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DIGITALIST GROUP OYJ 
 

REKISTERÖINTIASIAKIRJA 
 
 
 
Tämän rekisteröintiasiakirjan (”Rekisteröintiasiakirja”) on laatinut Digitalist Group Oyj (”Digitalist Group” tai ”Yhtiö”), 
Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Digitalist Groupin osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq 
Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella ”DIGIGR”.  
 
Tämä Rekisteröintiasiakirja on voimassa 12 kuukautta siitä, kun se on hyväksytty. Uusien osakkeiden tai muiden Yhtiön 
arvopapereiden liikkeellelaskua koskeva esite (”Esite”) voi 12 kuukauden ajan tämän Rekisteröintiasiakirjan hyväksy-
misestä lukien koostua tästä Rekisteröintiasiakirjasta sekä kutakin liikkeeseenlaskua koskevasta, erikseen hyväksyttä-
västä tiivistelmästä ja arvopaperiliitteestä.  
 
Tämä Rekisteröintiasiakirja sisältää tietoja Digitalist Groupista sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta. 
Arvopaperiliite sisältää tiedot kulloinkin tarjottavista tai julkisen kaupankäynnin kohteeksi haettavista arvopapereista. 
Arvopaperiliitteen yhteydessä oleva tiivistelmä esittelee tiivistetysti keskeisimmät Digitalist Groupiin ja sen arvopaperei-
hin liittyvät tiedot. 
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TÄRKEITÄ TIETOJA REKISTERÖINTIASIAKIRJASTA 

 
Yleistä 
 
Digitalist Group on laatinut tämän Rekisteröintiasiakirjan arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen, ’’Arvopa-
perimarkkinalaki’’), Euroopan komission 29.4.2004 antaman asetuksen (EY) N:o 809/2004, muutoksineen, (Liitteen I) 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY (’’Esitedirektiivi’’), muutoksineen, täytäntöönpanosta esit-
teiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta, Ar-
vopaperimarkkinalain 3-5 luvuissa tarkoitetusta esitteestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen (1019/2012) sekä 
Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Tämä Rekisteröintiasiakirja on Arvopaperimarkkinalain 4 luvun 
1 §:n 1 momentissa tarkoitetun esitteen osa.  Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Rekisteröintiasiakirjan, mutta ei 
vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan tähän Rekisteröintiasiakirjaan liittyvän hyväksymis-
päätöksen diaarinumero on FIVA 38/02.05.04/2018. Finanssivalvonnan hyväksymispäätös on nähtävillä Digitalist Grou-
pin pääkonttorissa. 
 
Osakkeenomistajien ja mahdollisten sijoittajien tulee luottaa ainoastaan Rekisteröintiasiakirjan ja siihen liittyvän arvopa-
periliitteen ja tiivistelmän sisältämiin tietoihin sekä Digitalist Groupin julkistamiin pörssitiedotteisiin. Digitalist Group ei ole 
valtuuttanut ketään antamaan mitään muita kuin tähän Rekisteröintiasiakirjaan ja siihen liittyvään arvopaperiliitteeseen 
ja tiivistelmään sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Tämän Rekisteröintiasiakirjan ja siihen liittyvän arvopaperiliitteen ja tiivis-
telmän luovuttaminen ei missään olosuhteissa merkitse sitä, että niiden sisältämät tiedot pitäisivät paikkaansa muulloin 
kuin Rekisteröintiasiakirjan ja siihen liittyvän arvopaperiliitteen ja tiivistelmän päivämääränä, tai että Digitalist Groupin 
liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia Rekisteröintiasiakirjan ja siihen liittyvän arvopaperiliitteen ja tiivistelmän 
päivämäärän jälkeen. Mikäli tässä Rekisteröintiasiakirjassa tai siihen liittyvässä arvopaperiliitteessä ja tiivistelmässä kui-
tenkin ilmenee ennen mahdollisen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä tai arvopaperin ottamista julkisen kaupan-
käynnin kohteeksi virhe tai puute tai olennainen uusi tieto, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajille, Rekiste-
röintiasiakirjaa ja siihen liittyvää arvopaperiliitettä ja tiivistelmää täydennetään Arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Täl-
laiset olennaiset virheelliset, puutteelliset ja uudet tiedot ovat lain mukaan viivytyksettä saatettava yleisön tietoon julkai-
semalla Rekisteröintiasiakirjan ja siihen liittyvän arvopaperiliitteen ja tiivistelmän täydennys samalla tavalla kuin Rekis-
teröintiasiakirja ja siihen liittyvä arvopaperiliite ja tiivistelmä. Sijoittajia kehotetaan seuraamaan Yhtiön julkaisemia pörs-
sitiedotteita. Tämän Rekisteröintiasiakirjan ja siihen liittyvän arvopaperiliitteen ja tiivistelmän sisältämät tiedot eivät ole 
Digitalist Groupin vakuutus tai takuu tulevista tapahtumista eikä niitä tule sellaisina pitää. Ellei toisin mainita, Digitalist 
Groupin tai sen toimialaan liittyvästä markkinakehityksestä esitetyt arviot perustuvat Yhtiön johdon kohtuullisella tavalla 
varmistamiin arvioihin. 
 
Tässä Rekisteröintiasiakirjassa termit ”Digitalist Group”, ”Yhtiö”, ”Digitalist Group-konserni”, ”Ixonos Oyj”, ”Ixonos” 
tai ”Ixonos –konserni” tarkoittavat Digitalist Group Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä, ellei asiayhteydestä selvästi il-
mene, että ilmauksella tarkoitetaan ainoastaan Digitalist Group Oyj:tä tai tiettyä tytäryhtiötä tai liiketoimintaryhmää. Viit-
tauksilla Yhtiön osakkeisiin, osakepääomaan tai hallintoon tarkoitetaan kuitenkin Digitalist Group Oyj:n osakkeita, osa-
kepääomaa tai hallintoa. 

REKISTERÖINTIASIAKIRJAN SAATAVILLA OLO 

 
Tämä Rekisteröintiasiakirja on saatavilla 5.7.2018 alkaen suomenkielisenä Yhtiön kotisivuilla osoitteessa https://inves-
tor.digitalistgroup.com/fi/investor/shares/share-issues. Sijoittajan on mahdollista saada Rekisteröintiasiakirjasta maksu-
ton paperituloste tilaamalla se sähköpostitse osoitteesta communications@digitalistgroup.com tai postitse osoitteesta 
Digitalist Group Oyj, PL 486, 00101 Helsinki.  
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RISKITEKIJÄT 

 
Osakkeisiin sijoittamiseen liittyy monia riskejä, joista useat liittyvät Digitalist Groupin liiketoiminnan luonteeseen ja jotka 
voivat olla olennaisia. Osakkeisiin sijoittamista harkitsevaa kehotetaan tutustumaan huolellisesti alla esitettäviin riskite-
kijöihin ja muihin tässä Rekisteröintiasiakirjassa esitettäviin tietoihin. Sijoituspäätökseen mahdollisesti vaikuttavia seik-
koja käsitellään myös muualla Rekisteröintiasiakirjassa. Jokainen alla esitettävistä riskeistä voi vaikuttaa haitallisesti 
Digitalist Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan, ja ne saattavat yksin tai yhdessä 
aiheuttaa sen, ettei Digitalist Group saavuta taloudellisia tavoitteitaan. Mikäli nämä riskit johtavat osakkeiden markkina-
hinnan laskuun, niihin sijoittaneet voivat menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. Lisäksi tällä hetkellä tuntematto-
milla tai vähäisinä pidettävillä riskeillä ja epävarmuustekijöillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Digitalist Groupin 
liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Riskitekijöiden esitysjärjestyksellä tässä Rekiste-
röintiasiakirjassa tai Arvopaperiliitteessä ei ole tarkoitus osoittaa niiden toteutumisen todennäköisyyttä tai mahdollista 
vaikutusta Digitalist Groupin liiketoimintaan. Kuvaus riskitekijöistä ei ole myöskään välttämättä tyhjentävä.  
 
