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A s e t u s

N:o 194

valtion oikeusaputoimistoista

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1998

Oikeusministerin esittelystä säädetään valtion oikeusaputoimistoista 6 päivänä helmikuuta
1998 annetun lain (106/1998) 15 § 1 momentin nojalla:

1 §
Oikeusaputoimistossa voi valtion oi-

keusaputoimistoista annetun lain (106/1998)
3 §:ssä mainittujen virkojen lisäksi olla oi-
keusneuvojan virkoja sekä muita virkoja ja
työsopimussuhteista henkilökuntaa.

Oikeusneuvojan kelpoisuusvaatimuksena
on soveltuva korkeakoulututkinto.

Oikeusneuvojan nimittää ja muun kuin lain
3 §:ssä mainitun henkilökunnan nimittää tai
ottaa johtava yleinen oikeusavustaja.

2 §
Johtavan yleisen oikeusavustajan tehtävä-

nä on erityisesti:
1) huolehtia oikeusaputoimiston toiminta-

kyvystä ja sen kehittämisestä sekä tulosta-
voitteiden toteutumisesta;

2) valvoa, että soveltamiskäytäntö oi-
keusapupäätöksissä on yhdenmukainen;

3) vahvistaa perusteet, joilla asiat jaetaan
yleisille oikeusavustajille;

4) antaa oikeusaputoimen johtajalle lau-
sunto oikeusaputoimistonsa sivuvastaanotois-
ta;

5) antaa oikeusaputoimen johtajalle lau-
sunto yleisen oikeusavustajan nimitysasiassa;
sekä

6) ratkaista ne oikeusaputoimiston hallinto-

asiat, joita ei ole säädetty tai määrätty tois-
ten ratkaistaviksi.

Johtava yleinen oikeusavustaja voi määrätä
jonkun oikeusaputoimiston virkamiehistä
toimimaan hallintosihteerinä.

Hallintosihteerin tehtävistä määrätään työ-
järjestyksessä. Lisäksi johtava yleinen oi-
keusavustaja voi siirtää ratkaistavakseen
kuuluvan asian tai asiaryhmän hallintosih-
teerinä toimivan virkamiehen ratkaistavaksi.
Kohdissa 1—5 mainittua asiaa ei kuiten-
kaan saa siirtää.

3 §
Oikeusaputoimen johtajan tehtävänä on

erityisesti:
1) käydä vuosittain tulosneuvottelut oi-

keusministeriön ja alueensa muiden oi-
keusaputoimistojen kuin johtamansa oi-
keusaputoimiston kanssa ja huolehtia alueen-
sa tulostavoitteiden toteutumisesta;

2) tehdä oikeusministeriölle esitys alueensa
oikeusaputoimistojen sivuvastaanotoista asi-
anomaisia kuntia ja oikeusaputoimistoja
kuultuaan; sekä

3) antaa oikeusministeriölle lausunto joh-
tavan yleisen oikeusavustajan ja yleisen oi-
keusavustajan nimitysasiassa.
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4 §
Oikeusaputoimistossa on johtoryhmä. Joh-

toryhmään kuuluvat johtava yleinen oi-
keusavustaja puheenjohtajana ja kaikkien
henkilöstöryhmien edustajat siten kuin työ-
järjestyksessä määrätään. Työjärjestyksessä
määrätään johtoryhmän jäsenten valitsemi-
sesta ja toimikaudesta.

Johtoryhmässä käsitellään:
1) esitys oikeusaputoimiston työjärjestyk-

seksi;
2) esitys oikeusaputoimiston tulostavoit-

teiksi;
3) esitys oikeusaputoimiston talousarviok-

si;
4) johtavan yleisen oikeusavustajan lau-

suntoluonnos sivuvastaanotoiksi; sekä
5) työjärjestyksessä määrätyt muut asiat.

5 §
Oikeusaputoimen johtajalle myöntää vir-

kavapauden oikeusministeriö.
Johtavalle yleiselle oikeusavustajalle

myöntää virkavapauden oikeusaputoimen
johtaja enintään vuodeksi. Yli vuoden kestä-
vän virkavapauden johtavalle yleiselle oi-
keusavustajalle myöntää oikeusministeriö.

Yleiselle oikeusavustajalle myöntää virka-
vapauden johtava yleinen oikeusavustaja
enintään vuodeksi. Yli vuoden kestävän vir-
kavapauden yleiselle oikeusavustajalle
myöntää oikeusministeriö. Muille oi-
keusaputoimiston virkamiehille myöntää vir-

kavapauden johtava yleinen oikeusavusta-
ja.

Määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämi-
sestä virkavapauden ajaksi päättää sama vi-
ranomainen, joka on myöntänyt virkavapau-
den.

6 §
Oikeusministeriö määrää kullekin oi-

keusaputoimen johtajalle sijaisen hänen toi-
mialueensa johtavista yleisistä oikeusavusta-
jista enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Johtavan yleisen oikeusavustajan ollessa
estyneenä hänen tehtäviään hoitaa työjär-
jestyksessä määrätty yleinen oikeusavustaja.

7 §
Avoinna olevan viran hoitamiseksi määrä-

aikaiseen virkasuhteeseen nimittämisestä
päättää sama viranomainen, joka myöntää
virkavapauden.

8 §
Oikeusaputoimiston on toimitettava työjär-

jestyksensä tiedoksi oikeusministeriölle ja
alueensa oikeusaputoimen johtajalle.

9 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

kesäkuuta 1998.
Asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin

toimiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaan-
tuloa.

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1998

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri Kari Häkämies
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A s e t u s

N:o 195

Kansainvälistä Valuuttarahastoa koskevan sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1998

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §
Kansainvälisen Valuuttarahaston hallinto-

neuvoston 11 päivänä marraskuuta 1992 hy-
väksymät Kansainvälistä Valuuttarahastoa
koskevaan sopimukseen (SopS 2/1948) teh-
dyt muutokset ja uusi L liite, jotka tasaval-
lan presidentti on hyväksynyt 1 päivänä hel-

mikuuta 1991, ovat voimassa 11 päivästä
marraskuuta 1992 niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä

maaliskuuta 1998.

Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1998

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ulkoasiainministeri Tarja Halonen

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 30/1998)
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A s e t u s

N:o 196

Suomen ulkomaanedustustojen sijainnista annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1998

Ulkoasiainministerin esittelystä
muutetaan Suomen ulkomaanedustustojen sijainnista 31 päivänä toukokuuta 1990 annetun

asetuksen (486/1990) 4 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 731/1997, seuraavasti:

4 §

Kunniakonsulin virastot

Suomella on kunniapääkonsulin virastoja
seuraavissa valtioissa: Alankomaat (Amster-
dam, Haag, Rotterdam), Australia (Melbour-
ne, Sydney), Bangladesh (Dhaka), Barbados
(Bridgetown), Belgia (Antwerpen, Bryssel),
Bolivia (La Paz), Brasilia (Rio de Janeiro,
São Paulo), Chile (Santiago de Chile), Costa
Rica (San José), Dominikaaninen tasavalta
(Santo Domingo), Ecuador (Quito), Egypti
(Alexandria), Espanja (Barcelona, Sevilla),
Etelä-Afrikka (Johannesburg), Ghana (Acc-
ra), Haiti (Port-au-Prince), Irlanti (Dublin),
Islanti (Reykjavik), Israel (Tel Aviv), Italia
(Genova, Milano, Torino), Itävalta (Wien),
Jamaika (Kingston), Japani (Osaka), Jemen
(Sanaa), Jordania (Amman), Kanada (Toron-
to, Vancouver), Kolumbia (Santa Fé de Bo-
gotá), Kreikka (Ateena), Kypros (Nicosia),
Libanon (Zahle), Luxemburg (Luxemburg),
Malta (Valletta), Marokko (Casablanca),
Monaco (Monaco), Nepal (Katmandu), Norja

(Oslo), Norsunluurannikko (Abidjan),
Oman (Muscat), Pakistan (Karachi), Panama
(Panama), Paraguay (Asunción), Ranska (Pa-
riisi), Ruotsi (Malmö, Tukholma), Saksan
liittotasavalta (Düsseldorf), Saudi-Arabia
(Jedda), Somalia (Mogadishu), Sri Lanka
(Colombo), Sudan (Khartum), Sveitsi
(Zürich), Syyria (Damaskos), Tanska (Köö-
penhamina), Thaimaa (Phuket), Trinidad ja
Tobago (Port of Spain), Tunisia (Tunis),
Turkki (Istanbul), Slovakia (Bratislava),
Uruguay (Montevideo), Uusi Seelanti (Wel-
lington), Yhdysvallat (Boston, San Francis-
co).

Suomella on kunniakonsulin ja kunniava-
rakonsulin virastoja niissä valtioissa, joihin
ulkoasiainministeriö on katsonut tarpeellisek-
si perustaa niitä.

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä
maaliskuuta 1998.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1998

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ulkoasiainministeri Tarja Halonen

822



Valtiovarainministeriön päätös

N:o 197

listalleottoesitteestä

Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1998

Valtiovarainministeriö on 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun arvopaperimarkkinalain
(495/1989) 2 luvun 3 §:n 5 momentin ja 11 §:n 1 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat
laissa 740/1993, päättänyt:

1 luku

Yleisiä määräyksiä

1 §

Soveltamisala

Tämä päätös koskee arvopaperimark-
kinalain 2 luvun 3 §:ssä tarkoitetun listalle-
ottoesitteen vähimmäissisältöä ja esitteessä
annettavien tietojen esittämistapaa sekä esit-
teen sisällöstä ja julkistamisesta 2 luvun
11 §:n 1 momentin mukaisesti myönnettävien
poikkeusten perusteita.

2 §

Listalleottoesitteessä annettavien tietojen
esittämistapa

Listalleottoesitteessä annettavat tiedot on
esitettävä tämän päätöksen mukaisina pykä-
läkohtaisina asiakokonaisuuksina tai niiden
yhdistelminä, jollei Rahoitustarkastus esit-
teen hyväksymisen yhteydessä anna suostu-
musta tietojen esittämiseen muunlaisina asia-
kokonaisuuksina. Listalleottoesitteen on olta-
va yksi yhtenäinen asiakirja, jollei Rahoitus-
tarkastus esitteen hyväksymisen yhteydessä
erityisestä syystä anna suostumusta esitteen
jakamisesta useammaksi asiakirjaksi. Annet-
tavat tiedot on esitettävä mahdollisimman

helposti analysoitavassa ja ymmärrettävässä
muodossa. Kuvien ja muun graafisen esityk-
sen käyttö on rajoitettava tarjottavien arvo-
paperien kannalta olennaisten seikkojen esit-
telyyn.

Jos listalleottoesitteessä esitettäväksi vaa-
ditut tiedot sisältyvät tilinpäätöstietoihin tai
osavuosikatsaukseen, niitä ei tarvitse toistaa.
Tällöin on kuitenkin listalleottoesitteen asi-
anomaisessa kohdassa viitattava siihen tilin-
päätöksen tai osavuosikatsauksen kohtaan,
josta tieto on saatavissa.

Listalleottoesite on laadittava suomen tai
ruotsin kielellä, jollei Rahoitustarkastus esit-
teen hyväksymisen yhteydessä anna suostu-
musta muun kielen käyttämiseen.

3 §

Listalleottoesitteen julkistaminen

Listalleottoesite on julkistettava 2 §:ssä
tarkoitettuna asiakirjana ja se on annettava
maksutta yleisön saataville sen arvopaperi-
pörssin tai niiden arvopaperipörssien toimi-
paikoissa, jossa pörssilistalle ottamista hae-
taan, liikkeeseenlaskijan toimipaikassa, nii-
den luottolaitosten toimipaikoissa, jotka liik-
keeseenlaskijan edustajana välittävät tämän
maksuja liikkeeseenlaskuun liittyvässä raha-
liikenteessä sekä muissa mahdollisissa mer-
kintä- ja myyntipaikoissa.

Listalleottoesite on julkistettava viimeis-
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tään kaksi pankkipäivää ennen arvopaperien
tarjoamisen aloittamista yleisölle. Listalleot-
toesitteen on tällöin oltava saatavissa 1 mo-
mentissa tarkoitetuissa paikoissa koko tarjo-
amisajan.

Jos arvopapereita ei tarjota yleisölle niiden
pörssilistalle ottamisen yhteydessä, listalleot-
toesite on julkistettava viimeistään kaksi
pankkipäivää ennen listalleottoesitteen tar-
koittamilla arvopapereilla tapahtuvan kau-
pankäynnin aloittamista pörssilistalla.

Listalleottoesite voidaan Rahoitustarkas-
tuksen esitteen hyväksymisen yhteydessä
antamalla suostumuksella julkistaa 2 ja
3 momentissa tarkoitetun määräajan jälkeen.

Jos joukkovelkakirjat tai vaihtovelkakirjat
otetaan pörssilistalle niiden merkintä- tai tar-
jousajan päättymisen jälkeen ja jos tietyt
liikkeeseenlaskun ehdot päätetään vasta vii-
me hetkellä, Rahoitustarkastus voi esitteen
hyväksymisen yhteydessä antaa suostumuk-
sen julkistaa sen sisältöinen listalleottoesite,
jossa ei ole näitä ehtoja koskevia tietoja,
mutta josta käy ilmi, miten ne annetaan. Nä-
mä tiedot on julkistettava ja liitettävä listal-
leottoesitteen yhteyteen ennen arvopapereilla
tapahtuvan kaupankäynnin aloittamista pörs-
silistalla, jollei kyse ole joukkovelkakirjoista,
joita lasketaan jatkuvasti liikkeeseen vaih-
televin hinnoin.

