.
Patentoitu autoklaavitekniikka, LEAN-ohjattu ja kustannustehokas tuotanto sekä korkea kotimaisuusaste ovat Feelian
merkittäviä kilpailuetuja.

Feelia – terveellisiä ja vastuullisesti
tuotettuja valmisruokatuotteita
16
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Asiakkaina laaja joukko yksityisen
ja julkisen sektorin toimijoita
Feelian yli 1 000 asiakkaasta käsittävä asiakaskunta koostuu
laajasta joukosta yksityisen ja julkisen sektorin toimijoita. Yksityisellä sektorilla asiakkaita ovat muun muassa Suomen merkittävimmät hoivayhtiöt, huoltoasemat ja ravintolat, esimerkiksi
Restel, kaupat sekä tukkuliikkeet, kuten Kespro, Meira Nova ja
Wihuri, joiden kautta osa loppuasiakkaista hankkii Feelian tuot-

teita. Julkisella sektorilla asiakkaina on muun muassa kuntien ja
kaupunkien keskuskeittiöitä, esimerkiksi Kangasalan kaupunki ja
Siikalatvan kunta, hoivakoteja sekä muita julkisen ruokahuollon
toimijoita, kuten Leijona Catering. Feelian vientiasiakkaita ovat
muun muassa Martin & Servera, Coop ja Caffe Nero Ruotsissa.
Kotitalouksille Feelia tarjoaa tuotteitaan oman verkkokauppansa
kautta.

Tuotannossa hyödynnetään
patentoitua autoklaavitekniikkaa
Feelian käyttämistä raaka-aineista yli 80 prosenttia on kotimaisia. Suurin osa raaka-aineista tulee Feelian tehtaalle alle
kahden tunnin kuljetusmatkan päästä. Feelia tuo ulkomailta

Esimerkkejä kilpailijoista

Saarioinen

Feelia

Snellman

Atria

Arla

Apetit

FEELIAN KILPAILUETUJA
Autoklaavitekniikan
hallinta ja patentti

Kustannustehokas
tuotanto

Terveelliset
tuotteet

Raaka-aineiden
kotimaisuus

Asiakaslähtöinen
tuotekehitys

Ketteryys

LIIKETOIMINTA: FEELIA
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Ateriapalveluiden ulkoistus
toi Kangasalalle mittavat
säästöt
Kangasalan kaupunki ja Feelia tekivät loppuvuodesta 2017 viisivuotisen sopimuksen ateriapalveluiden
ulkoistamisesta. Sopimus kattaa kaikki ateriapalvelut
varhaiskasvatuksesta opetukseen ja ympärivuorokautisen hoivan yksiköihin, arviolta kaksi miljoonaa
ruoka-annosta vuodessa. Ulkoistuksen säästöt ovat
kaupungin mukaan arviolta 400 000 euroa vuodessa.
Vastaavien julkisen sektorin ulkoistuksien uskotaan
lisääntyvän tulevina vuosina.

Tuotteet:
Keittoja, kastikkeita, puuroja, patoja, laatikoita, juureksia
ja perunoita

Asiakkaat:
Hoivakodit, kuntien keskuskeittiöt, huoltoasemat, lounasja henkilöstöravintolat, kahvilat ja kotitaloudet

Kolmen suurimman asiakkaan
osuus liikevaihdosta 2018
Suurin (9 %)
2. suurin (9 %)
Muut (74 %)

Liikevaihto
2018

9,4

miljoonaa
euroa

Liikevoittomarginaali 2018

~14

%

CAGR 2016–2018

~48

%

Tuotantokapasiteetti 2019
Henkilöstömäärä 2019
sisältäen vuokratyöntekijät
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3. suurin (7 %)

9,4 M€

LIIKETOIMINTA: FEELIA

7
~50

miljoonaa
kiloa

henkilöä

muun muassa lohta, tomaattikastiketta ja mausteita.
Feelia hyödyntää tuotannossaan autoklaavitekniikkaa,
jonka käytöstä elintarvikkeiden valmistuksessa sillä on patentti. Feelia on tehnyt kehitystyötä valmistusmenetelmän
ja -prosessin hiomiseksi vuodesta 2007 lähtien. Pyhännän tehtaalla tuotteet valmistetaan autoklaavitekniikalla vakuumissa ensin 88–120-asteiseksi, minkä jälkeen ne
jäähdytetään nopeasti kuuteen asteeseen. Patentoidun
menetelmän ansiosta ruoka säilyy jääkaappilämmössä
tuotteesta riippuen 2–6 kuukautta ilman valmistuksessa
lisättyjä lisäaineita, ja vakuumikypsennyksessä ruokien
maut ja ravintoaineet pysyvät tallessa. Tuotteiden varastoiminen vaatii myös vähemmän tilaa kuin perinteisellä
menetelmällä valmistettu vastaava ruoka.
Tuotannon sarjat ovat lyhyitä ja tuotannossa käytetään
LEAN-ohjausta. Robotiikkaa hyödynnetään pakkauslinjoilla
ja laatikkojen lavauksen yhteydessä, ja sen käyttöä on
tarkoitus edelleen lisätä muun muassa paukkausten käsittelyssä.
Feelia investoi uuteen tehtaaseen vuonna 2018, mikä
yli kaksinkertaisti tuotantokapasiteetin nykyiseen noin
7 miljoonaan kiloon vuodessa. Suurempi tehdas mahdollistaa uusien valmistusmenetelmien käytön, uusien
tuoteperheiden, kuten lämpötilavapaiden tuotteiden, ja
uusien pakkauskokojen tuomisen markkinoille sekä tarjoaa
suuremmat varastotilat. Kaikki Feelian tuotteet kypsennetään biokaasulla, jolla tehdas myös lämmitetään. Feelia on
valmistautunut myös tuleviin tuotannon laajennustarpeisiin: yhtiön omistamalla tontilla on tilaa kolmelle uudelle,
kooltaan vuonna 2018 valmistunutta tehdasta vastaavalle,
tehtaalle. Feelian kasvu lisää kapasiteetin tarvetta, ja Feelia
arvioi, että seuraavan tehdaslaajennuksen valmistelut on
aloitettava ensi vuonna.
Feelian sijainti Pyhännällä on tuotannon kannalta
suotuisa. Yritysmyönteinen kunta on eräs Suomen teollistuneimmista kunnista. Myös tonttimaata on saatavilla
edullisesti. Rahti on kustannustehokasta, sillä Feelian kuljetukset suuntautuvat pääasiassa pohjoisesta etelään, ja
tähän suuntaan rahtikapasiteettia on tyypillisesti paljon
tarjolla.
Feelialla on FSSC 22000 -elintarviketurvallisuuden
sertifikaatti.

Real Snacks – maukkaita snacks-tuotteita
kotimarkkinoille ja vientiin
LIIKETOIMINTA: REAL SNACKS
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Real Snacks valmistaa kotimaisesta raaka-aineesta perunalastuja, maissinaksuja ja kaurasnacksejä vaativampaankin makuun. Laadukkaat tuotteet ovat saavuttaneet vahvan
jalansijan suomalaisten ja monien ulkomaalaisten ruokakauppojen hyllyillä. Real Snacks
toi gluteenittomat kaurasnacksit markkinoille ensimmäisenä maailmassa.