Digitalist Groupin liiketoimintaan liittyviä riskejä 
 
Merkittävä osuus Yhtiön liikevaihdosta muodostuu Yhtiön avainasiakkaiden liikevaihdosta ja näiden menettä-
minen voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Digitalist Groupin liiketoimintaan, tulevaisuudennäkymiin, liiketoi-
minnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan 
 
Digitalist Groupin strategisena tavoitteena on  kasvattaa maailmanlaajuinen asiakasportfolio keskittyen kannattavan 
kasvun mahdollistaviin avainasiakkaisiin ja kehittyä merkittävimpien asiakasyritystensä strategiseksi kumppaniksi. 
Tässä roolissa Yhtiö tavoittelee yhä laajempia ja pitkäaikaisempia vastuita tehtävistä ja alueista, joita asiakasyrityksissä 
tapahtuva digitaalinen muutos saa aikaan.  Yhtiön tarjooman ydin on digitaalisen muutoksen myötä syntyvissä palve-
luissa ja liiketoiminnassa, joka perustuu käyttäjä- ja käyttötutkimukseen, strategiseen brändikehitykseen ja –konsultoin-
tiin, palvelumuotoiluun, erilaisiin teknologioihin sekä ohjelmistojen kehittämiseen ja ylläpitoon.  Asiakkaan kumppanin 
roolissa haluamme tuoda asiakkaalle uusia ideoita, haastaa olemassaolevaa liiketoimintaa sekä auttaa asiakkaita kes-
kittämään voimavaransa oikein. Tällaisella kumppanuuteen perustuvalla strategialla on nähty nykyisessä markkinatilan-
teessa ja Yhtiön nykyisessä vaiheessa voitavan nopeimmin kasvattaa Yhtiön liiketoimintaa, parantaa kannattavuustasoa 
sekä kasvattaa Yhtiön markkina-arvoa. Strategia on käytännössä tarkoittanut keskittymistä tiettyjen avainasiakkuuksien 
kehittämiseen ja se on johtanut siihen, että merkittävä osa yhtiön liikevaihdosta muodostuu kahdenkymmenen suurim-
man asiakkaan liikevaihdosta. Yhtiön liikevaihdosta katsauskaudella 1.1.─31.3.2018 kertyi noin 63 prosenttia kahden-
kymmenen suurimman asiakkaan liikevaihdosta. Yhtiön liikevaihdosta tilikaudella 1.1.─31.12.2017 kertyi noin 82 pro-
senttia kahdenkymmenen suurimman asiakkaan liikevaihdosta. Yhtiön liikevaihdosta kertyi 31.12.2016 päättyneellä tili-
kaudella noin 72 prosenttia kahdenkymmenen suurimman asiakkaan liikevaihdosta, kun 31.12.2015 päättyneellä tilikau-
della noin 81 prosenttia Yhtiön liikevaihdosta kertyi kahdenkymmenen suurimman asiakkaan liikevaihdosta. Avainasi-
akkuuksissa tapahtuvilla muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus Digitalist Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulok-
seen ja taloudelliseen asemaan. (katso myös ”Liiketoiminnan tulos ja Taloudellinen asema – Viimeaikaiset tapahtumat 
ja tulevaisuudennäkymät ─ Tulevaisuudennäkymät ─ Tilikautta 2018 koskeva tulosarvio sekä Riskienhallinta ja lähiajan 
epävarmuustekijöitä”). 
 
Mikäli jokin suurimmista asiakkaista siirtäisi ostonsa Digitalist Groupilta sen kilpailijoille tai muuttaisi voimakkaasti toi-
mintamalliaan, olisivat Yhtiön mahdollisuudet löytää korvaava asiakasvolyymi lyhyellä ajanjaksolla rajoitetut. Ei ole ole-
massa mitään takeita siitä, etteivät Digitalist Groupin asiakkaat siirtäisi tulevaisuudessa ostojaan osin tai kokonaan Yh-
tiöltä sen kilpailijoille. Digitalist Group on kooltaan pieni verrattuna sen pääasiakkaisiin, mikä osaltaan voi heijastua ne-
gatiivisesti sen neuvotteluasetelmiin. Avainasiakkaan menettäminen tai asiakkaisiin kohdistuvat negatiiviset suhdanne-
muutokset sekä tästä aiheutuva liiketoiminnan volyymin lasku voivat vaikuttaa epäedullisesti Digitalist Groupin liiketoi-
mintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 
 
Toimitussopimusten lyhyt voimassaoloaika vaikeuttaa luotettavien arvioiden tekemistä Yhtiön liiketoiminnan, 
liiketoiminnan tuloksen ja taloudellisen aseman tilauskantaa pidemmän aikavälin kehityksestä 
 
Digitalist Groupin toimialalle on viime vuosina ollut tyypillistä, että vaikka asiakashankkeet usein ovat jopa useiden vuo-
sien mittaisia, hankkeiden toteutusta koskevat toimitussopimukset pilkotaan asiakkaiden budjetointikäytännöistä ja ris-
kienhallinnan prosesseista johtuen useampaan lyhyempikestoiseen osaan. Tämän seurauksena Yhtiön toimitussopi-
musten tyypillinen kesto on noin 3–6 kuukautta. Toimitussopimusten pituus vaikeuttaa luotettavien arvioiden tekemistä 
Yhtiön liiketoiminnan, liiketoiminnan tuloksen ja taloudellisen aseman tilauskantaa pidemmän aikavälin kehityksestä. 
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Digitalist Group voi epäonnistua projektiensa edellyttämän työmäärän ja/tai sopimusriskien arvioinnissa 
 
Osa Digitalist Groupin projektitoimituksista on kiinteä‐ tai tavoitehintaisia. Näiden projektien kannattavuus muun ohessa 
edellyttää sitä, että Digitalist Group on ennen projektin aloittamista onnistunut arvioimaan projektin edellyttämän työ-
määrän ja/tai sopimusriskit oikein. On mahdollista, että Digitalist Group vastaisuudessa epäonnistuu projektiensa edel-
lyttämän työmäärän ja/tai sopimusriskien arvioinnissa. Tällä voi olla epäedullinen vaikutus projektin kannattavuuteen ja 
sitä kautta myös Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan. 
 
Yhtiö voi rikkoa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia tai Yhtiötä vastaan voidaan nostaa kanne imma-
teriaalioikeuksien loukkauksista 
 
Digitalist Groupin menestys perustuu osittain sen kykyyn käyttää kolmansien osapuolten ohjelmistoja, jotka se on toi-
mittanut asiakkailleen osana kokonaisratkaisua. Tämän lisäksi Digitalist Group kehittää tiettyjä sovelluksia ja tuotteita, 
joihin liittyvät immateriaalioikeudet Yhtiö joko kokonaan tai osaksi tyypillisesti omistaa. Vaikka Digitalist Group ei tällä 
hetkellä ole vastaajana missään immateriaalioikeuksien loukkausta koskevassa oikeudenkäynnissä eikä Yhtiön tiedossa 
ole tällaisen oikeudenkäynnin tai vastaavan menettelyn uhkaa tai mihinkään sen ohjelmistotoimittajaan kohdistuvaa 
merkittävää vastaavaa oikeudenkäynnin tai menettelyn uhkaa, ei ole varmuutta siitä, etteivätkö kolmansien osapuolten 
Digitalist Groupin asiakkaille lisensoimat ohjelmistot taikka Yhtiön itsensä kehittämät sovellukset, palvelut tai tuotteet 
loukkaa kolmansien osapuolten immateriaali‐ tai muita tällaisiin ohjelmistoihin, sovelluksiin, palveluihin tai tuotteisiin liit-
tyviä oikeuksia. Digitalist Groupin tai tällaisten lisenssinantajien kannalta kielteinen päätös immateriaalioikeuksien louk-
kausta koskevassa oikeudenkäynnissä tai muussa vastaavassa menettelyssä voi vaikuttaa haitallisesti Digitalist Grou-
pin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 
 