Jos arvopapereita tarjotaan ehdollisena si-
ten, että liikkeeseenlaskija ei ole tehnyt lo-
pullista päätöstä tarjoamisesta eikä ole mää-
rittänyt arvopaperien merkintähintaa etukä-
teen (tarjousanti), voidaan listalleottoesite
julkistaa ilman tällaisia tietoja. Tällöin arvo-
paperien tarjoajan on kuitenkin julkistettava
edellä tarkoitetut tiedot listalleottoesitteen täy-
dennyksenä ilman aiheetonta viivytystä
arvopaperien tarjoamista koskevan päätöksen
tekemisen jälkeen. Listalleottoesitteen täy-
dennys on lisäksi toimitettava Rahoitustar-
kastukselle ja arvopaperipörsseille, joissa
pörssilistalle ottamista haetaan sekä pidettä-
vä se yleisön saatavilla toimipaikassaan.

4 §

Esitteestä ja tilintarkastuksesta vastuulliset
henkilöt

Listalleottoesitteessä on kerrottava:
1) niiden arvopaperien liikkeeseenlaskijan

tai muun arvopapereita tarjoavan yhteisön
hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsenten
nimet ja tehtävät sekä niiden oikeushenkilöi-

den nimet ja kotipaikat, jotka ovat vastuussa
listalleottoesitteestä tai mahdollisesti sen
osasta; jälkimmäisessä tapauksessa on ilmoi-
tettava, mistä osasta asianomainen on vas-
tuussa;

2) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen luon-
nollisten henkilöiden antama vakuutus siitä,
että heidän parhaan ymmärryksensä mukaan
ne tiedot, jotka annetaan listalleottoesitteessä
tai siinä listalleottoesitteen osassa, josta he
ovat vastuussa, vastaavat tosiseikkoja, ja että
tiedoista ei ole jätetty pois mitään asiaan
todennäköisesti vaikuttavaa;

3) liikkeeseenlaskun järjestäjien sekä lis-
talleottoesitteen teossa käytettyjen ammatti-
maisten neuvonantajien nimet ja osoitteet;
sekä

4) yhtiön tilinpäätökset viimeksi päätty-
neiltä kolmelta tilikaudelta tarkastaneiden
tilintarkastuslain (936/1994) mukaan hyväk-
syttyjen tilintarkastajien nimet, koti- tai työ-
osoitteet sekä tieto siitä, ovatko he KHT- vai
HTM-tilintarkastajia vai KHT- vai HTM-
yhteisöjä. KHT- tai HTM-yhteisöä koskevan
tiedon lisäksi on ilmoitettava vastaavat tiedot
tilintarkastajasta, jonka tilintarkastusyhteisö
on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkasta-
jaksi.

5 §

Tilintarkastajien lausunto ja
tilintarkastuskertomukset

Listalleottoesitteessä on oltava:
1) tilintarkastajien lausunto siitä, että tilin-

tarkastajat ovat tarkastaneet esitteessä anne-
tut tilinpäätösasiakirjat sekä asianomaisten
tilikausien kirjanpidon ja hallinnon sekä an-
taneet niistä tilintarkastuskertomukset; sekä

2) tilintarkastuskertomukset 1 kohdassa
tarkoitetuilta tilikausilta.

2 luku

Poikkeukset

6 §

Poikkeukset listalleottoesitteen
julkistamisesta

Rahoitustarkastus voi hakemuksesta myön-
tää osittain tai kokonaan poikkeuksen vel-
vollisuudesta julkistaa listalleottoesite, sen
mukaan kuin 2—4 momentissa säädetään,
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jos arvopaperit, joiden ottamista pörssilistal-
le haetaan, ovat:

1) arvopapereita, joita on tarjottu yleisölle;
2) arvopapereita, joita on tarjottu vastik-

keena arvopaperimarkkinalain 6 luvun
1 §:ssä tarkoitetussa julkisessa ostotarjouk-
sessa tai 6 luvun 6 §:ssä tarkoitetussa lunas-
tustarjouksessa;

3) arvopapereita, jotka lasketaan liikkee-
seen sulautumisen, jakautumisen, yrityksen
kaikkien tai joidenkin varojen tai vastuiden
siirron yhteydessä, taikka korvauksena mui-
den varojen kuin käteisvarojen siirrosta;

4) joukkovelkakirjoja, jotka lasketaan liik-
keeseen osana joukkovelkakirjaohjelmaa;

5) osakkeita, jotka luovutetaan liikkee-
seenlaskijan samassa arvopaperipörssissä
pörssilistalla olevien osakkeiden omistajille
vastikkeetta osakeyhtiölain (734/1978) 4 lu-
vun 1 §:ssä tarkoitetussa rahastoannissa;

6) osakkeita, jotka saadaan vaihdettaessa
vaihtovelkakirjoja, ja jos sen yhtiön osak-
keet, jonka osakkeita tarjotaan vaihdossa, on
jo otettu saman arvopaperipörssin pörssilis-
talle;

7) osakkeita, jotka saadaan optio-oikeuk-
siin tai optiotodistuksiin liittyvien oikeuksien
nojalla, ja jos sen yhtiön osakkeet, jonka
osakkeita tarjotaan optio-oikeuksien tai op-
tiotodistusten haltijoille, on jo otettu saman
arvopaperipörssin pörssilistalle;

8) osakkeita, jotka saadaan vastikkeena jo
saman arvopaperipörssin pörssilistalle otettu-
jen osakkeiden tilalle, ja jos tällaisten uusien
osakkeiden liikkeeseenlasku ei merkitse yh-
tiön osakepääoman korottamista;

9) osakkeita, joiden lukumäärä taikka arvi-
oitu markkina-arvo tai nimellisarvo on vä-
hemmän kuin yksi kymmenesosa samanlajis-
ten ja saman arvopaperipörssin pörssilistalle
otettujen osakkeiden lukumäärästä taikka
arvioidusta markkina-arvosta tai nimellisar-
vosta, ja jos osakkeiden liikkeeseenlaskija
on täyttänyt arvopaperimarkkinalain 2 luvun
5—7 §:ssä asetetut edellytykset;

10) osakkeita tai niihin osakeyhtiölain mu-
kaan oikeuttavia arvopapereita, joita tarjo-
taan työntekijöille tai 12 §:n 1 kohdassa tar-
koitetuille henkilöille, ja jos samanlajisia
osakkeita on jo otettu saman arvopaperipörs-
sin pörssilistalle;

11) osakkeita, jotka on jo otettu arvopape-
rimarkkinalaissa tarkoitetun muun julkisen
kaupankäynnin kohteeksi, ja jos osakkeista
on tällöin julkistettu tämän päätöksen vaati-
musten mukaisesti laadittu esite;

12) arvopapereita, jotka on jo otettu Suo-
messa toisen arvopaperipörssin pörssilistalle,
ja jos arvopapereista on tällöin julkistettu
tämän päätöksen vaatimusten mukaisesti laa-
dittu esite;

13) täydentäviä osakkeisiin oikeuttavia
todistuksia, jotka lasketaan liikkeeseen alku-
peräisten arvopaperien vaihtamiseksi, ja jos
tällaisten uusien todistusten liikkeeseenlasku
ei merkitse yhtiön osakepääoman korotta-
mista, ja jos samanlajisia osakkeita on jo
otettu saman arvopaperipörssin pörssilistalle;

14) joukkovelkakirjoja, joita laskevat liik-
keeseen yhteisöt tai säätiöt, jotka harjoittavat
liiketoimintaansa valtion monopolin nojalla
ja jotka ovat erityislailla tai sellaisen nojalla
perustettuja tai säänneltyjä taikka joiden ot-
tamista lainoista valtio on antanut omavel-
kaisen takauksen;

15) joukkovelkakirjoja, joita laskevat liik-
keeseen muut oikeushenkilöt kuin osakeyhti-
öt, jotka on perustettu erityislailla ja joiden
toiminta on tämän erityislain alaista ja muo-
dostuu ainoastaan valtion valvonnan alaises-
ta varojen keräämisestä joukkovelkakirjoja
liikkeeseen laskemalla sekä sellaisesta tuo-
tantotoiminnan rahoittamisesta, jossa käyte-
tään niiden itse hankkimia ja valtiolta saa-
mia varoja, ja joiden joukkovelkakirjat rin-
nastetaan valtion liikkeeseen laskemiin tai
takaamiin joukkovelkakirjoihin;

16) joukkovelkakirjoja, joita laskee liik-
keeseen Euroopan talousalueeseen kuuluva
valtio; sekä

17) joukkovelkakirjoja, joita laskee liik-
keeseen 16 kohdassa tarkoitetun valtion alu-
eellinen tai paikallinen julkisyhteisö.

Edellä 1 momentin 1—4 kohdassa tarkoi-
tettu poikkeuslupa voidaan myöntää kuiten-
kin vain, jos arvopapereista on tarjouksen
tai joukkovelkakirjaohjelmaan kuuluvien
joukkovelkakirjojen ensimmäisen liikkee-
seenlaskun yhteydessä julkistettu asiakirja tai
esite, jonka Rahoitustarkastus katsoo vastaa-
van tämän päätöksen mukaista listalleot-
toesitettä ja arvopaperit otetaan pörssilistalle
enintään 12 kuukauden kuluessa esitteen
julkistamisesta. Lisäksi arvopaperien liikkee-
seenlaskijan on julkistettava sellaiset asiakir-
jan tai esitteen laatimisen jälkeiset päätök-
sensä sekä liikkeeseenlaskijaa ja sen toimin-
taa koskevat seikat, jotka ovat omiaan olen-
naisesti vaikuttamaan kyseisten arvopaperien
arvoon. Asiakirja tai esite sekä edellä tarkoi-
tetut lisätiedot on julkistettava ja annettava
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yleisön saataville 3 §:n 1—3 momentissa
säädetyllä tavalla.

Edellä 1 momentin 5—8 kohdassa tarkoi-
tettu poikkeuslupa voidaan myöntää kuiten-
kin vain, jos liikkeeseenlaskija julkistaa
osakkeiden pörssilistalle ottamisen yhteydes-
sä soveltuvin osin 9 ja 10§:ssä tarkoitetut
tiedot arvopaperimarkkinalain 2 luvun
7 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Edellä 1 momentin 9—17 kohdassa tarkoi-
tettu poikkeuslupa voidaan myöntää vain,
jos pörssilistalle otettavien arvopaperien lu-
kumäärää ja lajia sekä niitä olosuhteita, jois-
sa nämä arvopaperit on laskettu liikkeeseen,
koskevat tiedot on julkistettu arvopaperi-
markkinalain 2 luvun 7 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla.

7 §

Poikkeukset listalleottoesitteen sisällöstä

Rahoitustarkastus voi erityisestä syystä
päättää, ettei jotakin tässä päätöksessä tar-
koitettua tietoa ole otettava listalleottoesit-
teeseen. Tällainen erityinen syy on ainakin
se, että tieto on merkitykseltään vähäinen
eikä se ole omiaan olennaisesti vaikuttamaan
liikkeeseenlaskijan varojen, vastuiden, ta-
loudellisen aseman, tuloksen tai tulevaisuu-
dennäkymien arviointiin. Erityinen syy on
myös se, että tiedon ilmaiseminen olisi vas-
toin yleistä etua tai aiheuttaisi vakavaa hait-
taa liikkeeseenlaskijalle. Viimeksi mainitussa
tapauksessa julkistamatta jättämisen edelly-
tyksenä on kuitenkin, että se ei ole omiaan
johtamaan yleisöä harhaan arvopaperien ar-
voon ratkaisevasti vaikuttavista tosiseikoista
ja olosuhteista.

Jos hakemus pörssilistalle ottamisesta kos-
kee joukkovelkakirjoja, joita luottolaitostoi-
minnasta annetussa laissa (1607/1993) tar-
koitetut luottolaitokset tai ulkomaisen luotto-
ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa
annetun lain (1608/1993) 3 §:ssä tarkoitetut
ulkomaiset luottolaitokset laskevat liikkee-
seen jatkuvasti tai toistuvasti, voi Rahoitus-
tarkastus hakemuksesta myöntää poikkeuk-
sen muiden kuin 4 §:n 1 ja 2 kohdassa, 21
ja 22 §:ssä sekä 30 §:n 1 momentin 8 koh-
dassa tarkoitettujen tietojen julkistamisesta.
Tällöin liikkeeseenlaskijan on pidettävä tilin-
päätöksensä sekä viimeisin osavuosikatsaus,
jos sellainen on julkistettu viimeksi päätty-
neen tilikauden jälkeen, yleisön saatavilla
toimipaikoissaan sekä niiden luottolaitosten

toimipaikoissa, jotka liikkeeseenlaskijan
edustajana välittävät tämän maksuja liikkee-
seenlaskuun liittyvässä rahaliikenteessä sekä
muissa mahdollisissa merkintäpaikoissa.

Jos hakemus pörssilistalle ottamisesta kos-
kee joukkovelkakirjoja, joita hankkii ja joilla
käy kauppaa yleensä vain rajattu, sijoi-
tusasioihin erityisesti perehtyneiden sijoitta-
jien joukko, voi Rahoitustarkastus hakemuk-
sesta myöntää poikkeuksen joidenkin tässä
päätöksessä tarkoitettujen tietojen julkistami-
sesta kokonaan tai siten, että nämä tiedot
otetaan esitteeseen tiivistelmän muodossa,
jos niiden merkitys näille sijoittajille perus-
tellun arvion tekemiseksi on vähäinen.

8 §

Rahoitustarkastuksen suostumus

Tässä päätöksessä tarkoitettua Rahoitustar-
kastuksen suostumusta on haettava viimeis-
tään siinä yhteydessä, kun listalleottoesite
jätetään Rahoitustarkastuksen hyväksyttäväk-
si. Suostumuksen asemesta voidaan hakea
7 §:n 1 momentissa tarkoitettua poikkeusta.