Snacks-markkinan innovatiivinen haastaja

Esimerkkejä kilpailijoista

Orkla

Real Snacks

Estrella

Linkosuo

Weekend

Lay's

REAL SNACKSIN KILPAILUETUJA

Kotimaisuus

Innovatiivinen
tuotekehitys
Vahvassa asemassa
kaupan omissa merkeissä

Real Snacks valmistaa perunalastuja sekä kaura- ja maissisnackseja kotimarkkinoille ja vientiin yli 15 maahan. Real Snacks
käyttää perunalastuissaan vain suomalaista perunaa, jonka se
hankkii lähialueen sopimusviljelijöiltä. Myös gluteenittomien,
vähemmän rasvaa ja enemmän kuitua sisältävien kaurasnacksien
puhdaskaura tulee Suomesta.
Tuotteita myydään omien brändien alla sekä kaupan omien
merkkien valmistuksena. Real Snacksin omia brändejä ovat
Oikia, Oatis, Moomin sekä Junior.
Real Snacksin liikevaihdosta noin kolmannes tulee omien
brändien myynnistä ja noin kaksi kolmannesta kaupan omien
merkkien valmistuksesta. Vuonna 2018 noin 12 prosenttia Real
Snacksin liikevaihdosta tuli viennistä. Merkittävimpiä vientimarkkinoita ovat Ruotsi, Iso-Britannia, Venäjä, Espanja, Liettua, Viro,
Saksa ja Tanska.
Real Snacksilla on erinomaiset kasvumahdollisuudet niin
Suomessa kuin vientimarkkinoillakin.

Jäljitettävät
tuotteet
Terveellisemmät
tuoteratkaisut
Vastuulliset tuotteet
ja pakkaukset

Real Snacks on kaupan snacks-markkinan haastaja Suomessa. Suomen snacks-markkinoiden johtaja on Ahvenanmaalla Taffel-tuotteita valmistava Orkla Confectionery & Snacks
Finland Ab. Muita merkittäviä toimijoita ovat Estrella, joka on
osa saksalaista koko Euroopassa toimivaa Intersnack Group
GmbH:ta, sekä pienempänä toimijana PepsiCon omistama Lays.
Real Snacks on markkinan kolmanneksi suurin toimija perunalastuissa.
Suomessa Real Snacks on rakentanut pohjan menestykselleen kauppojen omien merkkien tuottajana. Innovatiivisen
tuotekehityksensä ansiosta se on sipsimarkkinan edelläkävijä
muun muassa kaurapohjaisissa tuotteissa, ja sen Oatis-tuotteet
ovat herättäneet laajaa kansainvälistä kiinnostusta. Myös pakkauksista aina raaka-aineisiin korostuva vastuullisuus ja tuotteiden jäljitettävyys viljelijään saakka luovat yhtiölle kilpailuetuja.

Asiakkaina merkittäviä päivittäistavarakaupan
toimijoita ja keskusliikkeitä
Real Snacksin asiakkaita ovat kaikki merkittävimmät päivittäistavarakaupan toimijat ja keskeiset kaupan keskusliikkeet Suomessa
sekä viennin kohdemaissa toimivat maahantuojat ja ulkomaiset
päivittäistavarakaupat, kuten Sainsbury’s Isossa-Britanniassa
ja Sore Hollannissa.

Tuotannossa suositaan lähellä tuotettuja raaka-aineita

tällä hetkellä käytetty peruna on 100-prosenttisesti suomalaista.
Tuotannossa suositaan lähellä tuotettuja raaka-aineita, joiden
jäljitettävyys on hyvä. Peruna hankitaan sopimusviljelijöiltä 100
kilometrin säteeltä Pyhännällä sijaitsevalta tehtaalta, ja Real
Snacks merkitsee jokaiseen perunalastupussiin perunaa viljelleen tilan. Suuri osa perunasta tulee EU:n High Grade -alueelta,
Limingasta ja Tyrnävältä. Gluteeniton kaura hankitaan Kinnusen
Myllyltä. Valmistuksessa käytettävä öljy on auringonkukka-rypsiöljyseosta.
Real Snacksin tuotantolaitoksen tilat on vuokrattu Pyhännän kunnalta pitkäaikaisella sopimuksella ja niitä on uudistettu
säännöllisesti. Vuonna 2018 Real Snacks investoi uuteen tuotantokoneeseen, joka nosti kauratuotteiden valmistuksen kapasiteettia yli 100 prosenttia.
Valmiit tuotteet varastoidaan tehtaalla ja toimitetaan asiakkaille niiden oman logistiikkaketjun kautta, eli pääosin tuotteet
noudetaan tehtaalta.
Real Snacksillä on FSSC 22000 -elintarviketurvallisuuden
sertifikaatti.

Tuotteet:
Innovatiivisia perunalastu- ja snacks-makuja muun muassa
Oikia- ja Oatis-brändien alla. Valikoimassa on tuotteita
monenlaiseen mielitekoon: rapeista perunalastuista aina
lisäaineettomiin maissinaksuihin ja gluteenittomiin, vähemmän rasvaa ja enemmän kuitua sisältäviin kaurapohjaisiin snackseihin.

Asiakkaat:
Päivittäistavarakaupat ja keskeiset kaupan keskusliikkeet
sekä maahantuojat

Kolmen suurimman asiakkaan
osuus liikevaihdosta vuonna 2018

Muut (23 %)

3. suurin (7 %)

Terveellisimmille
kaurasnacks-vaihtoehdoille
kysyntää Isossa-Britanniassa
Isossa-Britanniassa Sainsbury’s halusi vuoden 2019
alusta suomalaiset Oatis-kaurasipsit myyntiin 300
ketjun kauppaan. Gluteenittomat kaurasipsit ovat siellä
erityisruokavalioita noudattavia palvelevalla free from
-osastolla. Sainsbury's on ottanut tuotteen mukaan
Future Brands -ohjelmaansa, jossa he tuovat myyntiin
uusia, suurelle yleisölle tuntemattomia brändejä.
Oatis sopii myös kuluttajille, jotka hakevat tavallisia
perunalastuja vähemmän rasvaa ja enemmän kuitua
sisältävää naposteltavaa. Tuote istuu hyvin Britannian
snacks-kulttuuriin, ja tarjoaa terveellisemmän vaihtoehdon esimerkiksi koululaisten eväslaatikkohin.

6,0 M€

Suurin (50 %)

2. suurin (20 %)

Liikevaihto
2018

6,0

miljoonaa
euroa

Viennin osuus liikevaihdosta
vuonna 2018

~12

%

~5

%

~9

%

Liikevoittomarginaali 2018
CAGR 2016–2018
Henkilöstömäärä 2019
sisältäen vuokratyöntekijät

~20

henkilöä

Real Snacksin tuotteiden kotimaisuusaste on korkea, esimerkiksi
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Johtoryhmä

Hallitus

Mikko Tahkola

Mikko Paso

Toimitusjohtaja vuodesta 2019
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019

Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen jäsen vuodesta 2019

Kati Kokkonen

Helene Auramo

Talousjohtaja vuodesta 2019
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019

Hallituksen jäsen vuodesta 2019

Marc Moberg

Jukka Ojala
Johtoryhmä
Vasemmalta:
Mikko Tahkola,
Arja Kastarinen,
Jukka Ojala ja
Kati Kokkonen

Hallituksen jäsen vuodesta 2019

Feelia Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2014
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019

Eero Raappana
Hallituksen jäsen vuodesta 2019

Arja Kastarinen
Real Snacks Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2015
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019

Osakkeenomistajat
Yhtiöllä on Yhtiöesitteen päivämääränä yhdeksän osakkeenomistajaa. Seuraavassa taulukossa on esitetty yhtiön omistajat sekä heidän osakeomistuksensa välittömästi ennen listautumisantia:

Osakkeenomistaja

Osakkeiden lukumäärä
ennen listautumisantia

%

Mikko Tahkola

2 195 739

36,58

Jukka Ojala

1 138 674

18,97

Antti Kamula

675 882

11,26

Juha Lahti

460 992

7,68

Mikko Paso

459 551

7,66

Raimo Liukko

456 310

7,60

Liisa Tahkola

295 923

4,93

Jukka Kivioja

263 006

4,38

55 703

0,93

6 001 780

100,00

Jaakko Ristinen
Yhteensä
Yhtiö ei omista omia osakkeita.
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Konsernin pro forma -tuloslaskelma