Yhtiön vakuutussuoja ei välttämättä ole kattava eikä Yhtiö välttämättä ole vakuutettu kaikkien riskien varalta 
 
Digitalist Groupin vahinkoriskit liittyvät pääsääntöisesti henkilöihin, omaisuuteen, tuotteisiin, liiketoimintaprosesseihin, 
immateriaalioikeuksiin sekä tietotekniikkaan. Yhtiön toimitilat, laitteet ja muu omaisuus sekä henkilöstö voivat olla vaa-
rassa vahingoittua esimerkiksi mekaanisten häiriöiden, inhimillisten virheiden tai luonnonilmiöiden vuoksi. Kaikki nämä 
vaarat voivat aiheuttaa omaisuuden menetyksiä, omaisuus- tai henkilövahinkoja, liiketoiminnan keskeytyksiä sekä vii-
västyksiä. Digitalist Groupilla on vakuutuksia, jotka kattavat Yhtiön eri toiminta-alueita, kuten työnantajan vahinkovakuu-
tuksia, vastuuvakuutuksia sekä työnantajan lakisääteisiä vakuutuksia.  Vaikka Digitalist Group on suojannut toimin-
taansa ja omaisuuttaan normaalein vakuutuksin, voi vahinkoriskien toteutuminen johtaa henkilö‐ ja omaisuusvahinkoihin 
tai liiketoiminnan keskeytymiseen, joilla voi olla epäedullinen vaikutus Digitalist Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan 
tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 
 
Yhtiö on riippuvainen kyvystään löytää, rekrytoida ja pitää palveluksessaan asiantuntijoita sekä avainhenkilöitä 
ja näiden menettäminen voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Digitalist Groupin liiketoimintaan, tulevaisuuden-
näkymiin, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan 
 
Digitalist Groupin toimialan tietyistä asiantuntijoista on markkinatilanteesta riippumatta pula. Lisäksi Digitalist Groupin 
toimialalla vallitseva aggressiivinen rekrytointipolitiikka saattaa lisätä henkilöstön kilpailijoille siirtymisen riskiä. Ei ole 
olemassa mitään takeita Yhtiön mahdollisuuksista pitää nykyinen henkilöstö palveluksessaan ja palkata kasvun ylläpi-
tämiseksi uutta henkilöstöä. Jos Digitalist Group menettää nykyistä henkilöstöään, voi siitä aiheutua vaikeuksia toteuttaa 
loppuun nykyisiä projekteja ja hankkia uusia. Tällä voi olla epäedullinen vaikutus Digitalist Groupin liiketoimintaan, liike-
toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 
 
Digitalist Groupin tuleva kehitys ja mahdollisuus toteuttaa strategiaansa riippuvat paljolti siitä, että Yhtiön palveluksessa 
olevat avain- ja johtohenkilöt pysyvät Digitalist Groupin palveluksessa. Ellei Digitalist Group kykene rekrytoimaan, kou-
luttamaan ja motivoimaan pätevää henkilöstöä ja pitämään sitä palveluksessaan, se ei välttämättä pysty kilpailemaan 
tehokkaasti eikä toteuttamaan täysimääräisesti strategiaansa. Digitalist Groupin tarkoituksena on luoda työympäristö, 
jossa henkilöt voivat kehittyä ja johon he tuntevat sitoutuvansa, sekä tarjota heille kilpailukykyiset edut. Digitalist Groupin 
menestys riippuu keskeisesti Yhtiön palveluksessa olevista avainhenkilöistä. Kenen tahansa johtoon kuuluvan tai muun 
avainhenkilön menetys voi vaikuttaa epäedullisesti Digitalist Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja talou-
delliseen asemaan, sekä johtaa siihen, ettei tehtyjen yritysostojen tai tulevaisuudessa mahdollisesti tehtävillä yritysos-
toilla tavoiteltavia liiketoimintahyötyjä saavuteta. 
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Tietoturvaloukkaukset ja muut häiriöt voivat vaarantaa Yhtiön tietoja ja toimintoja sekä altistaa Yhtiön korvaus-
vastuulle, jolla voi olla epäedullinen vaikutus Digitalist Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja ta-
loudelliseen asemaan 
 
Digitalist Groupin toimintaan liittyy tietoturvariskejä, joita ovat esimerkiksi yrityksen liikesalaisuuksien ja asiakaskohtais-
ten hanke- ja muiden tietojen sekä hinnoittelutietojen vuotaminen ulkopuolisille. Riskejä ehkäistään ohjeistamalla ja val-
vomalla henkilöstön toimintaa luottamuksellisten asiakastietojen käsittelyssä, salassapitosopimuksilla sekä Yhtiön tieto‐ 
ja viestintätekniikan tietoturvajärjestelyillä ja ohjeilla. 
 
Yhtiö ylläpitää kumppanien konesaleissa eräiden asiakkaidensa merkittäviä tietojärjestelmiä, joiden toimintahäiriöt voi-
vat vaikuttaa vakavasti Yhtiön asiakkaiden toimintaedellytyksiin. Yhtiö voi joutua maksamaan asiakkailleen tietojärjes-
telmien toimintahäiriöistä muun muassa sopimusperusteisia sakkomaksuja ja toimintahäiriöt voivat vaikuttaa asiakas-
tyytyväisyyteen heikentävästi, mikä voi vaikuttaa epäedullisesti Digitalist Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulok-
seen ja taloudelliseen asemaan. 
 
Yhtiö ei välttämättä onnistu kansainvälistymisstrategiansa toteuttamisessa suunnitelmiensa mukaisesti ja koh-
demaiden asiakkuuksissa tai paikallisissa työvoimamarkkinoissa, poliittisissa olosuhteissa ja lainsäädännössä 
tapahtuvilla muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja talou-
delliseen asemaan  
 
Digitalist Group on vuodesta 2005 alkaen laajentanut toimintaansa ulkomaille muun muassa perustamalla ulkomaisia 
tytäryhtiöitä ja sivutoimipisteitä sekä suorittamalla yritysostoja. Laajentumisella on pyritty ylläpitämään Yhtiön kilpailuky-
kyä ja turvaamaan Yhtiön kasvun edellyttämien resurssien saatavuus ja asiakkuudet. Tästä syystä Digitalist Group on 
perustanut ja ostanut ulkomaisia tytäryhtiöitä. Tällä hetkellä Yhtiö on keskittänyt toimipisteensä viidellelle alueelle, Suo-
meen, Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Iso-Britanniaan ja Ruotsiin. Yhtiö on vuodesta 2012 alkaen hakenut liiketoiminnan 
kasvua entistä kohdennetummin eurooppalaisesta ja pohjoisamerikkalaisesta asiakaskunnasta. Lisäksi Yhtiö on vuo-
desta 2012 alkaen toiminut useilla Yhtiölle uusilla toimialoilla ja maantieteellisillä markkina-alueilla ja laajentanut toimin-
taansa merkittävästi Ruotsiin vuosina 2017 ja 2018 toteutettujen NodeOne Group AB:n ja Grow Holding AB:n yritysos-
tojen kautta. Digitalist Group on myös tiedottanut jatkavansa työtä pysyvän asiakaskunnan vakiinnuttamiseksi uusilla 
laajentuneen asiakaskantansa mukanaan tuomilla markkinoilla.  
 