3 luku

Osakkeita koskeva listalleottoesite

9 §

Tiedot osakkeista

Listalleottoesitteessä on kerrottava tiedot
pörssilistalle haettavista tai otettavista osak-
keista, kuten:

1) haetaanko pörssilistalle otettavaksi
osakkeita, jotka on jo laskettu liikkeeseen,
vai onko osakkeiden liikkeeseenlasku tarkoi-
tus toteuttaa osakkeiden pörssilistalle ottami-
sen yhteydessä;

2) osakkeiden lukumäärä ja osakkeen ni-
mellisarvo, osakkeen tarkka nimike tai laji
sekä osakkeeseen mahdollisesti liittyvät li-
put;

3) jos osakkeet lasketaan liikkeeseen su-
lautumisen, jakautumisen, yhtiön kaikkien
tai joidenkin varojen tai vastuiden siirron tai
arvopaperimarkkinalain 6 luvun 1 §:ssä tar-
koitetun julkisen ostotarjouksen tai 6 luvun
6 §:ssä tarkoitetun lunastustarjouksen yh-
teydessä, taikka korvauksena muiden varojen
kuin käteisvarojen siirrosta, selvitys siitä,
missä tällaisten toimien ehdot sisältävät asia-
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kirjat ovat yleisön nähtävänä, jollei niitä ole
sisällytetty esitteeseen;

4) tiivistelmä osakkeisiin liittyvistä oi-
keuksista, erityisesti äänioikeuden laajuudes-
ta, oikeudesta osallistua voitonjakoon, osuu-
desta jako-osuuteen yhtiön purkautuessa,
mahdollisista etuoikeuksista taikka lisämak-
su- ja muista velvollisuuksista sekä uusia
osakkeita koskeva selvitys hetkestä, jolloin
osakkeet tuottavat edellä tarkoitetut osakas-
oikeudet ja -velvollisuudet liikkeeseenlaski-
jaan nähden;

5) osinko-oikeuden alkamispäivä ja van-
hentumisaika sekä selvitys siitä, kenelle
osinko kuuluu vanhentumisen jälkeen;

6) osakkeiden tuotosta mahdollisesti perit-
tävä lähdevero maassa, jossa liikkeeseenlas-
ku tapahtuu tai jossa osakkeet otetaan pörs-
silistalle taikka, jos näitä maita on useita,
niissä kaikissa ja selvitys siitä, huolehtiiko
liikkeeseenlaskija lähdeveron perimisestä;

7) selvitys mahdollisista osakkeiden va-
paata luovutettavuutta koskevista rajoituksis-
ta ja yhtiöjärjestyksestä johtuvasta osakkei-
den omistukseen liittyvästä lunastusvelvolli-
suudesta;

8) luottolaitokset, jotka osakkeita pörssilis-
talle otettaessa toimivat liikkeeseenlaskijan
maksujenvälittäjinä osakkeisiin liittyvässä
rahaliikenteessä niissä valtioissa, joissa osak-
keet otetaan pörssilistalle;

9) jos osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjes-
telmään, selvitys siitä; sekä

10) selvitys mahdollisista edellisen ja ku-
luvan tilikauden aikaisista kolmansien osa-
puolien tekemistä liikkeeseenlaskijan osak-
keita koskevista arvopaperimarkkinalain
6 luvun 1 §:ssä tarkoitetuista julkisista osto-
tarjouksista tai 6 luvun 6 §:ssä tarkoitetuista
lunastustarjouksista ja liikkeeseenlaskijan
tekemistä toisen yhtiön osakkeita koskevista
julkisista ostotarjouksista tai lunastustarjouk-
sista sekä tällaisessa tarjouksessa tarjottu
hinta, tarjouksen ehdot ja tarjouksen loppu-
tulos.

Listalleottoesitteessä on kerrottava tiedot
osakkeiden ottamisesta pörssilistalle, kuten:

1) arvopaperipörssit, joissa osakkeiden ot-
tamista pörssilistalle haetaan tai on tarkoitus
hakea myöhemmin;

2) päivä, jona osakkeet otetaan pörssilis-
talle, jos se on tiedossa, tai arvio siitä; sekä

3) arvopaperipörssit, joissa osakkeet ovat
jo pörssilistalla tai muun julkisen kaupan-
käynnin kohteena tai niitä vastaavalla sään-
nellyllä markkinalla.

10 §

Tiedot osakkeiden tarjoamisesta

Jos pörssilistalle haettavia osakkeita tarjo-
taan samassa yhteydessä kuin niitä haetaan
pörssilistalle, listalleottoesitteessä on kerrot-
tava tarjouksen ehdot ja muut tiedot tarjouk-
sesta, kuten:

1) selvitys päätöksistä ja valtuutuksista,
joiden nojalla osakkeita tarjotaan;

2) tarjouksen toteutustapa ja tarjottavien
osakkeiden enimmäis- ja vähimmäisosuus
liikkeeseenlaskijan osakkeiden äänimäärästä
ja osakepääomasta;

3) tarjottujen osakkeiden yhteenlaskettu
nimellisarvo sekä niiden lukumäärä taikka
enimmäis- tai vähimmäismäärä osakelajeit-
tain eriteltynä;

4) selvitys osakkeenomistajien merkintä-
etuoikeudesta tai siitä poikkeamisesta;

5) osakkeenomistajan merkintäetuoikeu-
desta poikettaessa selvitys siitä, kenelle oi-
keus merkintään annetaan, selvitys merkintä-
hinnan määrittelyperusteista ja selvitys syis-
tä, joiden vuoksi merkintäetuoikeudesta poi-
ketaan;

6) merkintöjen pienentämistä koskevat pe-
riaatteet ylimerkintätilanteessa, jos sellaisista
on päätetty, ja valtuutukset sekä toimenpiteet
yli- ja alimerkintätilanteessa;

7) jos osakkeita tarjotaan samanaikaisesti
kahdella tai useammalla maantieteellisellä
markkina-alueella taikka sijoittajaryhmäkoh-
taisesti siten, että joillekin alueista tai sijoit-
tajaryhmistä varataan omat kiintiönsä, mai-
ninta näistä kiintiöistä;

8) merkintä- tai myyntihinta taikka mah-
dollinen alin hyväksyttävä tarjous ja nimel-
lisarvo ja ylikurssi sekä maksut, jotka veloi-
tetaan erikseen merkitsijältä tai ostajalta;

9) maksuehdot sekä selvitys siitä, miten
hinnan loppuosa maksetaan, jos osakkeita ei
makseta kokonaan merkinnän tai oston yh-
teydessä;

10) merkintäoikeuksien käyttämistä koske-
va menettely ja merkintäoikeuksien luovutet-
tavuus sekä käyttämättömien merkintäoi-
keuksien kohtelu;

11) merkintäoikeuksilla tapahtuvan kau-
pankäynnin ajankohta tai arvio siitä ja kaup-
papaikka;

12) osakkeiden merkintä- tai myyntiaika ja
paikat, joissa yleisö voi merkitä tai ostaa
osakkeita;

13) uusmerkinnässä selvitys siitä, kuinka
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suureen osaan osinkoa osakkeet oikeuttavat
merkintätilikaudelta;

14) liikkeeseenlaskettavien osakkeiden toi-
mitustapa ja -aikataulu sekä tiedot mahdolli-
sista väliaikaistodistuksista;

15) myytävien osakkeiden luovuttamista
koskeva menettely ja osakkeista mahdolli-
sesti menevä varainsiirtovero;

16) selvitys liikkeeseenlaskusta merkin-
täsitoumuksen tai merkintätakauksen anta-
neista tahoista sekä sitoumusta tai takausta
rajoittavista ehdoista;

17) selvitys siitä, onko liikkeeseenlaskun
järjestäjä tai tämän toimeksiannosta muu
taho sitoutunut ostamaan osakkeita osakkei-
den pörssilistalle ottamisen yhteydessä tai
välittömästi sen jälkeen;

18) selvitys tai arvio liikkeeseenlaskuun
liittyvistä palkkioista yhteensä tai osaketta
kohden tai molemmista ilmoittamalla järjes-
täjinä toimivien sijoituspalveluja tarjoavien
arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettujen arvo-
paperinvälittäjien yhteenlasketut palkkiot;

19) selvitys tai arvio liikkeeseenlaskijalle
liikkeeseenlaskusta kertyvän pääoman mää-
rästä liikkeeseenlaskuun liittyvien ulkoisten
palkkioiden ja kulujen vähentämisen jälkeen
sekä sen suunniteltu käyttötapa;

20) selvitys osakkeiden tarjoajan tai muun
tahon mahdollisesti antamasta sitoumuksesta
tarjota lisää osakkeita ja sitoumuksen tar-
koittaman tarjouksen pääasialliset ehdot; se-
kä

21) selvitys osakkeiden tarjoajan mahdolli-
sesti antamasta sitoumuksesta olla tarjoamat-
ta lisää osakkeita tietyn ajan kuluessa.

Jos pörssilistalle haettavia osakkeita on
muutoin tarjottu niiden pörssilistalle ottamista
edeltäneiden 12 kuukauden aikana, listal-
leottoesitteessä on kerrottava 1 momentissa
tarkoitetut tiedot tuosta tarjouksesta siltä
osin kuin ne ovat omiaan olennaisesti vai-
kuttamaan osakkeiden arvoon.

Jos niiden osakkeiden kanssa samanlajisia
osakkeita, joita haetaan otettavaksi pörssilis-
talle, tarjotaan ennalta määritellylle suppeal-
le henkilöpiirille tai jos muita kuin samanla-
jisia osakkeita tarjotaan yleisölle tai ennalta
määritellylle suppealle henkilöpiirille saman-
aikaisesti tai melkein samanaikaisesti kuin
niitä haetaan pörssilistalle, on listalleottoesit-
teessä kerrottava yksityiskohtaiset tiedot näi-
den tarjousten toteuttamistavasta, ehdoista ja
tarjottujen osakkeiden määrästä sekä ominai-
suuksista.

11 §

Yleisiä tietoja liikkeeseenlaskijasta

Listalleottoesitteessä on kerrottava yleiset
tiedot liikkeeseenlaskijasta ja siihen sovellet-
tavasta lainsäädännöstä, kuten:

1) nimi, kotipaikka ja hallinnollinen pää-
toimipaikka, jos se on muu kuin kotipaikka;

2) rekisteröimispäivä ja toimintakausi, jos
se on määrätty;

3) oikeudellinen muoto ja sovellettava la-
ki;

4) yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala tai
tarkoitus sekä viittaus yhtiöjärjestyksen koh-
taan, jossa siitä on määrätty;

5) rekisteri, johon liikkeeseenlaskija on
merkitty ja rekisterinumero siinä; sekä

6) paikat, joissa voi tutustua esitteessä
mainittuihin asiakirjoihin.

12 §

Tiedot liikkeeseenlaskijan hallinnosta

Listalleottoesitteessä on kerrottava tiedot
liikkeeseenlaskijan hallinto-, johto- ja val-
vontaelimistä, kuten:

1) liikkeeseenlaskijan hallintoneuvostoon,
hallitukseen ja vastaaviin toimielimiin kuu-
luvien jäsenten sekä toimitusjohtajan ja toi-
mitusjohtajan sijaisen nimet, koti- tai työ-
osoitteet ja tehtävät sekä selvitys heidän
päätehtävistään liikkeeseenlaskijan ulkopuo-
lella;

2) edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot pe-
rustajista, jos yhtiön perustamisesta on kulu-
nut vähemmän kuin viisi vuotta;

3) liikkeeseenlaskijan ja sen omaan kon-
serniin kuuluvien yritysten 1 kohdassa tar-
koitetuille henkilöille viimeksi päättyneen
tilikauden aikana maksamat palkat ja palkki-
ot sekä myöntämät luontoisedut yhteenlas-
kettuna kunkin toimielimen osalta; toimitus-
johtajan ja toimitusjohtajan sijaisen katso-
taan tässä kohdassa kuuluvan hallitukseen;

4) edellä 1 kohdassa mainittujen henkilöi-
den yhteenlasketut omistusosuudet yhtiön
liikkeeseenlaskemista osakkeista, vaihtovel-
kakirjalainoista, optiolainoista ja optio-oi-
keuksista sekä heidän osuutensa liikkeeseen-
laskijan osakkeiden äänimäärästä sekä osuus
äänimäärästä ja osakepääomasta, jonka he
voivat saada näiden vaihtovelkakirjojen, op-
tiotodistusten ja optio-oikeuksien nojalla;

5) tiedot, jotka koskevat 1 kohdassa mai-
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nittujen henkilöiden etuuksien laatua ja laa-
juutta sellaisissa liikkeeseenlaskijan viimeksi
päättyneen ja kuluvan tilikauden aikana suo-
rittamissa liiketoimissa, jotka ovat luonteel-
taan tai ehdoiltaan epätavallisia, kuten muut
kuin tavanomaiseen toimintaan kuuluvat
kaupat sekä käyttöomaisuuden hankinnat ja
luovutukset; jos tällaisia epätavallisia liike-
toimia on tehty aikaisempien tilikausien ku-
luessa eikä niitä ole vielä saatettu loppuun,
myös näistä liiketoimista on annettava tie-
dot;

6) liikkeeseenlaskijan 1 kohdassa tarkoite-
tuille henkilöille myöntämien lainojen sekä
heidän hyväkseen antamien takausten mark-
kamääräinen yhteismäärä; sekä

7) kuvaus kannustinohjelmista tai muista
vastaavista järjestelyistä, jotka koskevat hen-
kilökunnalle, hallintoneuvoston, hallituksen
ja vastaavien toimielinten jäsenille sekä toi-
mitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle
suunnattuja tai suunnattavia liikkeeseenlas-
kuja.