Pro forma -tunnusluvut ja laskentakaavat

Fodelia-konserni

H1 2019

2018

Liikevaihto, tuhatta euroa

9 184

15 329

Käyttökate (EBITDA), tuhatta euroa

1 159

1 878

% liikevaihdosta

12,6

12,2

Liikevoitto (EBIT), tuhatta euroa

887

1 581

9,7

10,3

% liikevaihdosta
Taseen loppusumma, tuhatta euroa

9 687

Omavaraisuusaste, %

29,2

Nettovelkaantumisaste, %

117,2

Sijoitetun pääoman tuotto annualisoitu, %

25,4

Oman pääoman tuotto annualisoitu, %

46,4

FAS (tuhatta euroa)

1.1.–30.6.2019
(Tilintarkastamaton)

1.1.–31.12.2018
(Tilintarkastamaton)

9 184

15 329

24

83

152

37

Materiaalit ja palvelut

-4 665

-7 637

Henkilöstökulut

-1 442

- 2 345

-2 095

-3 590

Käyttökate

1 159

1 878

Poistot ja arvonalentumiset

-272

-297

Liikevoitto

887

1 581

Rahoitustuotot ja -kulut

-54

-89

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

833

1 492

Tuloverot

-164

-248

-13

-57

657

1 187

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Varaston muutos

Liiketoiminnan muut kulut

Laskentakaavat
KÄYTTÖKATE (EBITDA)
= Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – varaston muutos – valmistus omaan käyttöön – materiaalit ja palvelut
– henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut
KÄYTTÖKATE LIIKEVAIHDOSTA, %
= Käyttökate / Liikevaihto x 100
LIIKEVOITTO (EBIT)
= Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – varaston muutos – valmistus omaan käyttöön – materiaalit ja palvelut
– henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut – poistot ja
arvonalentumiset
LIIKEVOITTO LIIKEVAIHDOSTA, %
= Liikevoitto / Liikevaihto x 100
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OMAVARAISUUSASTE, %
= Oma pääoma kauden lopussa / (Taseen loppusumma
kauden lopussa – Saadut ennakot kauden lopussa) x 100
NETTOVELKAANTUMISASTE, %
= (Korolliset velat kauden lopussa – Rahavarat kauden lopussa) / Oma pääoma yhteensä kauden lopussa x 100

Laskennalliset verot

Tilikauden voitto

SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO (ROI), %
= Annualisoitu voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja +
annualisoidut rahoituskulut / (Taseen loppusumma kauden
lopussa – Korottomat velat kauden lopussa) x 100
OMAN PÄÄOMAN TUOTTO (ROE), %
= Annualisoitu tilikauden voitto / Oma pääoma x 100

TULOSLASKELMA
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Konsernin pro forma -tase
FAS (tuhatta euroa)

30.6.2019 (Tilintarkastamaton)

FAS (tuhatta euroa)

Pysyvät vastaavat

Oma pääoma

Aineettomat hyödykkeet

Osakepääoma

Kehittämismenot

18

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Aineettomat oikeudet

31

Edellisten tilikausien voitto

Konserniliikearvo
Muut aineettomat hyödykkeet
Ennakkomaksut
Aineettomat hyödykkeet yhteensä

937
4

Tilikauden voitto
Oma pääoma yhteensä

80
2 683
68
2 830

32
1 022

Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet

30.6.2019 (Tilintarkastamaton)

Laskennalliset verovelat
76

Rakennukset ja rakennelmat

1 878

Koneet ja kalusto

2 268

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

2 472
69
2 541

Lyhytaikainen vieras pääoma

Muut aineelliset hyödykkeet
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Lainat rahoituslaitoksilta

1 688

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

82

Ostovelat

1 554

4 330

Siirtovelat

819

Muut velat

254

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

Sijoitukset

Pysyvät vastaavat yhteensä

0

5 352

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

4 315

Vieras pääoma yhteensä

6 856

Vastattavaa yhteensä

9 687

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus

1 063

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset

0

Muut saamiset

29

Siirtosaamiset

183

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset

26 TASE

2 218

2 430
841

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

4 334

Vastaavaa yhteensä

9 687

TASE
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Kysymyksiä ja vastauksia
Miksi Fodelia listautuu ja mihin
listautumisesta saatavat varat käytetään?
Listautumisannilla on tarkoitus tukea Fodelian kasvustrategian
toteuttamista muun muassa panostamalla portfolioyhtiöiden
markkinointiin, tuotannon investointeihin sekä viennin kasvattamiseen. Yhtiö myös odottaa, että mahdollinen listautuminen
vahvistaisi tytäryhtiöiden uskottavuutta kumppanina sekä lisäisi
yhtiön yleistä tunnettavuutta, tarjoaisi pääsyn pääomamarkkinoille ja mahdollistaisi Fodelian osakkeiden käytön maksuvälineenä potentiaalisissa yritysostoissa.
Yhtiön listautumisannissa saamien nettovarojen arvioidaan
olevan yhteensä noin 3,6 miljoonaa euroa, olettaen, että kaikki
tarjottavat osakkeet merkitään ja henkilöstöanti toteutuu täysmääräisesti. Yhtiö aikoo käyttää listautumisannilla hankittavat
varat liiketoiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen.

Milloin voin merkitä osakkeita?
Listautumisannin merkintäaika alkaa 11.11.2019 klo 9:30 ja päättyy
viimeistään 20.11.2019 klo 16:30. Huomaathan, että merkintäaika
voidaan keskeyttää aikaisintaan 19.11.2019 klo 16:30.

Miten voin merkitä osakkeita?
Yleisöantiin osallistuvat sijoittajat voivat antaa merkintäsitoumuksensa Nordnetin verkkopalvelussa osoitteessa
www.nordnet.fi/fi/fodelia. Palvelussa on mahdollisuus tehdä
merkintöjä Nordnetin sekä Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP
Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksin. Erikseen sovittaessa sijoittaja voi antaa merkintäsitoumuksen myös Nordnet Bank Ab Suomen sivuliikkeen
toimipisteessä osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki,
arkisin klo 13:00–17:00.
Verkkopalvelussa tehtävä merkintä on maksettava merkintää
tehtäessä ja sijoittajan tulee varmistaa, että merkinnän maksun
määrä ei ylitä sijoittajan tilin mahdollista päiväkohtaista rajoitetta varojen siirrolle. Merkintää ei voida tehdä verkkopalvelussa,
jos maksua ei suoriteta samassa yhteydessä. Verkkopalvelussa
tehtävä merkintä vaatii henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset.
Nordnetin verkkopalvelun kautta voi antaa merkintäsitoumuksen
myös yhteisön puolesta.
Kuolinpesät tai edunvalvonnassa olevat, jotka eivät ole
Nordnetin omia asiakkaita, eivät voi antaa merkintäsitoumusta Nordnetin verkkopalvelun kautta, vaan niiden tulee antaa
merkintäsitoumus Nordnetin toimipisteessä. Alle 18-vuotiaiden
tai muutoin edunvalvonnan alaisten sijoittajien osalta mer-
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kintäsitoumuksen antaminen vaatii maistraatin luvan, koska
kyseessä on pörssinoteeraamaton osake.
Merkintäsitoumus katsotaan annetuksi, kun allekirjoitettu
merkintälomake on jätetty Nordnetin verkkopalvelussa tai toimipisteeseen ja merkintä on maksettu. Maksu tulee suorittaa
tarjottavia osakkeita merkittäessä merkinnän tekevän sijoittajan
omissa nimissä olevalta suomalaiselta pankkitililtä tai Nordnetissä
Nordnetin rahatililtä.
Yhtiön hallituksella ja merkintäpaikalla on oikeus hylätä merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, mikäli merkinnän maksu
ei ole yhtiön pankkitilillä merkintäajan päättyessä.

KUVA

Mikä on osakkeen merkintähinta?
Osakkeiden merkintähinta on 4,30 euroa osakkeelta yleisöannissa sekä instituutioannissa ja 3,87 euroa osakkeelta henkilöstöannissa.