Huolimatta Yhtiön kohdemaissa tekemistä markkinaselvityksistä sekä paikalliseen yritystoimintaan liittyvistä juridisista 
selvityksistä ei ole mitään takeita siitä, että ulkomaisten tytäryhtiöiden ja/tai sivutoimipisteiden liikevaihto- ja tuotto-odo-
tukset toteutuisivat Yhtiön odotusten mukaisesti. Asiakkuuksissa tai paikallisissa työvoimamarkkinoissa, poliittisissa olo-
suhteissa ja lainsäädännössä tapahtuvilla muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus Digitalist Groupin liiketoimintaan, lii-
ketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Ulkomaisissa toimipisteissä mahdollisesti tehtävillä muutoksilla tai 
toimipisteiden lakkauttamisilla voi olla haitallinen vaikutus Digitalist Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja 
taloudelliseen asemaan.    
 
Yhtiö ei välttämättä kykene onnistuneesti hyödyntämään yritysostoilla hankkimiaan liiketoimintoja tai saavut-
tamaan yritysostoista odotettuja lisätuottoja, kustannussäästöjä tai muita synergiaetuja  
 
Digitalist Group on toimintahistoriansa aikana tehnyt useita  yritysostoja, viimeisimpinä toukokuussa 2018 toteutetun 
2018 Grow Holding AB:n osakkeiden hankinnan ja vuonna 2017 toteutettujen Interquest Oy:n ja NodeOne Group AB:n 
osakkeiden sekä Rome Advisors Oy:n #Digitalist -liiketoiminnan hankinnat.  On mahdollista, että Yhtiö jatkossakin pyrkii 
vauhdittamaan strategisten osaamisten, palveluiden ja/tai asiakkuuksien kehittämistä yritysjärjestelyjen avulla. Tulevai-
suudessa mahdollisesti toteutettavien yritysjärjestelyjen seurauksena koti- tai ulkomaisten yritysten liiketoimintojen in-
tegrointi Digitalist Groupin muuhun liiketoimintaan voi vaatia runsaasti Digitalist Groupin johdon resursseja, mikä saattaa 
ainakin tilapäisesti vähentää johdon mahdollisuuksia muun liiketoiminnan kehittämiseen. Integroinnin mahdollinen epä-
onnistuminen tai yritysjärjestelyn toteutuminen Yhtiön odotuksista poikkeavalla tavalla voi vaikuttaa epäedullisesti Digi-
talist Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yritysjärjestelyt voivat vaikuttaa Digi-
talist Groupin rakenteeseen ja taseeseen joko suoraan tai välillisesti riippuen tällaisten järjestelyjen vaatimista integraa-
tio- ja muista toimenpiteistä. Lisäksi ostetuista yhtiöistä ja liiketoiminnoista voi myöhemmin paljastua piileviä vastuita, 
joiden mahdollisella toteutumisella voi olla haitallinen vaikutus Digitalist Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen 
ja taloudelliseen asemaan. 
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Digitalist Group voi epäonnistua uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä 
 
Uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja hankkimiseen Yhtiön toimialalla sisältyy merkittäviä liiketoiminnallisia 
riskejä. Ei ole takeita siitä, että Digitalist Group onnistuu tuotekehitysprojekteissaan eikä siitä, että kehitettyjen tai han-
kittujen palveluiden tai tuotteiden kysyntä riittää kattamaan kehityksestä tai hankkimisesta syntyneet kustannukset. Uu-
sille kehitettäville tuotteille tai palveluille ei välttämättä ole mahdollista saada kattavaa immateriaalioikeudellista suojaa. 
Tämän johdosta on mahdollista, että yksi tai useampi Digitalist Groupin kilpailijoista kehittää tai muutoin hyödyntää vas-
taavia tuotteita tai palveluja. Edellä mainituilla seikoilla voi olla epäedullinen vaikutus Digitalist Groupin liiketoimintaan, 
liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä uusilla tuotteilla ja palveluilla tavoiteltavien liiketoimintahyötyjen 
toteutumiseen. 
 
Yhtiön tuottamat palvelut ovat riippuvaisia kolmansien osapuolten tekijänoikeuksista, tukipalveluista ja kom-
ponenteista ja vaikeuksilla tekijänoikeuksien ja tukipalveluiden hyödyntämisessä sekä komponettien saami-
sessa voi olla epäedullinen vaikutus Digitalist Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelli-
seen asemaan 
 
Yhtiön harjoittama palveluiden tuottaminen ja liiketoiminnan tulos ovat vähäiseltä osin riippuvaisia Digitalist Groupin 
myymien ja integroimien kolmansien osapuolten ohjelmistojen tekijänoikeuksista ja tukipalveluista. Mikäli Yhtiö ei pys-
tyisi vapaasti hyödyntämään näitä tekijänoikeuksia ohjelmistojen valmistamisessa ja myynnissä, tällä olisi haitallinen 
vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan edellyttäen, että Yhtiö ei pystyisi 
asianmukaisesti ja kustannustehokkaasti kehittämään uusia korvaavia ohjelmistoja. Edelleen tietyt yleisesti kaupallisesti 
saatavilla olevat kolmansien osapuolten toimittamat ohjelmistokomponentit sekä tietyt alihankintasopimukset ovat Digi-
talist Groupin liiketoiminnan ja tuloksen kannalta merkityksellisiä, mutta Yhtiön johto uskoo, että tällaiset ohjelmistokom-
ponentit ja alihankkijat ovat tarvittaessa korvattavissa, mistä kuitenkin saattaisi aiheutua lisäkustannuksia. 
 
Yhtiö voi epäonnistua strategiansa toteuttamisessa tai toimivuudessa 
 
Digitalist Group terävöitti vuoden 2017 aikana strategiaansa Yhtiön tulevaisuuden suunnasta ja painopistealueista. 
Digitalist Group on yritys jossa yhdistyvät liiketoimintaa edistävät käyttäjä- ja käyttötutkimus, brandingpalvelut,  strate-
gisten ja innovatiivisten kokonaisuuksien suunnittelu sekä teknologian soveltuvuusmäärittely jatkuen aina valmiisiin to-
teutuksiin. Yhtiö palvelee asiakkaita useilla eri teollisuuden aloilla, joita yhdistää digitalisuuden tuomat mahdollisuudet 
sekä muutokset siihen, kuinkä asiakasyhtiöt tekevät liiketoimintansa ja tuottavat tuotteitaan sekä palveluitaan. Käyttäjä-
tutkimuksen, brandingin, designin, sekä toteutuksen saumaton yhteistoteutus varmistaa tehokkaan tuotantoketjun sekä 
tuottaa uusia tapoja toimia muuttuvassa maailmassa. Olemassa olevan strategiansa mukaisesti Yhtiö keskittyy raken-
tamaan vakaan aseman korkeaa arvoa tuottavana konsultatiivisena toimijana. Samalla Yhtiö jatkaa kehittymistään yk-
silöimillään kohdemarkkinoillaan sekä teollisuuden aloilla, joissa se on jo saanut jalansijaa globaalina innovatiivisena 
toimittajana. Yhtiön strategian kehittämistä ja terävöittämistä on jatkettu koko ajan, ja Yhtiö on jatkanut organisaation 
sekä operatiivisen toiminnan keventämistä ja nopeuttamista mahdollistaakseen tehokkaan ja saumattoman yhteistyön 
myynnin sekä ketterän palvelutuotannon ja ratkaisukeskeisen tuotekehityksen. Yksinkertaisemmat rakenteet ja vastuut 
mahdollistavat nopean ja korkealuokkaisen toiminnan asiakkaidemme hyväksi. Yhtiö jatkaa samankaltaisten osaamis-
alueiden ja kyvykkyyksien keskittämistä yhteen yksikköön, jotta osaamisen kehittäminen ja osaamisen jakaminen on 
mahdollisimman tehokasta. Kulurakennetta seurataan tiiviisti, ja sen mukauttamista jatketaan mikäli tarvetta tulevaisuu-
dessa ilmenee. 
  