13 §

Tiedot liikkeeseenlaskijan pääomasta

Listalleottoesitteessä on kerrottava liikkee-
seenlaskijan omasta pääomasta seuraavat
tiedot:

1) osakepääoman sekä mahdollisen vähim-
mäis- ja enimmäispääoman määrä sekä osak-
keiden lukumäärä, lajit ja tärkeimmät osak-
keiden tuottamat oikeudet;

2) maksamatta oleva osa osakepääomasta
sekä niiden osakkeiden, joita ei ole koko-
naan maksettu, lukumäärä ja lajit, jos mah-
dollista eriteltynä sen mukaan, kuinka suuri
osuus niistä on maksettu;

3) jos liikkeeseenlaskijan hallituksella on
voimassa oleva käyttämätön valtuutus osake-
pääoman korottamiseen uusmerkinnällä tai
ottamalla vaihtovelkakirjalaina taikka anta-
malla optio-oikeuksia, selvitys valtuutuksen
sisällöstä ja voimassaoloajasta;

4) liikkeeseen laskettujen vaihtovelkakirja-
lainojen, optiolainojen ja optio-oikeuksien
yhteismäärä sekä pääpiirteittäinen selvitys
kutakin järjestelyä koskevan vaihdon tai
merkinnän ehdoista ja menettelytavoista;

5) selvitys osakkeista ja ääniosuudesta,
jonka liikkeeseen laskettujen vaihtovelkakir-
jojen, optiolainojen ja optio-oikeuksien no-
jalla voi saada;

6) yhtiöjärjestyksen määräykset osakepää-

oman ja eri osakelajien oikeuksien muutta-
misesta, siltä osin kuin ne ovat ankarampia
kuin osakeyhtiölaissa;

7) pääpiirteittäinen selvitys yhtiöjärjestyk-
sen mukaisista äänestyssäännöksistä, jos ne
poikkeavat osakeyhtiölain säännöksistä sekä
kuvaus mahdollisista äänestysrajoituksista;

8) pääpiirteittäinen selvitys kolmen vii-
meksi päättyneen tilikauden ja kuluvan tili-
kauden aikana suoritetuista toimenpiteistä,
joilla on muutettu osakepääoman määrää tai
niiden osakkeiden lukumäärää ja lajia, joihin
se jakautuu;

9) pääpiirteittäinen selvitys liikkeeseenlas-
kijan ottamista pääomalainoista;

10) selvitys liikkeeseenlaskijan tiedossa
olevista luonnollisista henkilöistä tai oi-
keushenkilöistä, joilla on arvopaperimark-
kinalain 1 luvussa tarkoitettu määräysvalta
liikkeeseenlaskijassa sekä tiedot näiden hen-
kilöiden osuudesta liikkeeseenlaskijan osak-
keiden äänimäärästä ja osakepääomasta;

11) selvitys liikkeeseenlaskijan tiedossa
olevista osakkeenomistajista, jotka suoraan
tai välillisesti omistavat vähintään yhden
kahdeskymmenesosan liikkeeseenlaskijan
osakkeiden äänimäärästä tai osakepääomasta,
sekä kymmenestä liikkeeseenlaskijan osak-
keiden äänimäärästä ja kymmenestä liikkee-
seenlaskijan osakepääomasta eniten omista-
vasta osakkeenomistajasta sekä kunkin tällai-
sen osakkeenomistajan äänimäärästä ja omis-
tusosuudesta;

12) selvitys liikkeeseenlaskijan tiedossa
olevista yhtiön osakkeiden omistukseen ja
äänivallan käyttöön liittyvistä osakkeenomis-
tajien välisistä sopimuksista, sekä yhtiön ja
osakkeenomistajien välisistä sopimuksista,
sekä yhtiön osakkeenomistajien omistukseen
ja äänivallan käyttöön liittyvistä muista sopi-
muksista tai järjestelyistä, jotka ovat omiaan
olennaisesti vaikuttamaan arvopaperin ar-
voon;

13) osakelajeittain liikkeeseenlaskijan
kaikkien niiden omien osakkeiden lukumää-
rä, yhteenlaskettu nimellisarvo ja yhteenlas-
kettu hankintameno, jotka liikkeeseenlaskija
taikka sen tytäryritys on hankkinut ja jotka
ovat sen hallinnassa sekä näiden osakkeiden
osuus osakepääomasta ja kaikkien osakkei-
den yhteenlasketusta äänimäärästä, jos tällai-
sia osakkeita ei ole ilmoitettu erillisenä koh-
tana liikkeeseenlaskijan tilinpäätöksessä tai
osavuosikatsauksessa; sekä

14) selvitys liikkeeseenlaskijan hallituksel-
la mahdollisesti olevasta valtuutuksesta omi-

829N:o 197



en osakkeiden hankkimiseen tai luovuttami-
seen.

14 §

Tiedot liikkeeseenlaskijan toimialoista
ja toimipaikoista

Listalleottoesitteessä on kerrottava liikkee-
seenlaskijan päätoimialoja ja -paikkoja kos-
kevat tiedot, kuten:

1) liikkeeseenlaskijan päätoimialat ja ku-
vaus tarjottavien tuotteiden tai palvelujen
pääryhmistä sekä selvitys mahdollisista mer-
kittävistä uusista olemassa olevista tuotteista
tai toiminnoista;

2) kolmen edellisen tilikauden liikevaihdon
ja liikevoiton tai -tappion jakautuminen toi-
mialoittain ja liikevaihdon jakautuminen
maantieteellisten markkina-alueiden mukaan,
jos nämä toimialat ja markkina-alueet eroa-
vat olennaisesti toisistaan;

3) liikkeeseenlaskijan päätoimipaikkojen
sijainti ja koko sekä yhteenveto liikkeeseen-
laskijan kiinteistöomaisuudesta kokonaisuu-
dessaan; tällöin on jokaista toimipaikkaa,
jonka osuus liikevaihdosta tai tuotannosta on
yli yksi kymmenesosa, pidettävä päätoimi-
paikkana;

4) merkittävän kaivostoiminnan, öljy- ja
luonnonkaasuesiintymien hyväksikäytön,
kivihiilen louhinnan tai muun vastaavan
luonnonvarojen hyväksikäytön kuvaus ja
selvitys esiintymistä sekä taloudellisesti hyö-
dynnettävistä varannoista sekä niiden odotet-
tavissa olevasta hyväksikäyttöajasta; tiedot
toimilupien voimassaoloajasta, pääehdoista
ja taloudellisista edellytyksistä niiden hyväk-
sikäyttöön sekä selvitys työn todellisesta
edistymisestä; sekä

5) selvitys tämän pykälän perusteella an-
nettuihin tietoihin mahdollisesti vaikuttavista
poikkeuksellisista seikoista.

15 §

Tiedot liikkeeseenlaskijan taloudellisesta
asemasta

Listalleottoesitteessä on kerrottava liikkee-
seenlaskijan taloudelliseen asemaan vaikutta-
vat yleiset tiedot, kuten:

1) yhteenveto siitä, miten liikkeeseenlaski-
jan toiminta tai tulos mahdollisesti riippuu
patenteista, lisensseistä tai luvista, tuotanto-,
toimitus-, rahoitus- päämies- tai muista vas-

taavista sopimuksista taikka uusista tuotanto-
menetelmistä, jos nämä vaikuttavat olennai-
sesti liikkeeseenlaskijan liiketoimintaan tai
kannattavuuteen;

2) selvitys tilauskannasta kolmen viimeksi
päättyneen sekä kuluvan tilikauden ajalta,
jos sitä koskeva tieto on tärkeä liikkeeseen-
laskijan toiminnan kannalta;

3) tiedot uusia tuotteita ja tuotantomenetel-
miä koskevasta tutkimus- ja kehitystoimin-
nasta kolmen viimeisen tilikauden ajalta, jos
ne ovat merkittäviä;

4) tiedot kaikista oikeudenkäynneistä tai
välimiesmenettelyistä, joilla voi olla merkit-
täviä vaikutuksia tai on viime aikoina ollut
merkittäviä vaikutuksia liikkeeseenlaskijan
taloudelliseen asemaan;

5) tiedot kaikista liiketoiminnan tai tuotan-
non keskeytymisistä, joilla voi olla merkittä-
viä vaikutuksia tai on viime aikoina ollut
merkittäviä vaikutuksia liikkeeseenlaskijan
taloudelliseen asemaan; sekä

6) liikkeeseenlaskijan palveluksessa olevi-
en henkilöiden keskimääräinen lukumäärä ja
sen muutokset kolmen viimeksi päättyneen
tilikauden aikana, jos tällaiset muutokset
ovat olennaisia, sekä mahdollisuuksien mu-
kaan liikkeeseenlaskijan palveluksessa olevi-
en henkilöiden jakautuminen eri toimialojen
kesken.

16 §

Tiedot liikkeeseenlaskijan
investointitoiminnasta

Listalleottoesitteessä on kerrottava tiedot
liikkeeseenlaskijan investointitoiminnasta,
kuten:

1) tiedot tärkeimmistä sijoituksista toisiin
yrityksiin ja yhteisöihin, kuten osakkeet,
osuudet ja joukkovelkakirjat, sekä muut vas-
taavat sijoitukset kolmen viimeksi päätty-
neen tilikauden ja kuluvan tilikauden ajalta;

2) tiedot tärkeimmistä käynnissä olevista,
muista kuin 1 kohdassa tarkoitetuista inves-
toinneista sekä näiden investointien maantie-
teellinen jakauma liikkeeseenlaskijan koti-
valtiossa ja muussa valtiossa sekä tieto siitä,
onko rahoitustapa ulkoinen vai sisäinen; se-
kä

3) tiedot liikkeeseenlaskijan tärkeimmistä
tulevista, muista kuin 1 kohdassa tarkoite-
tuista investoinneista, joista sen hallinto- tai
johtoelimet ovat jo tehneet lopullisen pää-
töksen.
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17 §

Tiedot liikkeeseenlaskijan konsernista

Jos liikkeeseenlaskija kuuluu konserniin,
listalleottoesitteessä on esitettävä pääpiirteit-
täinen kuvaus konsernista ja liikkeeseenlas-
kijan asemasta siinä.

Jos liikkeeseenlaskija on konsernin emo-
yhtiö, listalleottoesitteessä on kerrottava yk-
sityiskohtaiset tiedot 14—16 ja 20 §:n mu-
kaisesti sekä liikkeeseenlaskijasta että kon-
sernista. Nämä tiedot voidaan Rahoitustar-
kastuksen esitteen hyväksymisen yhteydessä
antamalla suostumuksella antaa joko pelkäs-
tään liikkeeseenlaskijasta tai konsernista, jos
pois jätettävien tietojen merkitys sijoittajalle
perustellun arvion tekemiseksi on vähäinen.

18 §

Liikkeeseenlaskijan tilinpäätöstiedot
ja osavuosikatsaus

Listalleottoesitteessä on oltava liikkeeseen-
laskijan tilinpäätöstiedot, kuten:

1) kolmen viimeksi päättyneen tilikauden
taseet, tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat
vertailevan taulukon muodossa sekä viimeksi
päättyneen tilikauden tilinpäätöksen liitetie-
dot ja toimintakertomus;

2) jos liikkeeseenlaskija laatii sekä oman
tilinpäätöksen että konsernitilinpäätöksen,
molemmat on sisällytettävä 1 kohdassa tar-
koitetulla tavalla listalleottoesitteeseen; jollei
jompikumpi tilinpäätös sisällä merkittäviä
lisätietoja, se voidaan Rahoitustarkastuksen
esitteen hyväksymisen yhteydessä antamalla
suostumuksella jättää esittämättä;

3) seuraavat valtiovarainministeriön pää-
töksessä arvopaperin liikkeeseenlaskijan
säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta
(879/1995) tarkoitettujen kirjanpitolautakun-
nan ohjeiden mukaisesti lasketut liikkeeseen-
laskijan, tai mikäli liikkeeseenlaskija on
konsernin emoyhtiö, konsernin taloudellista
kehitystä kuvaavat tunnusluvut viideltä vii-
meksi päättyneeltä tilikaudelta:

a) liikevaihto;
b) liikevoitto tai -tappio ja sen osuus pro-

sentteina liikevaihdosta;
c) voitto tai tappio ennen satunnaisia eriä

ja sen osuus prosentteina liikevaihdosta;
d) voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja

ja veroja sekä sen osuus prosentteina liike-
vaihdosta;

e) oman pääoman tuotto prosentteina;
f) sijoitetun pääoman tuotto prosentteina;
g) omavaraisuusaste prosentteina;
h) bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen

markkamääräisesti ja prosentteina liikevaih-
dosta;

i) tutkimus- ja kehitysmenot markkamää-
räisesti ja prosentteina liikevaihdosta; sekä

j) tilauskanta, jos sitä on pidettävä yhtiön
toiminnan laatuun katsoen olennaisena tieto-
na;

4) seuraavat 3 kohdassa mainitussa val-
tiovarainministeriön päätöksessä arvopaperin
liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonanto-
velvollisuudesta tarkoitettujen kirjanpito-
lautakunnan ohjeiden mukaisesti lasketut
liikkeeseenlaskijan, tai mikäli liikkeeseenlas-
kija on konsernin emoyhtiö, konsernin osa-
kekohtaiset tunnusluvut kustakin osakelajista
erikseen viideltä viimeksi päättyneeltä tili-
kaudelta:

a) osakekohtainen tulos; mikäli liikkee-
seenlaskija laatii sekä oman tilinpäätöksen
että konsernitilinpäätöksen, on tämä tunnus-
luku annettava molemmista;

b) osakekohtainen oma pääoma;
c) osakekohtainen osinko;
d) osinko tuloksesta prosentteina;
e) efektiivinen osinkotuotto prosentteina;
f) hinta/voitto-suhde;
g) osakkeen kurssikehitys;
h) osakekannan markkina-arvo;
i) osakkeiden vaihdon kehitys lukumääränä

ja prosentteina;
j) osakkeiden osakeantioikaistun lukumää-

rän painotettu keskiarvo tilikauden aikana;
sekä

k) osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
tilikauden lopussa;