Kuinka paljon voin merkitä osakkeita?
Yleisöannin merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään
200 ja enintään 23 255 tarjottavaa osaketta. Saman sijoittajan yhtä useammat merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi
merkintäsitoumukseksi, johon sovelletaan edellä mainittua
enimmäismäärää.

Saanko varmasti merkitsemäni määrän osakkeita?
Yhtiön hallitus päättää arviolta 21.11.2019 listautumisannissa
tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä ja tarjottavien osakkeiden määrästä. Yhtiön hallituksella on oikeus hyväksyä tai hylätä
merkinnät kokonaan tai osittain. Yhtiö tiedottaa osakeannin
tuloksesta yhtiötiedotteella arviolta 21.11.2019.

Milloin kaupankäynti Fodelian osakkeilla alkaa?
Kaupankäynnin odotetaan alkavan First Northissa arviolta
26.11.2019. Yhtiön Osakkeiden kaupankäyntitunnus on FODELIA
ja ISIN-koodi FI4000400262.

Mistä saan lisätietoa Fodelian listautumisesta?
Yhtiöesite on saatavilla listautumisannin merkintäpaikasta,
joko Nordnetin verkkopalvelussa www.nordnet.fi/fi/fodelia
tai Nordnetin toimistolla osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100
Helsinki, sekä Nasdaq Helsinki Oy:n toimipisteestä osoitteessa
Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.
Yhtiöesite on saatavilla myös sähköisesti Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa www.fodelia.fi/IPO.

TALOUDELLISET
KYSYMYKSIÄ TUNNUSLUVUT
JA VASTAUKSIA
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Riskitekijöitä

Listautumisannin ehdot
Listautumisannin yleiset ehdot

Yhtiön toimintaan liittyy useita riskejä, jotka voivat vaikuttaa sen tulokseen
tai taloudelliseen asemaan vaihtelevissa määrin. Arvioitaessa Fodelian tulevaa
kehitystä on tuloskehityksen lisäksi tärkeää huomioida olennaiset riskitekijät. Riskitekijöitä tulee arvioida yhdessä Yhtiöesitteessä esitetyn informaation
kanssa sekä markkinaolosuhteet huomioon ottaen. Alla oleva kuvaus yhtiön
toimintaan liittyvistä riskeistä ei ole tyhjentävä. Tutustu huolellisesti Fodelia
Oyj:n julkaisemaan Yhtiöesitteeseen ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

A) Vallitsevaan makrotaloudelliseen
tilanteeseen liittyviä riskejä

D) Yhtiön strategian toteuttamiseen
liittyvät riskit

•

•

Yleinen makrotaloudellinen tilanne voi vaikuttaa
haitallisesti Yhtiön tuotteiden kysyntään.

B) Fodelian tuotantoon ja
liiketoimintaan liittyvät riskit
•

•

•

•

•

Raaka-aineiden toimitushäiriöt voivat vaikuttaa
haitallisesti laadukkaiden, kotimaisten ja kilpailukykyisesti hinnoiteltujen raaka-aineiden saatavuuteen.
Epäpuhtaudet raaka-aineissa ja mahdollisten tartuntatautien leviäminen voivat vaikuttaa Yhtiön
tuotteiden kysyntään arvaamattomasti.
Tuotantolaitoksissa tapahtuvat vahingot voivat aiheuttaa olennaista haittaa Yhtiön ja sen
Tytäryhtiöiden liiketoiminnalle.
Yhtiön brändin tai maineen vahingoittuminen voi
vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
Yhtiön immateriaalioikeuksien suoja ei välttämättä ole riittävä.

C) Myyntiin ja asiakkaisiin liittyvät riskit
•

•
•
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Asiakkaiden ostojen väheneminen tai avainasiakkaiden menettäminen voivat vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön liiketoimintaan.
Yhtiön sopimuskäytäntö perustuu osittain suullisiin sopimuksiin.
Yhtiö voi epäonnistua kuluttajatottumusten ja
-mieltymysten ennakoinnissa, kulutajien tarpeisiin vastaamisessa sekä kiinnostavien tuotteiden
luomisessa kilpailukykyiseen hintaan.

•

Sopivien investointikohteiden löytämiseen ja
mahdollisten yritysjärjestelyissä tavoiteltujen
hyötyjen saavuttamiseen liittyy epävarmuustekijöitä.
Yhtiö ei välttämättä pysty toteuttamaan strategiaansa odotetulla tavalla, strategia voi osoittautua epäonnistuneeksi tai Yhtiö voi epäonnistua
strategiansa mukauttamisessa vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia.

E) Verotukseen liittyvät riskit
•

Yhtiörakenteen riskit.

F) Yhtiön organisaatioon ja
henkilöstöön liittyvät riskit
•
•

Yhtiö on riippuvainen johtohenkilöistä ja muista
avainhenkilöistä sekä työvoiman saatavuudesta.
Yhtiön organisaatiorakenne on uusi ja verrattain
kevyt.

G) Rahoitukseen liittyvät riskit
•

Yhtiö ei välttämättä onnistu hankkimaan rahoitusta kilpailukykyisin ehdoin tai lainkaan.

H) Yhtiön listautumiseen ja
osingonmaksukykyyn liittyvät riskit
•
•

Osakkeisiin ja kaupankäyntiin liittyviä riskejä.
Yhtiön osingonmaksukykyyn tulevaisuudessa
liittyy epävarmuutta.

Listautumisanti yleisesti
Yhtiö tarjoaa Listautumisannissa merkittäväksi enintään
1 465 925 Fodelian Tarjottavaa Osaketta Osakeantina ja Osakemyyntinä. Yhtiö tarjoaa Antiosakkeina merkittäväksi enintään 1 050 000 Yhtiön uutta Osaketta. Lisäksi Myyjät tarjoavat
Myyntiosakkeina ostettavaksi yhteensä enintään 415 925 Yhtiön
olemassa olevaa Osaketta.
Listautumisanti koostuu (i) Yleisöannista yksityishenkilöille
ja yhteisöille Suomessa, (ii) Instituutioannista institutionaalisille Sijoittajille Suomessa ja (iii) Henkilöstöannista Yhtiön ja sen
kokonaan omistamien Tytäryhtiöiden työntekijöille sekä Yhtiön
ja Tytäryhtiöiden hallitusten jäsenille.
Tarjottavat Osakkeet edustavat noin 24,42 prosenttia Yhtiön
Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja enintään noin 20,79 prosenttia Listautumisannin jälkeen
edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjottavat
Antiosakkeet merkitään ja lasketaan liikkeeseen täysimääräisesti.
Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 380 000 Tarjottavaa Osaketta ja Instituutioannissa alustavasti enintään 1 015 925
Tarjottavaa Osaketta. Yleisöannissa ja Instituutioannissa Tarjottavien Osakkeiden määrät voivat olla enemmän tai vähemmän kuin
tässä esitetyt määrät. Henkilöstöannissa Tarjottavien Osakkeiden
enimmäismäärä on 70 000 Antiosaketta.