Vuonna 2012 alkaneeseen muutosprosessiin liittyen Digitalist Group on sopeuttanut kapasiteettiaan laskenutta liikevaih-
toa vastaavaksi. Tilikauden 31.12.2015 lopussa Digitalist Groupin henkilöstömäärä oli 200, tilikauden 31.12.2016 lo-
pussa 174 ja tilikauden 31.12.2017 lopussa 240 henkilöä Ajankohtaan 31.5.2018 mennessä Digitalist Groupin henkilös-
tömäärä on laskenut 229 henkilöön. Edellisten toimien lisäksi Yhtiö on toteuttanut useita muita säästötoimia kuluraken-
teensa sopeuttamiseksi vastaamaan nykyistä liikevaihtotasoa.  
 
Uuden strategian toimivuuden ja/tai implementoinnin mahdollinen epäonnistuminen tai toteutuminen Yhtiön odotuksista 
poikkeavalla tavalla voi vaikuttaa epäedullisesti Digitalist Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelli-
seen asemaan.  
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Yhtiö saattaa joutua osapuoleksi oikeudenkäynteihin tai viranomaismenettelyihin  
 
Yhtiö ei ole tällä hetkellä osallisena oikeudenkäynnissä tai välimies- tai viranomaismenettelyssä, jolla olisi olennaista 
merkitystä Yhtiön taloudelliseen asemaan. Digitalist Group kuitenkin altistuu liiketoiminnassaan erilaisille oikeudellisille 
riskeille, joita saattaa aiheutua muun muassa Yhtiön ainutlaatuisen Discover-Design-Deliver –lähestymistavan mukais-
ten ratkaisujen toimituksiin liittyen. On mahdollista, että Digitalist Group joutuu tulevaisuudessa osalliseksi oikeuden-
käyntiin tai välimies- tai viranomaismenettelyyn joko Suomessa tai ulkomailla. Mihin tahansa edellä mainittuihin proses-
seihin tai menettelyihin liittyvät riskit ja kustannukset voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liike-
toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.  
 
Vuonna 2012 alkaneeseen muutosprosessiin liittyen Digitalist Group on sopeuttanut kapasiteettiaan laskenutta liikevaih-
toa vastaavaksi, minkä seurauksena Yhtiön henkilöstön määrä on vähentynyt merkittävästi. On myös mahdollista, että 
Yhtiö joutuu tulevaisuudessa toteuttamaan Digitalist Group-konsernin piirissä erilaisia henkilöstöjärjestelyjä. Tällaisiin 
järjestelyihin liittyy riski erilaisista vaatimuksista Yhtiötä kohtaan, jotka voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Digitalist 
Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Alalla toimivat työntekijä- tai työnantajajär-
jestöt saattavat ajautua työehtoihin liittyviin riitoihin, jotka saattavat johtaa työtaistelutoimenpiteisiin. 
 
Mikä tahansa edellä mainituista seikoista voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Digitalist Groupin liiketoimintaan, liiketoi-
minnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 
  
Taloudelliset riskit 
 
On mahdollista, ettei Yhtiö saavuta arvioitua kannattavuutta tai sen liiketoiminnan rahavirta ei ole riittävä eikä 
Yhtiö saa tarvitsemaansa rahoitusta toimintansa jatkuvuuden turvaamiseksi, mikä voi vaikuttaa olennaisen hai-
tallisesti Digitalist Groupin liiketoimintaan, tulevaisuudennäkymiin, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen 
asemaan 
 
Mikäli Yhtiö ei kykene saavuttamaan arvioitua kannattavuutta ja sen liiketoiminnan rahavirta ei ole riittävä rahoittamaan 
sen toimintoja, se saattaa tarvita lisärahoitusta, jota ei välttämättä ole saatavilla houkuttelevin ehdoin tai ollenkaan. 
 
Yhtiö on tehnyt tappiollisen tuloksen vuosina 2015-2017. Digitalist Groupin tilikauden 2017 tappio oli 6,9 miljoonaa eu-
roa, tilikauden 2016 tappio oli 9,6 miljoonaa euroa ja tilikauden 2015 tappio oli 10,6 miljoonaa euroa. Digitalist Groupin 
rahavarat olivat 31.3.2018 0,6 miljoonaa euroa, korolliset velat yhteensä 12,6 miljoonaa euroa ja nettovelka 12,0 miljoo-
naa euroa. 
 
Digitalist Groupin vuoden 2017 tilinpäätöstä koskevassa tilintarkastuskertomuksessa Yhtiön tilintarkastajat ovat esittä-
neet seuraavat erityiset huomiot: 

”Toiminnan jatkuvuuteen liittyvä olennainen epävarmuus 

Haluamme kiinnittää huomiota siihen, että konsernin tuloskehitys on viime vuosina ollut tappiollista ja rahoi-
tustilanne kireä. Konsernissa on toteutettu useita rahoitusjärjestelyjä pääomarakenteen korjaamiseksi ja 
maksuvalmiuden turvaamiseksi. Tilinpäätöshetkellä 31.12.2017 konsernin lyhytaikaisen vieraan pääoman 
määrä ylitti lyhytaikaisten varojen määrän. Liitetiedon 33 mukaisesti seuraavan vuoden aikana erääntyvien 
velkojen määrä oli tilinpäätöshetkellä yhteensä 8,2 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta on ollut negatii-
vinen tilikausilla 2016 ja 2017.   

Toimintakertomuksessa sekä tilinpäätöksen liitetietojen laadintaperiaatteiden Toiminnan jatkuvuus -kappa-
leessa esitetyn mukaisesti tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuusperiaatteen mukaisesti ottaen huomioon 
yhtiön toteuttamat rahoitusjärjestelyt tilikaudella 2017 ja vuoden 2018 alussa sekä liiketoimintaennuste vuo-
den 2018 osalta. Tilinpäätöksessä esitetyllä tavalla konsernin liikevaihto on kasvanut edellisestä vuodesta ja 
kannattavuus parantunut, ollen kuitenkin edelleen merkittävästi tappiollinen. Konserni on vuoden 2018 
alussa sopinut yhteensä 1,5 miljoonan euron lisärahoituksesta sekä aloittanut tehostamistoimenpiteet kulura-
kenteen keventämiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi. Toiminnan kannattavuuteen ja rahoitustilanteen 
parantumiseen liittyy kuitenkin olennaista epävarmuutta, joka saattaa antaa aihetta epäillä yhtiön kykyä jat-
kaa toimintaansa. 

Lisäksi haluamme kiinnittää huomiota siihen, että konsernitaseeseen sisältyy yhteensä 12,8 miljoonan euron 
liikearvo sekä yhteensä 5,0 miljoonan euron aineettomat oikeudet. Edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla 
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konsernin kykyyn jatkaa toimintaansa saattaa liittyä epävarmuutta, minkä johdosta liikearvon ja muiden ai-
neettomien oikeuksien arvostukseen saattaa liittyä epävarmuutta.  

Lausuntoamme ei ole mukautettu edellä mainittujen seikkojen osalta.  

Tietyn seikan painottaminen – emoyhtiön taseessa olevien tytäryhtiöosakkeiden ja konsernin sisäis-
ten saamisten arvostus 

Emoyhtiö Digitalist Group Oyj:n taseessa olevien tytäryhtiöosakkeiden arvo tilinpäätöshetkellä 31.12.2017 oli 
yhteensä 32,8 miljoonaa euroa. Lisäksi emoyhtiön konsernin sisäiset saamiset olivat yhteensä 6,3 miljoonaa 
euroa. Konsernin tuloskehitys on viime vuosina ollut tappiollista. Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedoissa kuva-
tulla tavalla konsernissa on laadittu pitkän aikavälin ennusteet ja laskelmat, joiden perusteella on arvioitu 
sekä liikearvon että tytäryhtiöosakkeiden arvostuksen asianmukaisuutta. Tytäryhtiöosakkeiden ja konserni-
saamisten arvostus on merkittävästi riippuvainen tytäryhtiöiden tulevasta tuloskehityksestä sekä konsernin 
liiketoimintamallista. Lausuntoamme ei ole mukautettu tämän seikan osalta.  