5) tunnuslukujen laskentakaavat ja Rahoi-
tustarkastuksen vaatiessa myös laskentape-
rusteet;

6) jos liikkeeseenlaskijan osakkeiden luku-
määrä on viiden viimeksi päättyneen tilikau-
den aikana muuttunut esimerkiksi osakepää-
oman korottamisen tai alentamisen taikka
osakkeiden nimellisarvon korottamisen tai
jakamisen johdosta, on osakekohtaiset tun-
nusluvut oikaistava 3 kohdassa mainitussa
valtiovarainministeriön päätöksessä arvopa-
perin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tie-
donantovelvollisuudesta tarkoitettujen kirjan-
pitolautakunnan ohjeiden mukaisesti vertai-
lukelpoisuuden saavuttamiseksi sekä ilmoi-
tettava oikaisemisessa käytetty peruste;

7) jos liikkeeseenlaskijan tilikausi ei ole
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12 kuukautta, on osakekohtaisiin tunnuslu-
kuihin sisältyvä tilikauden tulos oikaistava
12 kuukautta vastaavaksi; poikkeavasta tili-
kauden pituudesta on ilmoitettava tunnuslu-
kujen yhteydessä erikseen;

8) jos kirjanpitolautakunta on tilinpäätöstä
varten antanut toimialakohtaisia poikkeuslu-
pia tunnusluvuista, asianomainen tunnusluku
voidaan jättää esittämättä; jos tunnusluvun
esittäminen ei ole tarkoituksenmukaista, tun-
nusluku voidaan Rahoitustarkastuksen esit-
teen hyväksymisen yhteydessä antamalla
suostumuksella jättää esittämättä;

9) viimeksi laadittu osavuosikatsaus, jos
sellainen on julkistettu viimeksi päättyneen
tilikauden jälkeen; jollei tilintarkastaja ole
tilintarkastanut osavuosikatsausta, siitä on
mainittava; jos liikkeeseenlaskija laatii kon-
sernitilinpäätöksen, osavuosikatsaus on an-
nettava konsernin osalta; jos on kulunut yli
yhdeksän kuukautta sen tilikauden päättymi-
sestä, jonka tilinpäätös tai konsernitilinpää-
tös on viimeksi julkistettu, listalleottoesittee-
seen on joka tapauksessa sisällytettävä osa-
vuosikatsaus, joka kattaa ainakin kuluvan
tilikauden ensimmäiset kuusi kuukautta; se-
kä

10) merkittävät tiedot liikkeeseenlaskijan
liiketoiminnan kehityksestä viimeksi päätty-
neen tilikauden tai osavuosikatsauksen val-
mistumisen jälkeiseltä ajalta, kuten; tiedot
liikkeeseenlaskijan tuotannon, myynnin, va-
rastojen ja tilauskannan kehityksen merkittä-
vimmistä viimeaikaisista suuntauksista sekä
kustannusten ja myyntihintojen kehityksen
viimeaikaisista suuntauksista.

Listalleottoesitteessä on kerrottava konser-
nitilinpäätöksen laadinnassa noudatetut pää-
periaatteet.

Jollei tilinpäätös tai konsernitilinpäätös
anna oikeita ja riittäviä tietoja liikkeeseen-
laskijan varoista ja vastuista sekä taloudelli-
sesta asemasta ja tuloksesta esitteen julkista-
mishetkeen nähden, on listalleottoesitteessä
annettava asiasta yksityiskohtaisempia tietoja
tai lisätietoja sekä selvitys asiantilan aiheut-
taneista seikoista.

Liikkeeseenlaskija, jonka kotipaikka on
muussa valtiossa kuin Suomessa, voi Rahoi-
tustarkastuksen esitteen hyväksymisen yh-
teydessä antamalla suostumuksella antaa
esitteessä kotivaltiossaan julkistamansa osa-
vuosikatsauksen ja tilinpäätöksen. Tällöin
liikkeeseenlaskijan on kuitenkin annettava
selvitys siitä, miten osavuosikatsaus ja tilin-

päätös poikkeavat Suomessa edellytetyistä
tiedoista.

Liikkeeseenlaskija, joka saa soveltaa Inter-
national Accounting-suosituksia osavuosikat-
sauksessa tai tilinpäätöksessä, voi antaa esit-
teessä näiden mukaisesti laaditun osa-
vuosikatsauksen tai tilinpäätöksen. Muu liik-
keeseenlaskija voi antaa esitteessä Interna-
tional Accounting-suositusten mukaisen osa-
vuosikatsauksen ja tilinpäätöksen Suomen
voimassa olevan tilinpäätössäännöstön mu-
kaisen tilinpäätöksen liitetietona. Liikkee-
seenlaskija voi Rahoitustarkastuksen poik-
keusluvalla antaa esitteessä Pro Forma-muo-
toisen osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen.

Listalleottoesitteessä annettava viimeksi
vahvistettu tilinpäätös ei saa olla yli 18 kuu-
kautta aikaisemmin päättyneeltä tilikaudelta,
ellei Rahoitustarkastus esitteen hyväksymi-
sen yhteydessä anna siihen erityisestä syystä
suostumusta.

19 §

Tiedot liikkeeseenlaskijan sijoituksista

Listalleottoesitteessä on kerrottava seuraa-
vat yksityiskohtaiset tiedot yrityksistä, joiden
osake- tai osuuspääomasta liikkeeseenlaskija
omistaa osuuden, jolla on todennäköisesti
merkittävä vaikutus sen omien varojen ja
vastuiden sekä taloudellisen aseman tai tu-
loksen arviointiin. Nämä tiedot on kerrottava
ainakin, jos liikkeeseenlaskijalla on yrityk-
sestä suoraan tai välillisesti sellainen omis-
tusosuus, että omistettujen osakkeiden tai
osuuksien arvo on vähintään yksi kym-
menesosa liikkeeseenlaskijan omasta pää-
omasta tai jonka osuus liikkeeseenlaskijan
tilikauden tuloksesta on vähintään yksi kym-
menesosa taikka, jos kyse on konsernista,
jonka kirjanpitoarvo on vähintään yksi kym-
menesosa konsernin omasta pääomasta tai
jonka osuus konsernin tilikauden tuloksesta
on vähintään yksi kymmenesosa:

1) yrityksen nimi, kotipaikka ja toimiala;
2) liikkeeseenlaskijan suhteellinen osuus

osake- tai osuuspääomasta;
3) osake- tai osuuspääoma;
4) muu oma pääoma; tämä tieto voidaan

jättää ilmoittamatta, jos yritys, jossa liikkee-
seenlaskijalla on omistusosuus, ei ole velvol-
linen toimittamaan tilinpäätöstään rekisterivi-
ranomaiselle tai sitä vastaavalle ulkomaiselle
viranomaiselle;

5) viimeksi päättyneen tilikauden tulos
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ennen satunnaiseriä; tämä tieto voidaan jät-
tää ilmoittamatta, jos yritys, jossa liikkee-
seenlaskijalla on omistusosuus, ei ole velvol-
linen toimittamaan tilinpäätöstään rekisterivi-
ranomaiselle tai sitä vastaavalle ulkomaiselle
viranomaiselle;

6) osakkeiden tai osuuksien arvo liikkee-
seenlaskijan kirjanpidossa viimeksi päätty-
neeltä tilikaudelta; tieto voidaan jättää il-
moittamatta, jollei tiedon ilmoittamatta jättä-
minen ole omiaan johtamaan sijoittajia har-
haan;

7) liikkeeseenlaskijalla olevista osakkeista
tai osuuksista vielä maksamatta oleva määrä;

8) liikkeeseenlaskijalla olevista osakkeista
tai osuuksista viimeisen tilikauden aikana
saadut osingot ja muut vastaavat tuotot; sekä

9) liikkeeseenlaskijan saatavat yritykseltä
ja velat yritykselle; tieto voidaan jättää il-
moittamatta, jollei tiedon ilmoittamatta jättä-
minen ole omiaan johtamaan sijoittajia har-
haan.

Tietoja ei kuitenkaan tarvitse antaa, jos
liikkeeseenlaskija osoittaa Rahoitustarkastuk-
selle, että tällainen omistusosuus on luon-
teeltaan vain väliaikainen tai tietojen merki-
tys sijoittajalle perustellun arvion tekemisek-
si on vähäinen. Edellä 1 momentin 3—9
kohdassa tarkoitettuja tietoja ei tarvitse antaa
tytär- ja osakkuusyrityksestä, jollei tiedon
ilmoittamatta jättäminen ole omiaan johta-
maan sijoittajia harhaan.

Listalleottoesitteessä on kerrottava muista
kuin 1 momentissa tarkoitetuista yrityksistä,
joiden osake- tai osuuspääomasta liikkee-
seenlaskija omistaa vähintään yhden kym-
menesosan, yrityksen nimi ja kotipaikka se-
kä liikkeeseenlaskijan suhteellinen osuus osa-
ke- tai osuuspääomasta. Tiedot voidaan jättää
ilmoittamatta, jos niiden merkitys sijoittajal-
le perustellun arvion tekemiseksi on vähäi-
nen.

Listalleottoesitteessä on kerrottava liikkee-
seenlaskijan tytäryritysten ja yhteisyritysten
nimet ja kotipaikat siltä osin kuin nämä tie-
dot ovat tarpeen liikkeeseenlaskijan varojen
ja vastuiden sekä taloudellisen aseman ja tu-
loksen arvioimiseksi. Nämä yritykset voi-
daan yksilöidä myös tekemällä niistä erityi-
nen merkintä 1 momentissa tarkoitettuun
luetteloon.

Listalleottoesitteessä on ilmoitettava 4 mo-
mentissa tarkoitetuista täydellisesti yhdistel-
lyistä yrityksistä vähemmistön suhteellinen
osuus ja suhteellisesti yhdistellyistä yrityk-
sistä yhdistelyssä käytetty suhteellinen osuus

siltä osin kuin nämä tiedot ovat tarpeen liik-
keeseenlaskijan varojen ja vastuiden sekä
taloudellisen aseman ja tuloksen arvioimi-
seksi.

20 §

Tulevaisuudennäkymiä koskevat tiedot

Listalleottoesitteessä on kerrottava tiedot
liikkeeseenlaskijan tulevaisuudennäkymistä
ainakin kuluvalta tilikaudelta. Tulevaisuu-
dennäkymät voidaan Rahoitustarkastuksen
esitteen hyväksymisen yhteydessä antamalla
suostumuksella jättää esittämättä.

Jos tulevaisuudennäkymiin liittyy olennai-
sia epävarmuustekijöitä, on näistä ilmoitetta-
va erikseen.

4 luku

Joukkovelkakirjoja koskeva listalleottoesite

21 §

Tiedot joukkovelkakirjalainasta

Listalleottoesitteessä on kerrottava tiedot
lainasta ja velkakirjoista, kuten:

1) lainan nimellismäärä, ja jollei sitä ole
määrätty, maininta tästä;

2) lainan valuutta ja mahdollisuus vaihtaa
lainan valuutta toiseksi tai jos laina on ecu-
määräinen, niin mahdollisuus vaihtaa lasken-
tayksikön määrittelyperusteita;

3) velkakirjojen lukumäärä ja mahdollinen
litterointi;

4) velkakirjojen nimellisarvo sekä takaisin-
maksuhinta, jos se poikkeaa nimellisarvosta;

5) selvitys siitä, onko velkakirjat asetettu
nimetylle henkilölle vai haltijalle;

6) selvitys mahdollisista velkakirjojen va-
paata luovutettavuutta koskevista rajoituksis-
ta;

7) lainan päiväys, laina-aika, lyhennyspäi-
vät ja pääoman takaisinmaksua koskevien
vaatimusten vanhentumisajat;

8) lainan lyhentämistä koskevat järjestelyt
ja takaisinmaksumenettely;

9) nimelliskorko, koronlaskusääntö sekä
tarvittaessa koron määräytymisperusteet;

10) päivä, josta korko lasketaan, koron
erääntymispäivät ja korkoa koskevien vaati-
musten vanhentumisajat;

11) muiden mahdollisten hyvitysten myön-
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tämistä koskeva menettely sekä hyvitysten
laskentaperusteet;

12) koron tai muun hyvityksen maksuun
sekä lainan lyhentämiseen mahdollisesti liit-
tyvät rajoitukset;

13) lainan duraatio sekä sen laskentakaava
ja Rahoitustarkastuksen vaatiessa myös las-
kentaperusteet;

14) selvitys lainan etuoikeusasemasta sekä
mahdollisista lausekkeista, joiden nojalla
lainalla on huonompi etuoikeus kuin liikkee-
seenlaskijan muilla, jo sovituilla tai myö-
hemmin sovittavilla veloilla;

15) lainan pääoman ja koron takaisinmak-
susta annettujen takauksien, vakuuksien ja
sitoumusten laatu ja laajuus sekä selvitys
paikoista, joissa niitä koskevat sopi-
musasiakirjat ovat yleisön nähtävillä;

16) tiedot tilanteista, joissa ehtoja voidaan
muuttaa, ja ehtojen muuttamismenettely;

17) lainan tuotosta mahdollisesti perittävä
lähdevero maassa, jossa liikkeeseenlasku
tapahtuu tai jossa velkakirjat otetaan pörssi-
listalle taikka, jos näitä maita on useita, niis-
sä kaikissa ja selvitys siitä, huolehtiiko liik-
keeseenlaskija lähdeveron perimisestä;

18) selvitys velkakirjoihin sovellettavasta
laista sekä tuomioistuimista, joilla on toimi-
valta käsitellä mahdollisia riitoja;

19) luottolaitokset, jotka otettaessa velka-
kirjoja pörssilistalle toimivat liikkeeseenlas-
kijan maksujenvälittäjinä velkakirjoihin liit-
tyvässä rahaliikenteessä niissä valtioissa,
joissa velkakirjat otetaan pörssilistalle; sekä

20) jos velkakirjat on liitetty arvo-osuus-
järjestelmään, selvitys siitä.