Osakeanti
Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 18.10.2019 Fodelian
hallituksen päättämään enintään 1 200 000 Yhtiön Antiosakkeen
antamisesta yhdellä tai useammalla osakeannilla. Valtuutusta
tulee käyttää First North -markkinapaikalla listaamisen yhteydessä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien osakkeiden saajat ja maksettavan
vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa
osakkeita suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin.
Yhtiön hallitus päätti 6.11.2019 yhtiökokouksen valtuutuksen nojalla laskea liikkeeseen enintään 1 050 000 Antiosaketta
siten, että Antiosakkeet tarjotaan merkittäväksi Yleisöannissa,
Instituutioannissa ja Henkilöstöannissa. Antiosakkeet tarjotaan
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön
Osakkeiden saamiseksi monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi
First North -markkinapaikalle. Listautumisannilla on tarkoituksena
muun muassa luoda edellytykset Yhtiön listautumiselle ja mahdollistaa Yhtiön strategian toteuttaminen. Merkintäoikeudesta
poikkeamiselle on siten osakeyhtiönlain 9 luvun 4 §:n mukainen
Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Hyväksytyistä Antiosakkeiden merkinnöistä Yhtiöille suoritetut maksut merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon. Tämän johdosta Yhtiön
osakepääoma ei nouse Osakeannin yhteydessä. Osakeannin
seurauksena Yhtiön Osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään
7 051 780 Osakkeeseen edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa tarjottavat Antiosakkeet merkitään ja lasketaan liikkeeseen.
Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Antiosakkeet vastaavat
noin 17,49 prosenttia Yhtiön Osakkeista ja kaikkien Osakkeiden

tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 14,89
prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjottavat Antiosakkeet merkitään
ja lasketaan liikkeeseen täysimääräisesti.

Osakemyynti
Myyjät tarjoavat Sijoittajille ostettavaksi enintään 415 925 Osaketta seuraavasti:
Nimi		

Osakemyynti
(kpl)

Osuus kaikista
osakkeista

Jukka Ojala
		
60 018		
1,00 %
Antti Kamula			
60 018		
1,00 %
Juha Lahti			
60 018		
1,00 %
Mikko Paso			
60 018		
1,00 %
Raimo Liukko			
12 004		
0,20 %
Liisa Tahkola			60 018		 1,00 %
Jukka Kivioja			
84 025		
1,40 %
Jaakko Ristinen			
19 806		
0,33 %
Osakemyynnissä tarjottavat osakkeet vastaavat noin 6,93 prosenttia Yhtiön Osakkeista ja kaikkien Osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 5,90 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa
tarjottavat Antiosakkeet merkitään ja lasketaan liikkeeseen täysimääräisesti. Mikäli Listautumisanti ei tule kokonaan merkityksi,
vähennetään Myyntiosakkeiden määrää siten kuin alla kohdassa
”Osakkeiden allokaatio ja menettely ali- ja ylikysyntätilanteissa”
esitetään.

Merkintähinta
Tarjottavien Osakkeiden Merkintähinta on 4,30 euroa Osakkeelta
Yleisöannissa sekä Instituutioannissa ja 3,87 euroa Osakkeelta
Henkilöstöannissa. Tarjottavista Osakkeista suoritetut maksut
kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon. Merkintähintaa määriteltäessä on otettu
huomioon muun muassa vallitseva markkinatilanne sekä Yhtiön
tulosodotukset. Merkintähinta vastaa Yhtiön hallituksen käsitystä
Yhtiön Osakkeen käyvästä arvosta.

Merkintäaika
Osakkeiden merkintäaika alkaa 11.11.2019 klo 9:30 ja päättyy viimeistään 20.11.2019 klo 16:30.
Yhtiön hallituksella on oikeus keskeyttää Listautumisanti mahdollisessa ylimerkintätilanteessa aikaisintaan 19.11.2019 klo 16:30.
Listautumisannin mahdollisesta keskeyttämisestä annetaan asiaa
koskeva yhtiötiedote viipymättä Listautumisannin keskeyttämisen
jälkeen.
Yhtiön hallituksella on myös oikeus pidentää Listautumisannin
merkintäaikaa. Mahdollinen Listautumisannin merkintäajan pidennys
julkistetaan yhtiötiedotteella, josta ilmenee Listautumisannin merkintäajan uusi päättymisajankohta. Listautumisannin merkintäajan
pidentämistä koskeva yhtiötiedote on annettava viimeistään Listautumisannin alkuperäisen merkintäajan päättymisajankohtana.
ANNIN EHDOT
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Merkintäpaikka
Listautumisannin Merkintäpaikka on Nordnet Bank AB Suomen
sivuliike.
Merkintäsitoumusta annettaessa on noudatettava jäljempänä
kohdassa ”Ohjeita Sijoittajille” esitettyjä menettelyohjeita sekä
muita Merkintäpaikan mahdollisesti antamia tarkempia ohjeita.

Merkinnän sitovuus
Merkintäsitoumukset ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa ja niiden
peruuttaminen on mahdollista vain alla kohdassa ”Yhtiöesitteen
täydentäminen ja oikeus merkintäsitoumuksen peruuttamiseen”
mainitussa tilanteessa.
Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä mikä tahansa Tarjottavien
Osakkeiden merkintä, mikäli se on tämän Yhtiöesitteen ehtojen,
Merkintäpaikan antamien tarkempien ohjeiden, lain tai viranomaismääräyksen vastainen. Tällaisessa tilanteessa Tarjottavista
Osakkeista suoritettu maksu palautetaan merkintäsitoumuksen
antaneelle Sijoittajalle. Mahdolliset maksujen palautukset tapahtuvat arviolta seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa Yhtiön
hallituksen hyväksymättä jättämistä koskevasta päätöksestä.
Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Osakkeiden allokaatio ja menettely ali- ja ylikysyntätilanteissa
Mikäli Listautumisanti ei tule kokonaan merkityksi ja Listautumisanti siitä huolimatta toteutetaan, allokoidaan merkintäsitoumukset ensisijaisesti Antiosakkeille, kunnes tarjottavien Antiosakkeiden enimmäismäärä täyttyy. Tämän jälkeen merkintäsitoumukset allokoidaan Myyntiosakkeille jäljelle jäävällä määrällä.
Yhtiön hallitus päättää Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta
Sijoittajien kesken. Yhtiön hallitus päättää menettelystä yli- tai
alikysyntätilanteissa.

Merkintöjen hyväksyminen ja tulosten julkistaminen
Yhtiön hallitus päättää arviolta 21.11.2019 Listautumisannissa
tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden määrästä. Yhtiön hallituksella on oikeus hyväksyä tai hylätä
merkinnät kokonaan tai osittain. Yhtiö tiedottaa Osakeannin
tuloksesta yhtiötiedotteella arviolta 21.11.2019.

Omistus- ja osakasoikeudet
Omistusoikeus Myyntiosakkeisiin siirtyy, kun Osakkeet on maksettu ja kirjattu Sijoittajan arvo-osuustilille. Myyntiosakkeet
tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön Osakkeet ja ne
tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä
muihin Osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä omistusoikeuden
siirtymisestä lukien.
Antiosakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön
Osakkeet ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muihin varojenjakoon sekä muihin Osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä
sen jälkeen, kun Antiosakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin,
arviolta 25.11.2019. Antiosakkeisiin liittyviä oikeuksia voi käyttää,
kun Osakkeet on kirjattu Sijoittajan arvo-osuustilille.

Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut
Antiosakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajat perivät hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin
ylläpitämisestä ja Osakkeiden säilyttämisestä. Myyntiosakkeet
myydään monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä samassa yhteydessä, kun kaupankäynti Osakkeilla alkaa First North
-markkinapaikalla, eikä näistä kaupoista makseta varainsiirto-
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veroa. Myyjä maksaa Osakemyynnin yhteydessä tapahtuvista
Osakkeiden siirroista mahdollisesti perittävän varainsiirtoveron.

kaupankäyntitunnus on FODELIA ja ISIN-tunnus FI4000400262.
First North -Sääntöjen mukaisena Hyväksyttynä Neuvonantajana
toimii Ernst & Young Oy.

Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille
Merkintäsitoumuksen antajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajayhteisössä, ja
hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero merkintäsitoumuksessaan.
Listautumisannissa merkityiksi hyväksytyt ja maksetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan Sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 25.11.2019 mennessä. Instituutioannissa Tarjottavat Osakkeet
ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 25.11.2019
Euroclear Finland Oy:n kautta.