Yhtiön kyky saavuttaa kannattavuus tulevaisuudessa riippuu sen kyvystä toteuttaa uuden strategian myyntitavoitteet ja 
strategian implementointi tavoitellulla tavalla ja sopeuttaa kapasiteettinsa ja kulurakenteensa liikevaihtoa vastaavaksi 
varmistaen kuitenkin tulevan kilpailukykynsä (Katso ”Riskitekijät ─ Uuden strategian toimivuutta ja implementointia kos-
keva riski”).  
 
Ei voi olla varmuutta siitä saavuttaako Digitalist Group tavoittelemansa kannattavuuden. Vaikka Digitalist Group saavut-
taisi kannattavuuden, ei ole varmuutta siitä, että se pystyy ylläpitämään kannattavuuden. Niin kauan kuin Digitalist Grou-
pin liiketoiminnan rahavirta ei riitä rahoittamaan sen toimintoja, Digitalist Groupin on jatkettava toimintojensa rahoitta-
mista ulkopuolisella rahoituksella. Jos Digitalist Groupin liiketoimintojen tuleva rahavirta on riittämätön kattamaan sen 
kulut ja Digitalist Group ei pysty saamaan lisärahoitusta oikeina ajankohtina tai sopivilla ehdoilla liiketoimintansa rahoit-
tamiseksi, sillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Digitalist Groupin liiketoimintaan ja se saattaa vaatia Digitalist 
Groupta rajoittamaan tai keskeyttämään toimintojaan tai se voi johtaa Yhtiön maksukyvyttömyystilaan ja lopulta Yhtiön 
selvitystilaan tai konkurssiin joutumiseen. Tämän tuloksena osakkeenomistajat voisivat menettää sijoituksensa Yhti-
össä. 
 
Mikäli Yhtiö epäonnistuu täyttämään rahoitussopimuksiensa ehdot, voi tämä vaikuttaa olennaisen haitallisesti 
Digitalist Groupin liiketoimintaan, tulevaisuudennäkymiin, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan  
 
Yhtiön tulot sekä operatiiviset rahavirrat ovat pääosin riippumattomia markkinakorkojen vaihteluista. Yhtiö on altistunut 
rahavirran korkoriskille lainasalkun kautta, joka koostuu lyhytaikaisista vaihtuvakorkoisista lainoista. Yhtiön  rahoitusso-
pimukseen liittyy omavaraisuusastekovenantti. Mikäli Digitalist Group ei täytä kovenanttisopimuksessa määriteltyä ko-
venanttirajaa, rahoittajalla on oikeus irtisanoa takaisinmaksettavaksi lainat, joita kovenanttisopimus koskee. Rahoitus-
kovenanttien rikkoutuminen saattaa aiheuttaa joko Yhtiön rahoituskulujen nousun tai vaatimuksen vieraan pääoman 
ehtoisten lainojen joko osittaiseen tai kokonaiseen nopeaan takaisinmaksuun. Suurimmat riskit kovenantin rikkoutumi-
seen liittyvät markkinatilanteesta johtuvasta käyttökatteen heilahtelusta tai mahdollisesta tarpeesta Yhtiön käyttöpää-
oman lisäämiseen vieraan pääoman ehtoisella rahoituksella. Riskiä pyritään hallitsemaan neuvotteluilla rahoittajien 
kanssa sekä ylläpitämällä valmiutta erilaisiin rahoitusratkaisuihin. 
 
Yhtiön 22.12.2015 solmimassa rahoitussopimuksessa olevan kovenanttiehdon mukaan omavaraisuusasteen tulee olla 
vähintään 30 prosenttia tarkasteluajankohtana. Kovenanttiehdon mukainen omavaraisuusaste määritellään Digitalist 
Group -konsernin IFRS-laskelman mukaan siten, että omaan pääomaan lasketaan osakepääoman lisäksi Tremoko Oy 
Ab:n Yhtiölle myöntämät lainat. Noudatettava kovenanttitaso tarkistetaan puolivuosittain 30.6 ja 31.12 edellisen kahden-
toista (12) kuukauden perusteella. (Katso ”Yhtiö, hallinto, johto ja työntekijät ─ Lähipiiriliiketoimet ─ Rahoitussopimus 
22.12.2015”).  
 
Niiden rahoituslainojen määrä, joita kovenantit koskevat, olivat 31.3.2018 pääomamäärältään yhteensä 0,2 miljoonaa 
euroa (31.3.2017: 0,4 miljoonaa euroa). Ajankohtana 31.3.2018 Yhtiö täytti rahoitussopimuksessa olevan kovenanttieh-
don omavaraisuusasteen. 
 
Yhtiössä pyritään jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liiketoiminnan vaatimaa rahoituksen määrää, jotta Yhtiöllä olisi 
tarpeeksi likvidejä varoja toiminnan rahoittamiseksi ja erääntyvien lainojen takaisinmaksuun. Yhtiön rahavarat rekiste-
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röintiasiakirjan päivämääränä ovat noin 2,1 miljoonaa euroa ja ne koostuivat lähes kokonaan pankkitileillä olevista va-
roista ja käyttämättömästä limiitistä. Yhtiön maksuvalmiutta ja rahoituksen riittävyyttä seurataan jatkuvasti. Mahdolliset 
häiriöt perusliiketoiminnan rahavirrassa heikentäisivät Digitalist Groupin taloudellista asemaa.   
 
Korkoriskien realisoituminen vaikeuttaisi Yhtiön ulkopuolisen rahoituksen saatavuutta ja korkoriskien toteutumisella voi 
olla olennainen epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Mikäli Yhtiö rikkoisi 
rahoitussopimukseenssa liittyvän kovenantin, minkä seurauksena Yhtiön rahoittajat irtisanoisivat rahoitussopimuksen, 
voisi tämä johtaa käyttöpääoman vähenemiseen ja vaikeuksiin Yhtiön liiketoiminnan jatkamisessa ja Yhtiö saattaisi me-
nettää maksuvalmiutensa ilman jatkotoimenpiteitä eikä se niissä olosuhteissa kykenisi rahoittamaan suunniteltua toi-
mintaansa tai maksamaan takaisin velkojaan alkuperäisten maksuehtojen mukaisesti. Edellä mainittu maksuvalmiuden 
menettäminen voisi huonoimmassa tilanteessa johtaa selvitystilaan joutumiseen tai yrityssaneeraukseen taikka kon-
kurssiin asettamiseen. 
 
Mahdollisilla luottotappioilla saattaa olla negatiivinen vaikutus Yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen 
asemaan 
 
Yhtiöllä on asiakkaita, joista aiheutuu kohonnut luottoriski. Yhtiön rahavirrasta kuitenkin suuri osa tulee sellaisten erilais-
ten vakiintuneiden instituutioiden, julkisen sektorin ja yritysten maksuina, joilla on asianmukainen luottohistoria.  
 
Katsauskaudella 1.1.–31.3.2018 Yhtiö ei ole kirjannut luottotappioita ja myyntisaamisten arvonalentumistappioita. Kat-
sauskaudella 1.1.–31.3.2017 Yhtiö on kirjannut luottotappioita ja myyntisaamisten arvonalentumistappioita 35 tuhatta 
euroa. Tilikaudella 2017 Yhtiö on kirjannut luottotappioita ja myyntisaamisten arvonalentumistappioita yhteensä 235 
tuhatta euroa. Tilikaudella 2016 Yhtiö on kirjannut luottotappioita ja myyntisaamisten arvonalentumistappioita yhteensä 
71 tuhatta euroa. Tilikaudella 20115 Yhtiö on kirjannut luottotappioita ja myyntisaamisten arvonalentumistappioita 29 
tuhatta euroa.   
 