Listalleottoesitteessä on kerrottava tiedot
velkakirjojen ottamisesta pörssilistalle, ku-
ten:

1) arvopaperipörssit, joissa velkakirjojen
ottamista pörssilistalle haetaan tai on tarkoi-
tus hakea myöhemmin;

2) päivä, jona velkakirjat otetaan pörssilis-
talle, jos se on tiedossa tai arvio siitä; sekä

3) tiedot arvopaperipörsseistä, joissa sa-
manlajiset velkakirjat ovat jo pörssilistalla
tai muun julkisen kaupankäynnin kohteena
tai niitä vastaavalla säännellyllä markkinalla.

22 §

Tiedot joukkovelkakirjalainan
liikkeeseenlaskusta

Mikäli joukkovelkakirjoja haetaan otetta-
vaksi pörssilistalle niiden tarjoamisen yh-

teydessä tai kolmen kuukauden kuluessa nii-
den liikkeeseenlaskusta, on listalleottoesit-
teessä kerrottava tiedot velkakirjojen liikkee-
seenlaskuun liittyvistä seikoista, kuten:

1) selvitys päätöksistä ja valtuutuksista,
joiden nojalla velkakirjoja lasketaan liikkee-
seen;

2) liikkeeseenlaskun luonne ja mahdollinen
liikkeeseenlaskuerän koko sekä nyt tai tule-
vaisuudessa liikkeeseen laskettavien velka-
kirjojen lukumäärä, jos se on ennalta mää-
rätty;

3) selvitys merkintäoikeuden käyttämistä
koskevasta menettelystä, merkintäoikeuksien
luovutettavuudesta sekä käyttämättömien
merkintäoikeuksien kohtelusta;

4) merkintä- tai kauppahinnan maksutapa
sekä merkintäpaikat;

5) muissa kuin jatkuvissa liikkeeseenlas-
kuissa velkakirjojen merkintä- tai myyntiaika
sekä mahdollisuus sen keskeyttämiseen tai
jatkamiseen;

6) jos velkakirjoja tarjotaan samanaikaises-
ti kahdella tai useammalla maantieteellisellä
markkina-alueella taikka sijoittajaryhmäkoh-
taisesti siten, että joillekin alueista tai sijoit-
tajaryhmistä varataan omat kiintiönsä, mai-
ninta näistä kiintiöistä;

7) tarvittaessa viittaus siihen, että merkin-
töjä voidaan pienentää;

8) mahdolliset valtuutukset sekä toimenpi-
teet yli- ja alimerkintätilanteessa;

9) velkakirjojen toimitustapa ja -aikataulu
sekä tiedot mahdollisista väliaikaistodistuk-
sista;

10) emissiokurssi ja, jos emissiokurssi on
vaihtuva, maininta tästä;

11) selvitys mahdollisesta siirtyvästä ko-
rosta;

12) selvitys tuotosta ja tuotonlaskemis-
menetelmän pääpiirteittäinen kuvaus;

13) selvitys liikkeeseenlaskusta merkintäsi-
toumuksen tai merkintätakauksen antaneista
tahoista sekä sitoumusta tai takausta rajoitta-
vista ehdoista;

14) selvitys siitä, jos liikkeeseenlaskun
järjestäjä tai tämän toimeksiannosta muu
taho on sitoutunut ostamaan velkakirjoja
velkakirjojen pörssilistalle ottamisen yh-
teydessä tai välittömästi sen jälkeen; sekä

15) muissa kuin jatkuvissa liikkeeseenlas-
kuissa selvitys tai arvio lainan liikkeeseen-
laskijalle kertyvän pääoman määrästä liik-
keeseenlaskuun liittyvien ulkoisten palkkioi-
den ja kulujen vähentämisen jälkeen sekä
sen suunniteltu käyttötapa.
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23 §

Yleisiä tietoja liikkeeseenlaskijasta

Listalleottoesitteessä on kerrottava yleiset
tiedot liikkeeseenlaskijasta ja siihen sovellet-
tavasta lainsäädännöstä, kuten:

1) nimi, kotipaikka ja hallinnollinen pää-
toimipaikka, jos se on muu kuin kotipaikka;

2) rekisteröimispäivä ja toimintakausi, jos
se on määrätty;

3) oikeudellinen muoto ja sovellettava la-
ki;

4) yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukainen
toimiala tai tarkoitus sekä viittaus yhtiöjär-
jestyksen tai sääntöjen kohtaan, jossa siitä
on määrätty;

5) rekisteri, johon liikkeeseenlaskija on
merkitty ja rekisterinumero siinä; sekä

6) paikat, joissa voi tutustua esitteessä
mainittuihin asiakirjoihin.

24 §

Tiedot liikkeeseenlaskijan hallinnosta

Listalleottoesitteessä on kerrottava tiedot
liikkeeseenlaskijan hallinto-, johto- ja val-
vontaelimistä, kuten hallintoneuvostoon, hal-
litukseen ja vastaaviin toimielimiin kuuluvi-
en jäsenten sekä toimitusjohtajan ja toimi-
tusjohtajan sijaisen nimet, koti- tai työosoit-
teet ja tehtävät sekä selvitys heidän päätehtä-
vistään liikkeeseenlaskijan ulkopuolella.

25 §

Tiedot liikkeeseenlaskijan pääomasta

Listalleottoesitteessä on kerrottava liikkee-
seenlaskijan omasta pääomasta seuraavat
tiedot:

1) osake- tai osuuspääoman määrä, siihen
oikeuttavien arvopaperien lukumäärä, lajit ja
tärkeimmät arvopaperien tuottamat ominai-
suudet;

2) maksamatta oleva osa osake- tai osuus-
pääomasta sekä niiden arvopaperien, joita ei
ole kokonaan maksettu, lukumäärä ja lajit,
jos mahdollista eriteltynä sen mukaan, kuin-
ka suuri osuus niistä on maksettu;

3) liikkeeseen laskettujen vaihtovelkakirja-
lainojen, optiolainojen ja optio-oikeuksien
yhteismäärä sekä pääpiirteittäinen selvitys
kutakin järjestelyä koskevan vaihdon tai
merkinnän ehdoista ja menettelytavoista;

4) pääpiirteittäinen selvitys liikkeeseenlas-
kijan ottamista pääomalainoista; sekä

5) arvopaperilajeittain liikkeeseenlaskijan
kaikkien niiden omien osakkeiden tai mui-
den osake- tai osuuspääomaan oikeuttavien
arvopaperien lukumäärä, yhteenlaskettu ni-
mellisarvo ja yhteenlaskettu hankintameno,
jotka liikkeeseenlaskija taikka sen tytäryritys
on hankkinut ja jotka ovat sen hallinnassa,
jos tällaisia arvopapereita ei ole ilmoitettu
erillisenä kohtana liikkeeseenlaskijan tilin-
päätöksessä tai osavuosikatsauksessa ja jos
ne ovat merkittävä osa osake- tai osuuspää-
omasta.

26 §

Tiedot liikkeeseenlaskijan toimialoista
ja toimipaikoista

Listalleottoesitteessä on kerrottava liikkee-
seenlaskijan päätoimialoja ja -paikkoja kos-
kevat tiedot, kuten:

1) liikkeeseenlaskijan päätoimialat ja ku-
vaus tarjottavien tuotteiden tai palvelujen
pääryhmistä sekä selvitys mahdollisista mer-
kittävistä uusista olemassaolevista tuotteista
tai toiminnoista;

2) liikkeeseenlaskijan päätoimipaikkojen
sijainti ja koko sekä yhteenveto kiinteistö-
omaisuudesta kokonaisuudessaan; tällöin on
jokaista toimipaikkaa, jonka osuus liikevaih-
dosta tai tuotannosta on yli yksi kym-
menesosa, pidettävä päätoimipaikkana;

3) merkittävän kaivostoiminnan, öljy- ja
luonnonkaasuesiintymien hyväksikäytön,
kivihiilen louhinnan tai muun vastaavan
luonnonvarojen hyväksikäytön kuvaus ja
selvitys merkittävistä esiintymistä sekä ta-
loudellisesti hyödynnettävistä varannoista
sekä niiden odotettavissa oleva hyväksikäyt-
töaika; tiedot toimilupien voimassaoloajoista,
pääehdoista ja taloudellisista edellytyksistä
niiden hyväksikäyttöön sekä selvitys työn
todellisesta edistymisestä; sekä

4) selvitys tämän pykälän perusteella an-
nettuihin tietoihin mahdollisesti vaikuttavista
poikkeuksellisista seikoista.

27 §

Tiedot liikkeeseenlaskijan taloudellisesta
asemasta

Listalleottoesitteessä on kerrottava liikkee-
seenlaskijan taloudelliseen asemaan vaikutta-
vat yleiset tiedot, kuten:
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1) yhteenveto siitä, miten liikkeeseenlaski-
jan toiminta tai tulos mahdollisesti riippuu
patenteista, lisensseistä, luvista, tuotanto-,
toimitus-, rahoitus-, päämies- tai muista vas-
taavista sopimuksista taikka uusista tuotanto-
menetelmistä, jos nämä vaikuttavat olennai-
sesti liikkeeseenlaskijan liiketoimintaan tai
kannattavuuteen; sekä

2) tiedot kaikista oikeudenkäynneistä tai
välimiesmenettelyistä, joilla voi olla merkit-
täviä vaikutuksia tai on viime aikoina ollut
merkittäviä vaikutuksia liikkeeseenlaskijan
taloudelliseen asemaan.

28 §

Tiedot liikkeeseenlaskijan
investointitoiminnasta

Listalleottoesitteessä on kerrottava tiedot
liikkeeseenlaskijan investointitoiminnasta,
kuten:

1) tiedot tärkeimmistä sijoituksista toisiin
yrityksiin ja yhteisöihin, kuten osakkeet,
osuudet ja joukkovelkakirjat, sekä muut vas-
taavat sijoitukset kolmen viimeksi päätty-
neen tilikauden ja kuluvan tilikauden ajalta;

2) tiedot tärkeimmistä käynnissä olevista,
muista kuin 1 kohdassa tarkoitetuista inves-
toinneista sekä näiden investointien maantie-
teellinen jakauma liikkeeseenlaskijan koti-
valtiossa ja muussa valtiossa; sekä

3) tiedot liikkeeseenlaskijan tärkeimmistä
tulevista, muista kuin 1 kohdassa tarkoitetuista
investoinneista, joista sen johtoelimet
ovat jo tehneet lopullisen päätöksen.

29 §

Tiedot liikkeeseenlaskijan konsernista

Jos liikkeeseenlaskija kuuluu konserniin,
listalleottoesitteessä on esitettävä pääpiirteit-
täinen kuvaus konsernista ja liikkeeseenlas-
kijan asemasta siinä.

Jos liikkeeseenlaskija on konsernin emo-
yhtiö, listalleottoesitteessä on kerrottava yk-
sityiskohtaiset tiedot 26—28 ja 33 §:n mu-
kaisesti sekä liikkeeseenlaskijasta että kon-
sernista. Nämä tiedot voidaan Rahoitustar-
kastuksen esitteen hyväksymisen yhteydessä
antamalla suostumuksella antaa joko pelkäs-
tään liikkeeseenlaskijasta tai konsernista, jos
pois jätettävien tietojen merkitys sijoittajalle
perustellun arvion tekemiseksi on vähäinen

30 §

Liikkeeseenlaskijan tilinpäätöstiedot
ja osavuosikatsaus

Listalleottoesitteessä on oltava liikkeeseen-
laskijan tilinpäätöstiedot, kuten:

1) kahden viimeksi päättyneen tilikauden
taseet, tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat
vertailevan taulukon muodossa sekä viimeksi
päättyneen tilikauden tilinpäätöksen liitetie-
dot ja toimintakertomus;

2) jos liikkeeseenlaskija laatii sekä oman
tilinpäätöksen että konsernitilinpäätöksen,
molemmat on sisällytettävä 1 kohdassa tar-
koitetulla tavalla listalleottoesitteeseen; jollei
jompikumpi tilinpäätös sisällä merkittäviä
lisätietoja, se voidaan Rahoitustarkastuksen
esitteen hyväksymisen yhteydessä antamalla
suostumuksella jättää esittämättä;

3) seuraavat 18 §:n 1 momentin 3 kohdas-
sa mainitussa valtiovarainministeriön päätök-
sessä arvopaperin liikkeeseenlaskijan sään-
nöllisestä tiedonantovelvollisuudesta tarkoi-
tettujen kirjanpitolautakunnan ohjeiden mu-
kaisesti lasketut liikkeeseenlaskijan, tai mi-
käli liikkeeseenlaskija on konsernin emoyh-
tiö, konsernin taloudellista kehitystä kuvaa-
vat tunnusluvut viideltä viimeiseltä tilikau-
delta:

a) liikevaihto;
b) liikevoitto tai -tappio ja sen osuus pro-

sentteina liikevaihdosta:
c) voitto tai tappio ennen satunnaisia eriä

ja sen osuus prosentteina liikevaihdosta;
d) voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja

ja veroja sekä sen osuus prosentteina liike-
vaihdosta;

e) oman pääoman tuotto prosentteina;
f) sijoitetun pääoman tuotto prosentteina;
g) omavaraisuusaste prosentteina;
4) tunnuslukujen laskentakaavat ja Rahoi-

tustarkastuksen vaatiessa myös laskentape-
rusteet;