Luovutusrajoitukset (Lock-up)
Myyjät ja Yhtiön muut nykyiset osakkeenomistajat ovat sitoutuneet luovutusrajoituksiin, joiden mukaisesti nämä eivät ilman
Yhtiön hallituksen antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta
tarjoa, myy, myy lyhyeksi, panttaa tai muutoin luovuta suoraan
tai välillisesti Listautumisannin jälkeen omistamiaan Yhtiön
Osakkeita listautumista seuraavan 360 päivän aikana. Nämä
luovutusrajoitukset eivät sovellu Listautumisannin yhteydessä
toteutettavaan Osakemyyntiin.
Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on luovutusrajoitukseen sitoutuminen. Luovutusrajoituksen mukaan henkilöstöantiin osallistuvat eivät ilman Yhtiön hallituksen antamaa
etukäteistä kirjallista suostumusta tarjoa, myy, myy lyhyeksi,
panttaa tai muutoin luovuta suoraan tai välillisesti Henkilöstöannissa merkitsemiään Yhtiön Osakkeita listautumista seuraavan
180 päivän aikana.
Yhtiön hallitus ei saa antaa edellä tarkoitettua suostumusta
ilman Yhtiön Hyväksytyn Neuvonantajan kirjallista suostumusta,
jonka antamiseen tarvitaan erityinen peruste.
Yhtiöjärjestyksessä ei ole Yhtiön Osakkeiden luovutuksia
koskevia määräyksiä. Yhtiössä ei ole osakassopimusta.

Yhtiön ennen Listautumisantia vastaanottamat
sitoumukset merkitä Tarjottavia Osakkeita
Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Markka Osake, Callardo Capital
Oy, Winduo Oy, Takoa Invest Oy ja Eino Hintsala (”Ankkurisijoittajat”)
ovat kukin erikseen antaneet merkintäsitoumuksia Tarjottavien
Osakkeiden merkitsemisestä merkintähintaan Listautumisannin
yhteydessä. Ankkurisijoittajat ovat antamiensa merkintäsitoumusten mukaisesti sitoutuneet merkitsemään Listautumisannissa
Tarjottavia Osakkeita yhteensä 2 800 00 9,50 eurolla. Ankkurisijoittajien osuus Tarjottavista Osakkeista on 44,42 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa
tarjotut Antiosakkeet merkitään täysimääräisesti. Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset ovat ehdollisia sille, että Yhtiö sitoutuu
allokoimaan Listautumisannissa merkintäsitoumuksen antajalle
vähintään 80 prosenttia sitoumuksen kattamista Tarjottavista
Osakkeista.

Osakkeiden kaupankäynnin kohteeksi ottaminen
Yhtiön Osakkeet on 1.11.2019 lukien liitetty Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Ennen Listautumisantia
Yhtiön Osakkeet eivät ole olleet monenkeskisen tai muun julkisen
kaupankäynnin kohteena. Yhtiö jättää arviolta 11.11.2019 listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle Yhtiön Osakkeiden listaamiseksi First North -markkinapaikalle. Kaupankäynnin odotetaan
alkavan First Northissa arviolta 26.11.2019. Yhtiön Osakkeiden

kintänsä peruuttaneiden Sijoittajien merkintäsitoumuksessa
ilmoittamalle pankkitilille seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa
merkinnän peruuttamisesta. Palautettaville merkintämaksuille
ei makseta korkoa.

Oikeus peruuttaa Listautumisanti
Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Listautumisanti koska
tahansa ennen Tarjottavien Osakkeiden merkintäajan päättymistä tai sen jälkeen, mikäli Listautumisannin jälkeen ilmenee,
että Yhtiö ei enää täytä First Northin listautumisedellytyksiä,
Nasdaq Helsinki Oy:n kielteisen Listautumista koskevan päätöksen johdosta tai Listautumisannin peruuttaminen on muutoin
perusteltua esimerkiksi markkinatilanteen tai Yhtiön taloudellisen
aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen taikka
Yhtiön osakkeen heikon kysynnän johdosta. Mikäli Listautumisanti peruuntuu, raukeavat annetut merkintäsitoumukset ilman
eri toimenpiteitä.
Listautumisannin mahdollisen peruuttamisen yhteydessä
Tarjottavista Osakkeista suoritetut maksut palautetaan merkitsijöille arviolta seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa Yhtiön
hallituksen päätöksestä. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.
Yhtiö tiedottaa peruutuksesta Sijoittajille merkintäsitoumuksessa
annettujen yhteystietojen mukaisesti.

Yhtiöesitteen täydentäminen ja oikeus
merkintäsitoumuksen peruuttamiseen
Yhtiöesitteessä oleva virhe, puute tai olennainen uusi tieto, joka
tulee ilmi ennen merkintäajan päättymistä ja jolla saattaa olla
olennaista merkitystä Sijoittajalle, on ilman aiheetonta viivytystä
saatettava yleisön tietoon julkaisemalla Yhtiöesitteen oikaisu tai
täydennys samalla tavalla kuin Yhtiöesite. Sijoittajilla, jotka ovat
antaneet Tarjottavia Osakkeita koskevan merkintäsitoumuksensa
ennen oikaisun tai täydennyksen julkaisemista, on oikeus peruuttaa merkintänsä määräajassa. Määräajan kesto on vähintään
kaksi (2) pankkipäivää alkaen siitä, kun oikaisu tai täydennys on
julkaistu. Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että virhe,
puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen Osakkeen
kirjaamista Sijoittajien arvo-osuustileille.
Mahdollisen merkintäsitoumuksen peruutuksen tulee koskea
yksittäisen Sijoittajan antamien merkintäsitoumusten kattamaa
osakemäärää kokonaisuudessaan. Palautettaville merkintämaksuille ei makseta korkoa. Yhtiö julkistaa mahdollisen merkinnän
peruuttamiseen liittyvät toimenpiteet yhtiötiedotteella samanaikaisesti Yhtiöesitteen mahdollisen oikaisun tai täydentämisen
kanssa sekä internetissä osoitteessa www.fodelia.fi/IPO.

Menettely merkintäsitoumusta peruutettaessa
Jos Sijoittaja haluaa edellä kuvatun Yhtiöesitteen täydentämisestä aiheutuvan peruuttamisoikeutensa nojalla peruuttaa
merkintänsä, Sijoittajan tulee ilmoittaa Merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti kirjallisesti Merkintäpaikalle, jossa
alkuperäinen sitoumus on annettu peruuttamiselle asetetun
määräajan kuluessa osoitteeseen operations.fi@nordnet.fi tai
toimittamalla peruutuksen toimipaikalle seuraavin poikkeuksin:
Nordnetin omien asiakkaiden Nordnet verkkopalvelun kautta
annetun sitoumuksen voi peruttaa valtuutetun välityksellä tai
Nordnetin verkkopalvelun kautta hyväksymällä erillisen sitoumuksen peruutuksen käyttäen Nordnet Bankin pankkitunnuksia.
Mahdollisen peruutuksen tulee koskea peruutettavan merkintäsitoumuksen kattamaa osakemäärää kokonaisuudessaan.
Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Merkintämaksut palautetaan mer-

Tarjottavien Osakkeiden tarjoaminen
muualla kuin Suomessa
Tiettyjen maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Listautumisantiin osallistumiselle. Yhtiö ei ole ryhtynyt minkäänlaisiin
toimenpiteisiin Tarjottavien Osakkeiden tai Listautumisannin rekisteröimiseksi tai Tarjottavien Osakkeiden tarjoamiseksi yleisölle
missään muualla kuin Suomessa. Tarjottavia Osakkeita ei tarjota
Sijoittajille, joiden osallistuminen Listautumisantiin edellyttäisi
erillistä esitettä tai muita kuin Suomen lain ja First North -Sääntöjen mukaisia toimenpiteitä. Yhtiöesite on laadittu ainoastaan
suomeksi. Eräiden maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Listautumisantiin osallistumiselle.
Lisätietoja Tarjottavien Osakkeiden tarjoamisesta koskevista
rajoituksista on esitetty Yhtiöesitteen kohdassa ”Tärkeitä tietoja”.