Luottoriskien realisoitumisella voi olla olennainen epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen 
asemaan. 
 
Yhtiöllä on merkittävä määrä velkaa, joka voi rajoittaa Yhtiön toiminnallista joustavuutta ja rahoitusmarkkinoi-
den epäedullinen kehitys voi vaikeuttaa Yhtiön kykyyn saada lisää lainarahoitusta Yhtiölle edullisin ehdoin 
 
Digitalist Groupin lainat ja limiitit rahoituslaitoksilta ovat Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä yhteensä 4,9 miljoonaa 
euroa, minkä lisäksi lähipiiriin kuuluvan Tremoko Oy Ab:n merkitsemä Yhtiön sille suuntaama vaihtovelkakirjalaina on 
yhteensä 8,7 miljoonaa euroa.  
 
Digitalist Groupin kyky rahoittaa toimintojaan ja pienentää sen velkojen määrää riippuu useista tekijöistä, kuten liiketoi-
minnan rahavirrasta sekä velkarahoituksen ja oman pääoman rahoituksen saatavuudesta, eikä voi olla varmuutta siitä, 
että tällaista rahoitusta on saatavilla tulevaisuudessa.  Ei voi olla varmuutta myöskään siitä, että Digitalist Group pystyy 
saamaan lisää velkaa tai uudelleen rahoittamaan nykyiset velkansa hyväksyttävillä ehdoilla tai ollenkaan. 
 
Suurella velkaantumisasteella on merkittäviä seurauksia osakkeenomistajille. Digitalist Groupin on esimerkiksi käytet-
tävä olennainen osa liiketoiminnan rahavirrasta lainavelvoitteidensa hoitamiseen, mikä voi vähentää liiketoiminnan, in-
vestointien, käyttöpääoman ja muiden tarpeiden rahoittamiseen käytettävissä olevia varoja. Digitalist Groupin velkaan-
tumisaste myös lisää sen alttiutta tuotannollisten haasteiden, talouden ja markkinoiden yleisille olosuhteille sekä rajoittaa 
sen joustavuutta sen suunnitellessa tai reagoidessa sen toiminnassa tai kohdemarkkinoilla tapahtuneisiin muutoksiin.  
 
Lisäksi lainamarkkinoiden epäedullinen kehitys, joko yksin tai yhdistettynä yleisen taloudellisen tilanteen heikkenemi-
seen, voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Digitalist Groupin kykyyn saada lisää lainarahoitusta sekä rahoituksen hintaan 
tai muihin ehtoihin. Epäonnistuminen riittävän rahoituksen saamisessa toimintaa varten tai rahoituksen korkeampi hinta 
tai epäsuotuisat ehdot voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Digitalist Groupin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan 
ja liiketoiminnan tulokseen. Lisäksi Digitalist Groupin mahdollisesti kohtaamat vaikeudet rahoituksessa voivat estää Di-
gitalist Groupia toteuttamasta sen tulevia mahdollisia investointeja liiketoimintansa vakauttamiseksi ja parantamiseksi ja 
voivat johtaa siihen, että Digitalist Group menettää tulevaisuudessa esiin tulevia liiketoimintamahdollisuuksia. Tällä puo-
lestaan voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Digitalist Groupin kilpailuasemaan. 
 
Edellä mainittujen riskien toteutuminen yksin tai yhdessä saattaa johtaa Yhtiön maksukyvyttömyystilaan (katso myös 
”Taloudelliset riskit – Riski käyttöpääoman riittävyydestä”). 
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Valuuttakurssivaihteluilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiöön 
 
Yhtiö toimii euroalueen lisäksi pääasiassa Ruotsissa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa.  Mahdolliset muutokset etenkin 
euron ja Yhdysvaltain dollarin, Kanadan dollarin  sekä Ruotsin kruunun arvoissa saattavat vaikuttaa lyhyellä aikavälillä 
negatiivisesti Yhtiön toimintojen kannattavuuteen. Yhtiö ei ole altistunut merkittävästi eri valuuttapositioista aiheutuville 
transaktioriskeille. Riskit, jotka syntyvät kun eri valuutoissa olevat sijoitukset muunnetaan emoyrityksen toimintavaluut-
taan ovat kasvaneet Yhtiön toiminnan laajennuttua euroalueen ulkopuolelle, erityisesti Ruotsiin viimeaikaisten yritys-
kauppojen myötä. Kaikki Yhtiön lainat ovat euromääräisiä. Yhtiön kansainvälinen toiminta on kuitenkin lisääntynyt ja sen 
odotetaan lisääntyvän entisestään, jolloin muiden kuin euroon sidottujen valuuttojen määrä kasvaa. Yhtiö pyrkii suojau-
tumaan valuuttariskejä vastaan valuuttatermiineillä ja muilla mahdollisilla keinoilla, joilla valuutan vaihteluita suhteessa 
euroon saataisiin pienennettyä. 
 
Yhtiö ei altistu merkittävässä määrin hyödykeriskeille, jotka liittyvät hyödykkeiden saatavuuteen ja hinnanvaihteluihin. 
 
Mikäli mikä tahansa edellä kuvatuista taloudellisista riskeistä toteutuu, sillä voi olla epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoi-
mintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 
 
Yhtiön taseessa on merkittävä määrä liikearvoa ja on mahdollista, että rahavirtaennusteisiin liittyvät oletukset 
eivät toteudu, minkä seurauksena syntyvillä liikearvon arvonalennuksilla voi olla olennainen epäedullinen vai-
kutus Yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan 
 
Yritysostojen seurauksena Digitalist Groupin taseessa on merkittävä määrä liikearvoa. Liikearvon määrä oli 31.3.2018 
Yhtiön taseessa yhteensä 12,7 miljoonaa euroa Yhtiön oman pääoman 31.3.2018 ollessa 2,6 miljoonaa euroa. Yhtiö on 
tehnyt liikearvojen arvonalentumistestauksen vuosineljänneksittäin vuodesta 2017 lähtien.  
 
Katsauskaudella 1.1.─31.3.2018 Yhtiön suorittama arvonalentumistestaus osoitti käyttöarvon ylittävän testattavan mää-
rän 20,2 miljoonalla eurolla. Laskelman antama rahavirtojen nykyarvo, 35,7 miljoonaa euroa on alhaisempi kuin Yhtiön 
rahoitusvelkojen (12,6 miljoonaa euroa) ja osakkeiden markkinahinnan (39,9 miljoonaa) summa 31.3.2018. Yhtiön 
31.12.2017 suorittama arvonalentumistestaus osoitti käyttöarvon ylittävän testattavan määrän 16,0 miljoonalla eurolla. 
Laskelman antama rahavirtojen nykyarvo, 33,9 miljoonaa oli alempi kuin  Yhtiön rahoitusvelkojen (11,5 miljoonaa euroa) 
ja osakkeiden markkinahinnan (38,8 miljoonaa) summaa tilinpäätöshetkellä 31.12.2017. 
 
 
Yhtiö testaa liikearvoaan omaisuuden käyttöarvoon perustuen. Katsauskauden 1.1─.31.3.2018 yhteydessä tehdyssä 
testauksessa kassavirtaennusteen ennustejakso koostui ennusteesta Q2 2018 – Q1 2022. Ennusteperiodilla Q2 2018 
– Q1 2022 uskotaan päästävän keskimäärin 18 prosentin kasvuun digitalisoitumisen koskettaessa yhä suurempaa osaa 
liike-elämästä. Liikevoittoprosentin ennustetaan nousevan keskimäärin 6 prosenttiin.  
 
Menetelmässä testattavia varoja verrataan niiden tuottamaan rahavirtaan valitulla aikajaksolla huomioiden diskontto-
korko ja ennustejakson jälkeisten rahavirtojen kasvukerroin. Diskonttokorkona on käytetty 9 prosenttia p.a. korkokantaa 
sekä ennustejakson jälkeisiä rahavirtoja laskettaessa kasvukertoimena 1 prosenttia p.a. korkoa. Terminaalikauden ar-
voa laskettaessa on käytetty kauden keskimääräistä ennustettua liikevoittoprosenttia. 
 