5) jos liikkeeseenlaskijan tilikausi ei ole
12 kuukautta, on poikkeavan tilikauden pi-
tuudesta ilmoitettava tunnuslukujen yh-
teydessä erikseen;

6) jos kirjanpitolautakunta on tilinpäätöstä
varten antanut toimialakohtaisia poikkeuslu-
pia tunnusluvuista, asianomainen tunnusluku
voidaan jättää esittämättä; jos tunnusluvun
esittäminen ei ole tarkoituksenmukaista, tun-
nusluku voidaan Rahoitustarkastuksen esit-
teen hyväksymisen yhteydessä antamalla
suostumuksella jättää esittämättä;
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7) viimeksi laadittu osavuosikatsaus, jos
sellainen on julkistettu viimeksi päättyneen
tilikauden jälkeen; jollei tilintarkastaja ole
tilintarkastanut osavuosikatsausta, siitä on
mainittava; jos liikkeeseenlaskija laatii kon-
sernitilinpäätöksen, osavuosikatsaus on an-
nettava konsernin osalta; jos on kulunut yli
yhdeksän kuukautta sen tilikauden päättymi-
sestä, jonka tilinpäätös tai konsernitilinpää-
tös on viimeksi julkistettu, listalleottoesittee-
seen on joka tapauksessa sisällytettävä osa-
vuosikatsaus, joka kattaa ainakin kuluvan
tilikauden ensimmäiset kuusi kuukautta; se-
kä

8) merkittävät tiedot liikkeeseenlaskijan
liiketoiminnan kehityksestä viimeisen tili-
kauden päättymisen tai osavuosikatsauksen
valmistumisen jälkeiseltä ajalta, kuten; tiedot
liikkeeseenlaskijan tuotannon, myynnin, va-
rastojen ja tilauskannan kehityksen merkittä-
vimmistä viimeaikaisista suuntauksista sekä
kustannusten ja myyntihintojen kehityksen
viimeaikaisista suuntauksista.

Listalleottoesitteessä on kerrottava konser-
nitilinpäätöksen laadinnassa noudatetut pää-
periaatteet.

Jollei tilinpäätös tai konsernitilinpäätös
anna oikeita ja riittäviä tietoja liikkeeseen-
laskijan varoista ja vastuista sekä taloudelli-
sesta asemasta ja tuloksesta listalleottoesit-
teen julkistamishetkeen nähden, on listalleot-
toesitteessä annettava asiasta yksityiskohtai-
sempia tietoja tai lisätietoja sekä selvitys
asiantilan aiheuttaneista seikoista.

Liikkeeseenlaskija, jonka kotipaikka on
muussa valtiossa kuin Suomessa, voi Rahoi-
tustarkastuksen esitteen hyväksymisen yh-
teydessä antamalla suostumuksella antaa
esitteessä kotivaltiossaan julkistamansa osa-
vuosikatsauksen ja tilinpäätöksen. Tällöin
liikkeeseenlaskijan on kuitenkin annettava
selvitys siitä, miten osavuosikatsaus ja tilin-
päätös poikkeavat Suomessa edellytetyistä
tiedoista.

Liikkeeseenlaskija, joka saa soveltaa Inter-
national Accounting-suosituksia osavuosikat-
sauksessa tai tilinpäätöksessä, voi antaa esit-
teessä näiden mukaisesti laaditun osa-
vuosikatsauksen tai tilinpäätöksen. Muu liik-
keeseenlaskija voi antaa esitteessä Interna-
tional Accounting-suositusten mukaisen osa-
vuosikatsauksen ja tilinpäätöksen Suomen
voimassa olevan tilinpäätössäännöstön mu-
kaisen tilinpäätöksen liitetietona. Liikkee-
seenlaskija voi Rahoitustarkastuksen poik-
keusluvalla antaa esitteessä Pro Forma-

muotoisen osavuosikatsauksen ja tilinpäätök-
sen.

Listalleottoesitteessä annettava viimeksi
vahvistettu tilinpäätös ei saa olla yli 18 kuu-
kautta sitten päättyneeltä tilikaudelta, ellei
Rahoitustarkastus esitteen hyväksymisen yh-
teydessä anna siihen erityisestä syystä suos-
tumusta.

31 §

Tiedot liikkeeseenlaskijan muista
sitoumuksista

Listalleottoesitteessä on annettava päivätty
ja mahdollisimman tuore selvitys seuraavista
seikoista, jos ne ovat olennaisia:

1) liikkeeseen laskettujen joukkovelkakir-
jalainojen kokonaismäärä erittelemällä lainat,
joista on annettu vakuus, vakuudettomat lai-
nat, pääomalainat ja muut lainat, joiden etu-
oikeus on liikkeeseenlaskijan muita si-
toumuksia huonompi;

2) muiden lainojen ja velkojen yhteismäärä
eritellen vakuudelliset ja vakuudettomat lai-
nat ja velat; sekä

3) taseen ulkopuolisten vastuusitoumusten
kokonaismäärä.

Jos liikkeeseenlaskijalla ei ole 1 momen-
tissa mainittuja lainoja, velkoja tai si-
toumuksia, on siitä ilmoitettava. Jos liikkee-
seenlaskija esittää konsernitilinpäätöksen,
samaan konserniin kuuluvien yritysten väli-
siä velkasuhteita ei tässä pykälässä oteta
huomioon. Tästä on kuitenkin ilmoitettava
listalleottoesitteessä.

32 §

Tiedot liikkeeseenlaskijan sijoituksista

Listalleottoesitteessä on kerrottava seuraa-
vat yksityiskohtaiset tiedot yrityksistä, joiden
osake- tai osuuspääomasta liikkeeseenlaskija
omistaa osuuden, jolla on todennäköisesti
merkittävä vaikutus sen omien varojen ja
vastuiden sekä taloudellisen aseman tai tu-
loksen arviointiin. Nämä tiedot on kerrottava
ainakin, jos liikkeeseenlaskijalla on yrityk-
sestä suoraan tai välillisesti sellainen omis-
tusosuus, että omistettujen osakkeiden tai
osuuksien arvo on vähintään yksi kym-
menesosa liikkeeseenlaskijan omasta pää-
omasta tai jonka osuus liikkeeseenlaskijan
tilikauden tuloksesta on vähintään yksi kym-
menesosa taikka, jos kyse on konsernista,
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jonka kirjanpitoarvo on vähintään yksi kym-
menesosa konsernin omasta pääomasta tai
jonka osuus konsernin tilikauden tuloksesta
on vähintään yksi kymmenesosa:

1) yrityksen nimi, kotipaikka ja toimiala;
2) liikkeeseenlaskijan suhteellinen osuus

osake- tai osuuspääomasta;
3) osake- tai osuuspääoma;
4) muu oma pääoma; tämä tieto voidaan

jättää ilmoittamatta, jos yritys, jossa liikkee-
seenlaskijalla on omistusosuus, ei ole velvol-
linen toimittamaan tilinpäätöstään rekisterivi-
ranomaiselle tai sitä vastaavalle ulkomaiselle
viranomaiselle;

5) viimeksi päättyneen tilikauden tulos
ennen satunnaiseriä; tämä tieto voidaan jät-
tää ilmoittamatta, jos yritys, jossa liikkee-
seenlaskijalla on omistusosuus, ei ole velvol-
linen toimittamaan tilinpäätöstään rekisterivi-
ranomaiselle tai sitä vastaavalle ulkomaiselle
viranomaiselle;

6) osakkeiden tai osuuksien arvo liikkee-
seenlaskijan kirjanpidossa viimeksi päätty-
neeltä tilikaudelta; tieto voidaan jättää il-
moittamatta, jollei tiedon ilmoittamatta jättä-
minen ole omiaan johtamaan sijoittajia har-
haan; sekä

7) liikkeeseenlaskijalla olevista osakkeista
tai osuuksista vielä maksamatta oleva määrä.

Tietoja ei kuitenkaan tarvitse antaa, jos
liikkeeseenlaskija osoittaa Rahoitustarkastuk-
selle, että tällainen omistusosuus on luon-
teeltaan vain väliaikainen tai tietojen merki-
tys sijoittajalle perustellun arvion tekemisek-
si on vähäinen. Edellä 1 momentin 3—7
kohdassa tarkoitettuja tietoja ei tarvitse antaa
tytär- ja osakkuusyrityksistä, ellei tiedon
ilmoittamatta jättäminen ole omiaan johta-
maan sijoittajia harhaan.

Listalleottoesitteessä on kerrottava liikkee-
seenlaskijan tytäryritysten ja yhteisyritysten
nimet ja kotipaikat siltä osin kuin nämä tie-
dot ovat tarpeen liikkeeseenlaskijan varojen
ja vastuiden sekä taloudellisen aseman ja tu-
loksen arvioimiseksi. Nämä yritykset voi-
daan yksilöidä myös tekemällä niistä erityi-
nen merkintä 1 momentissa tarkoitettuun
luetteloon.

Listalleottoesitteessä on ilmoitettava 3 mo-
mentissa tarkoitetuista täydellisesti yhdistel-
lyistä yrityksistä vähemmistön suhteellinen
osuus ja suhteellisesti yhdistellyistä yrityk-
sistä yhdistelyssä käytetty suhteellinen osuus
siltä osin kuin nämä tiedot ovat tarpeen liik-
keeseenlaskijan varojen ja vastuiden sekä

taloudellisen aseman ja tuloksen arvioimi-
seksi.

33 §

Tulevaisuudennäkymiä koskevat tiedot

Listalleottoesitteessä on kerrottava tiedot
liikkeeseenlaskijan tulevaisuudennäkymistä
ainakin kuluvalta tilikaudelta. Tulevaisuu-
dennäkymät voidaan Rahoitustarkastuksen
esitteen hyväksymisen yhteydessä antamalla
suostumuksella jättää esittämättä.

Jos tulevaisuudennäkymiin liittyy olennai-
sia epävarmuustekijöitä, on näistä ilmoitetta-
va erikseen.

5 luku

Vaihtovelkakirjoja ja optio-oikeuksia
koskeva esite

34 §

Tiedot osakkeista

Listalleottoesitteessä on kerrottava tiedot,
jotka koskevat vaihdossa tai merkinnässä
tarjottavien osakkeiden lajia ja niihin liitty-
viä oikeuksia sekä kuinka suureen osakepää-
oman korotukseen vaihtovelkakirjojen vaih-
taminen tai optio-oikeuksilla tapahtuva osa-
kemerkintä voi johtaa.

35 §

Tiedot vaihtovelkakirjoista, optio-oikeuksista
ja niiden pörssilistalle

ottamisesta

Mitä 21 ja 22 §:ssä säädetään joukkovel-
kakirjoja koskevasta listalleottoesitteestä,
koskee myös vaihtovelkakirjoista laadittavaa
listalleottoesitettä.

Mitä 9 ja 10 §:ssä säädetään osakkeita
koskevasta listalleottoesitteestä, koskee so-
veltuvin osin myös optio-oikeuksista laadit-
tavaa listalleottoesitettä.

36 §

Tiedot liikkeeseenlaskijasta

Mitä 4, 5 ja 11—20 §:ssä säädetään osak-
keita koskevasta listalleottoesitteestä, koskee
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myös vaihtovelkakirjoista ja optio-oikeuksis-
ta laadittavaa listalleottoesitettä.

37 §

Tiedot vaihdosta tai merkinnästä

Listalleottoesitteessä on kerrottava tiedot
vaihdon tai merkinnän ehdoista ja menette-
lytavasta sekä tilanteista, joissa ehtoja voi-
daan muuttaa.

6 luku

Osakkeisiin oikeuttavia talletustodistuksia
koskeva esite

38 §

Tiedot talletustodistuksista

Listalleottoesitteessä on kerrottava tiedot
talletustodistuksista, kuten;

1) selvitys todistusten liikkeeseenlaskua
koskevista säännöistä ja maininta niiden liik-
keeseenlaskupäivästä ja -paikasta;

2) kuinka moneen osakkeeseen yksi todis-
tus oikeuttaa;

3) niihin osakkeisiin, joihin todistukset
oikeuttavat, liittyvien oikeuksien käyttämi-
nen ja laajuus, erityisesti se, miten todistus-
ten liikkeeseenlaskija voi käyttää niihin pe-
rustuvaa äänioikeutta ja miten todistusten
haltijat antavat äänioikeuden käyttämistä
koskevat ohjeet, voitto-osuus sekä oikeus
mahdolliseen ylijäämään purkautumisen pe-
rusteella;

4) todistuksiin liittyvät pankkitakaukset ja
muut takaukset, jotka on tarkoitettu vakuu-
deksi liikkeeseenlaskijan velvoitteiden täyt-
tämisestä;

5) mahdollisuudesta vaihtaa todistukset
alkuperäisiksi osakkeiksi ja vaihtomenettely;

6) palkkiot ja kustannukset, jotka peritään
todistusten haltijoilta todistusten liikkeeseen-
laskun, kuponkien lunastuksen, lisätodistus-
ten antamisen ja todistusten alkuperäisiksi
osakkeiksi vaihtamisen yhteydessä;

7) todistusten vapaata luovutettavuutta
koskevat rajoitukset;

8) todistusten haltijoita koskevat verotus-
järjestelyt maassa, jossa todistusten liikkee-
seenlasku tapahtuu; sekä

9) selvitys lainsäädännöstä, jonka mukai-
sesti todistukset on annettu, sekä tuomiois-

tuimista, joilla on toimivalta käsitellä mah-
dollisia riitoja.