Saatavilla olevat asiakirjat
Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat saatavilla
merkintäajan Yhtiön toimipaikassa, osoitteessa Tuotetie 1, 92930
Pyhäntä sekä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.fodelia.fi/IPO.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen
Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Listautumisannista
mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa yleisessä tuomioistuimessa Suomessa.

Muut seikat
Yhtiön hallitus päättää Antiosakkeiden liikkeeseenlaskuun ja
Listautumisantiin liittyvistä muista seikoista ja niihin liittyvistä
käytännön toimenpiteistä.
Osakemyyntiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättävät Myyjät.
Lisätietoa Tarjottavien Osakkeiden merkitsemiseen liittyvistä
seikoista on Yhtiöesitteen kohdassa ”Ohjeita Sijoittajille”.

Yleisöantia koskevat erityisehdot
Yleistä
Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 380 000 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi
Suomessa. Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden määrä voi olla
enemmän tai vähemmän kuin tässä esitetty määrä.

Osallistumisoikeus Yleisöantiin
Yleisöannin merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 200
ja enintään 23 255 Tarjottavaa Osaketta. Saman Sijoittajan yhtä
useammat merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi merkintäsitoumukseksi, johon sovelletaan edellä mainittua enimmäismäärää.
Yleisöannissa Tarjottavat Osakkeet tarjotaan yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa. Yleisöantiin voivat osallistua Sijoittajat, joiden pysyvä osoite tai kotipaikka on
Suomessa ja jotka antavat merkintäsitoumuksensa Suomessa.
Merkintäsitoumuksen antavalla yhteisöllä tulee olla voimassa
oleva LEI-tunnus.
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Yhtiöllä, Hyväksytyllä Neuvonantajalla tai Merkintäpaikalla on
oikeus hylätä merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei sitä
ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

tavaa Osaketta institutionaalisille Sijoittajille Suomessa. Instituutioannissa Tarjottavien Osakkeiden määrä voi olla enemmän tai
vähemmän kuin tässä esitetty määrä.

Merkintäpaikat, merkintäsitoumuksen
antaminen ja maksaminen

Osallistumisoikeus Instituutioantiin

Yleisöantiin osallistuvat Sijoittajat voivat antaa merkintäsitoumuksensa
Nordnetin verkkopalvelussa osoitteessa www.nordnet.fi/fi/fodelia.
Palvelussa on mahdollisuus tehdä merkintöjä Nordnetin sekä
Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja
Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksin. Erikseen sovittaessa
Sijoittaja voi antaa merkintäsitoumuksen myös Nordnet Bank
Ab Suomen sivuliikkeen toimipisteessä osoitteessa Yliopistonkatu
5, 00100 Helsinki, arkisin klo 13:00–17:00.
Verkkopalvelussa tehtävä merkintä on maksettava merkintää
tehtäessä ja Sijoittajan tulee varmistaa, että merkinnän maksun
määrä ei ylitä Sijoittajan tilin mahdollista päiväkohtaista rajoitetta varojen siirrolle. Merkintää ei voida tehdä verkkopalvelussa,
jos maksua ei suoriteta samassa yhteydessä. Verkkopalvelussa
tehtävä merkintä vaatii henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset.
Nordnetin verkkopalvelun kautta voi antaa merkintäsitoumuksen
myös yhteisön puolesta.
Kuolinpesät tai edunvalvonnassa olevat, jotka eivät ole
Nordnetin omia asiakkaita, eivät voi antaa merkintäsitoumusta
Nordnetin verkkopalvelun kautta, vaan niiden tulee antaa merkintäsitoumus Nordnetin toimipisteessä. Alle 18-vuotiaiden tai
muutoin edunvalvonnan alaisten sijoittajien osalta merkintäsitoumuksen antaminen vaatii maistraatin luvan, koska kyseessä
on pörssinoteeraamaton osake.
Merkintäsitoumus katsotaan annetuksi, kun allekirjoitettu
merkintälomake on jätetty Nordnetin verkkopalvelussa tai toimipisteeseen ja merkintä on maksettu. Maksu tulee suorittaa
Tarjottavia Osakkeita merkittäessä merkinnän tekevän Sijoittajan
omissa nimissä olevalta suomalaiselta pankkitililtä tai Nordnetissä
Nordnetin rahatililtä.
Yhtiön hallituksella ja Merkintäpaikalla on oikeus hylätä Merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, mikäli merkinnän maksu ei
ole Yhtiön pankkitilillä merkintäajan päättyessä.

Merkintöjen hyväksyminen ja allokaatio
Yhtiön hallitus päättää Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden
allokaatiosta Sijoittajille. Mikäli merkintäsitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain, maksettu määrä tai sen osa palautetaan
merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle suomalaiselle pankkitilille
Tarjottavien Osakkeiden allokaatiopäätöksen jälkeen. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.
Kaikille Listautumisantiin osallistuneille Sijoittajille lähetetään vahvistuskirje merkintäsitoumusten hyväksymisestä ja
Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista.
Sijoittajat, jotka ovat antaneet merkintäsitoumuksensa Nordnetin verkkopalvelun kautta, näkevät merkintäsitoumuksensa
sekä allokoitujen Tarjottavien Osakkeiden määrän Nordnetin
verkkopalvelun tapahtumasivulla. Merkintäsitoumus on vahvistuskirjeestä ja sen vastaanottamisesta riippumatta sitova.

Instituutioantia koskevat erityisehdot
Yleistä
Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 1 015 925 Tarjot-
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Institutioannissa merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään
23 256 Tarjottavaa Osaketta. Saman Sijoittajan yhtä useammat
merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi merkintäsitoumukseksi, johon sovelletaan edellä mainittua vähimmäismäärää.
Yhtiöllä, Hyväksytyllä Neuvonantajalla tai Merkintäpaikalla on
oikeus hylätä merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei sitä
ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

Merkintäpaikat, merkintäsitoumuksen
antaminen ja maksaminen
Instituutioannin Merkintäpaikkana toimii Nordnetin toimipiste
osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki, puh. +358 9 6817 8444.
Instituutioantiin osallistuvien Sijoittajien tulee maksaa hyväksytyn merkintäsitoumuksen mukaiset heille jaetut Tarjotut
Osakkeet Merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaan siten,
että maksu on Yhtiön tilillä viimeistään arviolta 22.11.2019 klo
12:00. Yhtiöllä ja Merkintäpaikalla on oikeus tarvittaessa vaatia
merkintätarjousten antajalta selvitystä tämän kyvystä maksaa
tarjousta vastaavat Tarjottavat Osakkeet tai tarjousta vastaava
määrä suoritettavakasi etukäteen. Maksettava määrä on tällöin merkintähinta kerrottuna merkintätarjouksen mukaisella
Tarjottavien Osakkeiden määrällä. Mahdollisesti palautettaville
erille ei makseta korkoa.

Merkintöjen hyväksyminen ja allokaatio
Yhtiön hallitus päättää Instituutioannissa Tarjottavien Osakkeiden
allokaatiosta Sijoittajille. Merkintäsitoumukset voidaan hyväksyä
kokonaan tai osittain tai ne voidaan hylätä.
Hyväksytyistä merkintäsitoumuksista toimitetaan vahvistusilmoitus sekä maksuohjeet niin pian, kuin käytännössä on
mahdollista Tarjottavien Osakkeiden allokoimisen jälkeen eli
arviolta 21.11.2019 Merkintäsitoumus on vahvistuskirjeestä ja
sen vastaanottamisesta riippumatta sitova.

Henkilöstöantia koskevat erityisehdot
Yleistä
Henkilöstöannissa tarjotaan enintään 70 000 Tarjottavaa Osaketta
Yhtiön ja sen kokonaan omistamien Tytäryhtiöiden työntekijöille
sekä Yhtiön ja Tytäryhtiöiden hallitusten jäsenille. Myyjät eivät voi
merkitä Tarjottavia Osakkeita Henkilöstöannissa.

Osallistumisoikeus Henkilöstöantiin
ja luovutusrajoitukset (lock-up)
Henkilöstöannin merkintäsitoumuksen vähimmäismäärä on 100
Tarjottavaa Osaketta ja enimmäismäärä 23 255 Tarjottavaa Osaketta. Saman Sijoittajan yhtä useammat merkintäsitoumukset
yhdistetään yhdeksi merkintäsitoumukseksi, johon sovelletaan
edellä mainittua enimmäismäärää. Saman Sijoittajan Henkilöstöannissa antamia merkintäsitoumuksia ei yhdistetä muissa
anneissa annettuihin merkintäsitoumuksiin.
Henkilöstöannissa Tarjottavat Osakkeet tarjotaan merkintäaikana Fodelian, Feelian ja Real Snacksin vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa oleville työntekijöille sekä hallitusten

jäsenille. Henkilöstöannissa tarjotaan ainoastaan Antiosakkeita.
Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on edellä tässä
kohdassa määriteltyyn luovutusrajoitukseen (lock-up) sitoutuminen. Luovutusrajoituksen mukaisesti Henkilöstöantiin osallistuvat
eivät ilman Yhtiön hallituksen antamaa etukäteistä kirjallista
suostumusta tarjoa, myy, myy lyhyeksi, panttaa tai muutoin luovuta suoraan tai välillisesti Henkilöstöannissa merkitsemiään
Yhtiön Osakkeita listautumista seuraavan 180 päivän aikana.
Yhtiön hallitus ei saa antaa edellä tarkoitettua suostumusta
ilman Yhtiön Hyväksytyn Neuvonantajan kirjallista suostumusta,
jonka antamiseen tarvitaan erityinen peruste. Henkilöstöantiin
liittyvät luovutusrajoitukset ovat sitovia siitä riippumatta onko
kyseiset luovutusrajoitukset kirjattu Sijoittajan arvo-osuustilille.
Oikeus osallistua Henkilöstöantiin on henkilökohtainen, eikä
se ole siirrettävissä. Merkintään oikeutettu voi kuitenkin tehdä
merkinnän valtuutetun välityksellä.
Alle 18-vuotiaiden tai muutoin edunvalvonnan alaisten sijoittajien osalta merkintäsitoumuksen antaminen vaatii maistraatin
luvan, koska kyseessä on pörssinoteeraamaton osake.
Yhtiöllä, Hyväksytyllä Neuvonantajalla tai Merkintäpaikalla
on oikeus hylätä merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei
sitä ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

Merkintäpaikat, merkintäsitoumuksen
antaminen ja maksaminen
Henkilöstöantiin osallistuvat Sijoittajat voivat antaa merkintäsitoumuksensa Nordnetin verkkopalvelussa osoitteessa
www.nordnet.fi/fi/fodelia. Erikseen sovittaessa Sijoittaja voi antaa
merkintäsitoumuksen myös Nordnet Bank Ab Suomen sivuliikkeen
toimipisteessä osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki, arkisin
klo 13:00–17:00.
Antiosakkeiden merkintä tapahtuu antamalla merkintäsitoumus ja samanaikaisesti maksamalla merkintähinta Merkintäpaikan antamien kirjallisten ohjeiden mukaisesti.

Merkintöjen hyväksyminen ja allokaatio
Yhtiön hallitus päättää Henkilöstöannissa Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta Sijoittajille. Kaikille Listautumisantiin osallistuneille Sijoittajille lähetetään vahvistuskirje merkintäsitoumusten
hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta niin
pian kuin mahdollista. Sijoittajat, jotka ovat antaneet merkintäsitoumuksensa Nordnetin verkkopalvelun kautta, näkevät merkintäsitoumuksensa sekä allokoitujen Tarjottavien Osakkeiden
määrän Nordnetin verkkopalvelun tapahtumasivulla. Merkintäsitoumus on vahvistuskirjeestä ja sen vastaanottamisesta
riippumatta sitova.

Ohjeita sijoittajille

esitettävä asiakirjat, jotka osoittavat, että merkintäsitoumuksen
tehneellä yhteisöllä ja sen puolesta toimineilla luonnollisilla henkilöillä on oikeus merkitä Tarjottavia Osakkeita ja toimia kyseisen
yhteisön puolesta. Mikäli yhteisön toimialaan kuuluu arvopapereiden kauppa, tai yhteisö on ottanut käyttöön osakeyhtiölain
mukaisen yleistoimialan, riittää tällaiseksi asiakirjaksi kyseisen
yhteisön enintään kolme (3) kuukautta vanha kaupparekisteriote.
Mikäli arvopaperikauppa ei kuulu yhteisön toimialaan eikä
yhteisö ole ottanut käyttöön edellä tarkoitettua yleistoimialaa,
on merkintäsitoumuksen tekijän toimitettava enintään kolme
kuukautta vanhan kaupparekisteriotteen lisäksi ote yhteisön
päättävän elimen kokouksen pöytäkirjasta koskien Tarjottavien
Osakkeiden merkintää.
Lisäksi yhteisön puolesta toimivalla luonnollisella henkilöllä
on oltava valtakirja, ellei nimenomaisen henkilön oikeus edustaa
yhteisöä käy muutoin ilmi joko kaupparekisteriotteesta tai yhteisön päättävän elimen kokouspöytäkirjan otteesta. Valtuutetulla
henkilöllä on oltava mukanaan virallinen henkilöllisyystodistus.

Merkintä asiamiehen toimesta
Yleisösijoittajat voivat antaa merkintäsitoumuksen myös valtuutetun kautta, jolloin valtuutetulla tule olla valtuutus merkinnän
tekoon. Valtuutetun tai muun toisen henkilön puolesta toimivan asiamiehen tulee antaa täydelliset tiedot, sisältäen kopiot
sekä päämiehen että asiamiehen henkilöllisyystodistuksista,
merkintäsitoumuksen antavasta henkilöstä ja itsestään sekä
lisäksi vakuutus siitä, että asiamies on oikeutettu merkintäsitoumuksen antamiseen. Mikäli valtakirjaa tai muuta selvitystä ei
ole toimitettu tai jos vaadittuja tietoja ei ole annettu täydellisenä
Merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti tai ne ovat vääriä
tai puutteellisia, voi Yhtiön hallitus hylätä merkintäsitoumuksen
ehtojen vastaisena.
Asiamies tai valtuutettu ei voi tehdä merkintäsitoumusta
Nordnetin verkkopalvelun kautta, vaan ainoastaan Merkintäpaikkana toimivassa Nordnetin konttorissa. Merkintäpaikan
olemassa olevat asiakkaat voivat osallistua verkkopalvelussa
olevin valtuuksin.

Toimenpidemaksut
Sijoittajilta ei veloiteta merkintäsitoumuksen tekemisestä eikä
Tarjottavien Osakkeiden merkinnästä palkkioita tai muita maksuja. Merkintäpaikka veloittaa palveluhinnastonsa mukaisen
maksun arvo-osuustilin tai muun säilytyksen avaamisesta ja
ylläpitämisestä.

Verotus
Kohdassa ”Verotus Suomessa” on kuvattu osinkojen verotusta
sekä Tarjottavien Osakkeiden merkitsemistä harkitsevien Sijoittajien verotukseen liittyviä asioita.

Osakkeiden liittäminen arvo-osuusjärjestelmään
Yhtiön Osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Tämän johdosta merkintäsitoumuksen antajalla on oltava suomalaisessa
tai Suomessa toimivassa tilinhoitajayhteisössä arvo-osuustili,
jonka numero on ilmoitettava merkintäsitoumusta annettaessa. Merkintäsitoumusta annettaessa ei ole mahdollista käyttää
toisen henkilön arvo-osuustiliä.

Yhteisöjen merkintä
Listautumisantiin osallistuvien yhteisöjen on Merkintäpaikalla
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