Listalleottoesitteessä on lisäksi annettava
tiedot todistusten ottamisesta pörssilistalle,
kuten:

1) arvopaperipörssit, joissa haetaan todis-
tusten pörssilistalle ottamista tai on tarkoitus
hakea myöhemmin;

2) pörssilistalle haettavien todistusten lu-
kumäärä ja nimellisarvo sekä alin myynti-
hinta, jos se on määrätty; sekä

3) päivä, jona todistukset otetaan pörssilis-
talle, jos se on tiedossa.

39 §

Tiedot talletustodistusten tarjoamisesta

Jos pörssilistalle haettavia todistuksia tar-
jotaan samanaikaisesti kuin niitä haetaan
pörssilistalle, listalleottoesitteessä on kerrot-
tava soveltuvin osin 10 §:ssä tarkoitetut tie-
dot todistusten tarjoamisesta.

40 §

Yleisiä tietoja liikkeeseenlaskijasta

Listalleottoesitteessä on kerrottava yleiset
tiedot talletustodistusten liikkeeseenlaskijas-
ta, kuten:

1) nimi, kotipaikka ja hallinnollinen pää-
toimipaikka, jos se on muu kuin kotipaikka;

2) rekisteröimispäivä ja toimintakausi, jos
se on määrätty;

3) oikeudellinen muoto ja sovellettava la-
ki;

4) osakepääoma, osakkeiden lukumäärä,
lajit ja tärkeimmät osakkeiden tuottamat
ominaisuudet;

5) maksamatta oleva osa osakepääomasta
sekä niiden osakkeiden, joita ei ole koko-
naan maksettu, lukumäärä ja lajit, jos mah-
dollista eriteltynä sen mukaan, kuinka suuri
osuus niistä on maksettu;

6) selvitys liikkeeseenlaskijan tiedossa ole-
vista osakkeenomistajista, jotka suoraan tai
välillisesti omistavat vähintään yhden kah-
deskymmenesosan liikkeeseenlaskijan osak-
keiden äänimäärästä tai osakepääomasta,
sekä kymmenestä liikkeeseenlaskijan osak-
keiden äänimäärästä ja kymmenestä liikkee-
seenlaskijan osakepääomasta eniten omista-
vasta osakkeenomistajasta sekä kunkin täl-
laisen osakkeenomistajien äänimäärästä ja
omistusosuudesta;
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7) liikkeeseenlaskijan hallintoneuvostoon,
hallitukseen ja vastaaviin toimielimiin kuu-
luvien jäsenten sekä toimitusjohtajan ja toi-
mitusjohtajan sijaisen nimet, koti- tai työ-
osoitteet ja tehtävät sekä selvitys heidän pää-
tehtävistään liikkeeseenlaskijan ulkopuolella;
sekä

8) jos liikkeeseenlaskijan ainoana tarkoi-
tuksena ei ole osakkeisiin oikeuttavien todis-
tuksien liikkeeseen laskeminen, on annettava
selvitys muun toiminnan luonteesta.

41 §

Talletustodistusten liikkeeseenlaskijan
taloudelliset tiedot

Listalleottoesitteeseen on sisällytettävä to-
distusten liikkeeseenlaskijan viimeksi päät-
tyneen tilikauden tase, tuloslaskelma ja tilin-
päätöksen liitetiedot.

Listalleottoesitteessä on oltava todistusten
liikkeeseenlaskijan viimeksi laadittu osa-
vuosikatsaus, jos sellainen on julkistettu vii-
meksi päättyneen tilikauden jälkeen; jollei
tilintarkastaja ole tarkastanut osavuosikat-
sausta, siitä on mainittava; jos liikkeeseen-
laskija laatii konsernitilinpäätöksen, osa-
vuosikatsaus on annettava konsernin osalta;
jos on kulunut yli yhdeksän kuukautta sen
tilikauden päättymisestä, jonka tilinpäätös tai
konsernitilinpäätös on viimeksi julkistettu,
listalleottoesitteeseen on joka tapauksessa
sisällytettävä osavuosikatsaus, joka kattaa
ainakin kuluvan tilikauden ensimmäiset kuu-
si kuukautta.

Listalleottoesitteessä on kerrottava merkit-
tävät tiedot todistusten liikkeeseenlaskijan
liiketoiminnan kehityksestä viimeksi päätty-
neen tilikauden tai osavuosikatsauksen val-
mistumisen jälkeiseltä ajalta.

Rahoitustarkastus voi esitteen hyväksymi-
sen yhteydessä antaa todistusten liikkeeseen-
laskijalle suostumuksen olla julkistamatta
yksityiskohtia omasta rahoitusasemastaan,
jos liikkeeseenlaskija on:

1) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
tarkoitettu luottolaitos tai ulkomaisen luotto-
ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa
annetun lain 3 §:ssä tarkoitettu ulkomainen
luottolaitos; tai

2) tytäryritys, josta 1 kohdassa tarkoitettu
luottolaitos omistaa vähintään 95 prosenttia
ja jonka sitoumukset todistusten haltijoille
tämä luottolaitos takaa varauksetta ja joka
on oikeudellisesti tai tosiasiallisesti saman

viranomaisvalvonnan alainen kuin tämä luot-
tolaitos.

Jos todistukset on laskenut liikkeeseen ar-
vopaperien talletuslaitos tai tällaisen laitok-
sen perustama aputoimielin, Rahoitustarkas-
tus voi esitteen hyväksymisen yhteydessä
antaa suostumuksen olla julkistamatta
1—3 momentissa ja 40 §:ssä mainittuja tie-
toja.

42 §

Tiedot osakkeista ja niiden
liikkeeseenlaskijasta

Listalleottoesitteessä on kerrottava 9 §:ssä
tarkoitetut tiedot osakkeista, joihin nämä to-
distukset oikeuttavat.

Listalleottoesitteessä on kerrottava soveltu-
vin osin 10 §:n 3 momentissa ja 11—20
§:ssä tarkoitetut tiedot osakkeiden liikkee-
seenlaskijasta.

7 luku

Listalleottoesitteen vähimmäissisältö
eräissä tapauksissa

43 §

Osakkeet ja osakkeisiin oikeuttavat
talletustodistukset

Jos osakkeita tarjotaan merkintäetuoikeu-
della osakkeenomistajille ja liikkeeseenlaski-
jan osakkeet on jo otettu samalle pörssilis-
talle, listalleottoesitteessä on kerrottava aino-
astaan 4, 5, 9 ja 10 §:ssä, 11 §:n 1 ja 6 koh-
dassa, 12 §:n 1—6 kohdassa, 13 §:n 1, 2, 3,
9, 10, 11, 12, 13 ja 14 kohdassa, 15 §:n 1, 4
ja 5 kohdassa, 16 §:n 2 ja 3 kohdassa,
17 §:ssä, 18 §:n 1 momentin 3, 4, 9 ja 10
kohdassa, 18 §:n 3 momentissa sekä 20
§:ssä tarkoitetut tiedot.

Jos 1 momentissa tarkoitetuista osakkeista
on annettu niihin oikeuttavat talletustodis-
tukset, listalleottoesitteessä on kerrottava,
jollei 41 §:n 4 ja 5 momentista muuta johdu,
1 momentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi
38 §:ssä, 40 §:n 1 momentin 1, 3, 4, 5 ja
7 kohdassa sekä 41 §:n 1—3 momentissa
tarkoitetut tiedot.
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44 §

Vaihtovelkakirjalainat
ja optio-oikeudet

Jos vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia
tarjotaan merkintäetuoikeudella osakkeen-
omistajille ja liikkeeseenlaskijan osakkeet on
jo otettu samalle pörssilistalle, listalleot-
toesitteessä on kerrottava ainoastaan:

1) tiedot, jotka koskevat vaihdossa tai
merkinnässä tarjottavien osakkeiden lajia ja
niihin liittyviä oikeuksia;

2) edellä 4 ja 5 §:ssä, 11 §:n 1 ja 6 koh-
dassa, 12 §:n 1—6 kohdassa, 13 §:n 1, 2, 3,
9, 10, 11, 12, 13 ja 14 kohdassa, 15 §:n 1, 4
ja 5 kohdassa, 16 §:n 2 ja 3 kohdassa,
17 §:ssä, 18 §:n 1 momentin 3, 4, 9 ja 10
kohdassa, 18 §:n 3 momentissa sekä
20 §:ssä tarkoitetut tiedot;

3) edellä 21 ja 22 §:ssä tarkoitetut tiedot
vaihtovelkakirjalainoista sekä 9 ja 10 §:ssä
tarkoitetut tiedot soveltuvin osin optio-oike-
uksista; sekä

4) tiedot vaihdon tai merkinnän ehdoista ja
menettelytavasta sekä tilanteista, joissa niitä
voidaan muuttaa.

45 §

Joukkovelkakirjat

Jos hakemus pörssilistalle ottamisesta kos-
kee joukkovelkakirjoja ja liikkeeseenlaskijan
osakkeet jo ovat saman arvopaperipörssin
pörssilistalla, listalleottoesitteessä on oltava
ainoastaan 4, 5, 21 ja 22 §:ssä, 23 §:n 1 ja
6 kohdassa, 24 §:ssä, 25 §:n 1, 2 ja 4 koh-
dassa, 26 §:n 1 ja 4 kohdassa, 27 §:n 2 koh-
dassa, 29 §:ssä, 30 §:n 1 momentin 3, 7 ja
8 kohdassa, 30 §:n 3 momentissa, 31 §:ssä
sekä 33 §:ssä tarkoitetut tiedot.

Jos hakemus pörssilistalle ottamisesta kos-
kee joukkovelkakirjoja, jotka jokin oi-
keushenkilö on taannut, listalleottoesitteessä
on oltava:

1) liikkeeseenlaskijasta 4, 5 ja 21—33
§:ssä tarkoitetut tiedot; sekä

2) takaajasta 4 §:n 4 kohdassa, 5 §:ssä ja
23—33 §:ssä tarkoitetut tiedot; jos takaajia
on useita, on niistä kaikista annettava nämä
tiedot, jollei Rahoitustarkastus esitteen hy-
väksymisen yhteydessä anna suostumusta
tietojen lyhentämiseen.

Jäljennös takaussopimuksesta on pidettävä
jokaisen nähtävänä liikkeeseenlaskijan toimi-

paikoissa sekä niiden luottolaitosten toimi-
paikoissa, jotka liikkeeseenlaskijan edustaja-
na välittävät liikkeeseenlaskuun liittyvässä
rahaliikenteessä tämän maksuja. Takaussopi-
muksesta on pyynnöstä annettava jäljennös
jokaiselle, joka haluaa tutustua siihen.

Jos joukkovelkakirjoille, joiden ottamista
pörssilistalle haetaan, on annettu sekä lai-
nan takaisinmaksua että koron maksua kos-
keva valtion omavelkainen takaus, 23 ja
25 §:ssä sekä 29—32 §:ssä tarkoitetut tiedot
voidaan Rahoitustarkastuksen esitteen hy-
väksymisen yhteydessä antamalla suostu-
muksella antaa lyhennettynä.

Edellä 4 momentissa tarkoitettua mahdolli-
suutta annettavien tietojen lyhentämiseen
voidaan myös soveltaa erityislailla tai sellai-
sen nojalla perustettuihin tai säänneltyihin
yhteisöihin, joilla on oikeus periä maksuja
asiakkailtaan.

46 §

Tilinpäätöstiedot

Edellä 43 ja 44 §:ssä ja 45 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettuun listalleottoesitteeseen on
sisällytettävä liikkeeseenlaskijan viimeksi
päättyneen tilikauden tase, tuloslaskelma,
rahoituslaskelma, tilinpäätöksen liitetiedot ja
toimintakertomus.

Jos liikkeeseenlaskija laatii sekä oman ti-
linpäätöksen että konsernitilinpäätöksen, mo-
lemmat on sisällytettävä 1 momentissa tar-
koitetulla tavalla listalleottoesitteeseen. Jollei
jompikumpi tilinpäätös sisällä merkittäviä
lisätietoja, se voidaan Rahoitustarkastuksen
esitteen hyväksymisen yhteydessä antamalla
suostumuksella jättää esittämättä.

47 §

Yritysjärjestelyt

Jos hakemus pörssilistalle ottamisesta kos-
kee arvopapereita, jotka lasketaan liikkee-
seen sulautumisen, jakautumisen, yrityksen
kaikkien tai joidenkin varojen tai vastuiden
siirron tai arvopaperimarkkinalain 6 luvun
1 §:ssä tarkoitetun julkisen ostotarjouksen tai
6 luvun 6 §:ssä tarkoitetun lunastustarjouk-
sen yhteydessä, taikka korvauksena muiden
varojen kuin käteisvarojen siirrosta, on täl-
laisten toimien ehdot sisältävät asiakirjat
sekä, jollei liikkeeseenlaskija ole vielä
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laatinut tilinpäätöstään, aloitustase pidettävä
jokaisen nähtävillä liikkeeseenlaskijan toimi-
paikassa sekä niiden luottolaitosten toimipai-
koissa, jotka toimivat liikkeeseenlaskijan
maksujenvälittäjinä yritysjärjestelyyn liitty-
vässä rahaliikenteessä, edellä sanotun kui-
tenkaan rajoittamatta velvollisuutta julkistaa
listalleottoesite.

Jos 1 momentissa tarkoitettu toimi on teh-
ty yli kaksi vuotta aikaisemmin, voi Rahoi-
tustarkastus esitteen hyväksymisen yhteydes-
sä antaa suostumuksen poiketa edellä tarkoi-
tetusta velvollisuudesta.

8 luku

Voimaantulo

48 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huh-
tikuuta 1998. Tätä päätöstä on sovellettava
viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 1998 tai
sen jälkeen julkistettaviin listalleottoesittei-
siin.

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1998

Ministeri Jouko Skinnari

Erityisasiantuntija Jarmo Parkkonen
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