Liikearvon testauksessa tärkeimmät herkkyystekijät ovat itse rahavirtaennusteiden ja niiden sisältämien oletusten lisäksi 
terminaaliarvon kasvuprosentti ja käytetty diskonttokorko. Mikäli terminaaliarvon kasvuprosenttina olisi käytetty -21,8 
prosenttia yhden prosentin sijaan, olisi käyttöarvo vastannut testattavaa määrää. Mikäli diskonttokorkona olisi käytetty 
19,8 prosenttia 9 prosentin sijaan, olisi käyttöarvo vastannut testattavaa määrää. Mikäli liikevoittoprosentti olisi keski-
määrin -0,5 prosenttia 6 prosentin sijaan käyttöarvo vastaisi testattavaa määrää.      
 
Yritysostojen yhteydessä hankitut aineettomat hyödykkeet olivat Digitalist Groupin taseessa 31.3.2018 yhteensä 16,5 
miljoonaa euroa. Digitalist Group arvioi tilinpäätöspäivänä, onko viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo on alentu-
nut. Jos viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Kerrytettävissä oleva 
rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla tai sitä korkeampi käyttöarvo. 
Toteutetuista yritysjärjestelyistä on 31.3.2018 mennessä syntynyt liikearvoa yhteensä 12,7 miljoonaa euroa. Yhtiön 
31.5.2018 toteuttaman Grow Holding AB:n hankinnan seurauksena kirjataan liikearvoa 5,5 miljoonaa euroa ja aineetto-
mia oikeuksia 1,1 miljoonaa euroa alustavan hankintamenolaskelman perusteella.  
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Arvonalentumistestauksessa käytetyt rahavirtaennusteet perustuvat Digitalist Groupin johdon taloudellisiin ennusteisiin. 
On mahdollista, että rahavirtaennusteisiin liittyvät oletukset eivät toteudu, minkä seurauksena syntyvillä liikearvon ar-
vonalennuksilla voi olla olennainen epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 
 
Toimialaan liittyviä riskejä 
 
Nykyisten asiakkaiden mahdollinen markkina-aseman heikkeneminen voi vaikuttaa epäedullisesti Digitalist 
Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan  
 
Yhtiö pyrkii strategiansa mukaisesti keskittymään suhteellisen harvalukuisiin asiakkuuksiin, jotka ovat toimialojensa joh-
tavia toimijoita. Globaalista kilpailusta johtuen ei ole varmaa, että Yhtiön asiakkaat menestyvät myös tulevaisuudessa ja 
kykenevät ostamaan Digitalist Groupin palveluita nykyisellä volyymillä. Yhtiön asiakkaisiin kohdistuvat negatiiviset suh-
dannemuutokset sekä tästä aiheutuva asiakkaan liiketoiminnan volyymin lasku tai kannattavuuden heikkeneminen voi-
vat vaikuttaa epäedullisesti Digitalist Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 
 
Kilpailuympäristössä saattaa tapahtua muutoksia, jotka vaikuttavat haitallisesti Yhtiöön 
 
Digitalist Groupin pääasiallisia kilpailijoita ovat kansainväisesti toimivat design-, IT- ja konsulttiyritykset sekä pienemmät 
paikalliset palveluyritykset. Joillakin kilpailijoilla on Digitalist Groupia laajempi tuotevalikoima, laajempi asiakaskunta ja 
suuremmat resurssit, joita ne voivat käyttää hyväkseen investoidessaan Digitalist Groupin toimialalle. Lisäksi alalle tulon 
pääomavaatimukset ovat alhaiset. 
 
Lisääntyvään kansainväliseen kilpailuun liittyy epävarmuustekijöitä. Lisääntyvä kilpailu perustuu toimialojen väliseen 
konsolidaatioon, jossa konsulttiyhtiöt sekä tietotekniikan palveluyritykset kasvattavat tarjoamaansa esimerkiksi designin 
suhteen. Digitalist Group on varautunut kiristyvään hintakilpailuun toimipisteillä, jotka sijaitsevat edullisemman kustan-
nustason alueilla. 
 
Ei ole varmuutta siitä, että Digitalist Group pystyy jatkossa kilpailemaan menestyksekkäästi nykyisillä tai tulevilla mark-
kinoillaan nykyisten tai tulevien kilpailijoidensa kanssa tai säilyttämään nykyisen markkina‐asemansa. Kilpailun kiristy-
misellä voi olla epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 
 
Talouden suhdannevaihteluilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiöön 
 
Talouden suhdannevaihtelut saattavat vaikuttaa Yhtiön asiakkaiden palveluiden ja tuotteiden kysyntään ja sitä kautta 
niiden tuotekehitysbudjetteihin pienentävästi. Lisäksi suhdannevaihtelut saattavat vaikuttaa Yhtiön tarjoamia palveluita 
ja tuotteita koskevien ostopäätöksien tekemisen pitkittymiseen. Edellä mainitut seikat voivat Yhtiön asiakasostojen vä-
hentymisen tai Yhtiön palveluita tai tuotteita koskevien ostopäätösten viivästymisen kautta vaikuttaa epäedullisesti Yh-
tiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan heikentävästi. 
 
Yhtiön toimialan teknologia- ja palvelutarjoomamuutokset voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiöön 
 
Digitalist Groupin toimialalle on ominaista nopea teknologinen kehitys sekä brändin voimakas vaikutus liiketoimintaan. 
Nopeita muutoksia voi tapahtua muun muassa asiakkaiden vaatimuksissa, uusien ohjelmisto‐ ja laitetuotteiden teknolo-
gioissa, kilpailijoiden palveluissa ja toimialan standardeissa. Jos Digitalist Group ei kykene vastaamaan näihin muutok-
siin, tällä voi olla epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 
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HUOMAUTUS SIJOITTAJILLE 

 
Tässä Rekisteröintiasiakirjassa esitettävät tiedot ovat peräisin Digitalist Groupilta tai muusta siinä mainitusta lähteestä.  
 
Lainsäädäntö voi rajoittaa tämän Rekisteröintiasiakirjan sekä tähän Rekisteröintiasiakirjaan liittyvän arvopaperiliitteen ja 
tiivistelmän jakelua sekä Digitalist Groupin osakkeiden, merkintäoikeuksien ja osakkeiksi vaihdettavien tai osakkeisiin 
oikeuttavien arvopapereiden tarjoamista ja myyntiä. Tämän Rekisteröintiasiakirjan tai siihen liittyvän arvopaperiliitteen 
ja tiivistelmän haltuunsa saavia henkilöitä kehotetaan ottamaan selvää kyseisistä rajoituksista. Tämä Rekisteröintiasia-
kirja sekä arvopaperiliite ja tiivistelmä eivät muodosta Digitalist Groupin osakkeita, merkintäoikeuksia tai osakkeiksi vaih-
dettavia tai osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita koskevaa tarjousta tai kehotusta hankkia Digitalist Groupin osakkeita, 
merkintäoikeuksia tai osakkeiksi vaihdettavia tai osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita missään valtiossa, jossa kyseinen 
tarjous taikka kehotus on lainvastaista. 
 
Digitalist Groupin arvopapereihin sijoittamista harkitessaan sijoittajien tulee tukeutua omiin selvityksiinsä Digitalist Grou-
pista ja arvopaperien ehdoista, huomioiden riskitekijät.  
 
Digitalist Groupin arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Suomen ulkopuolella eikä niitä saa tarjota tai 
myydä yleisölle Suomen ulkopuolella. Näin ollen Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt eivät välttämättä saa ottaa vas-
taan tätä Rekisteröintiasiakirjaa tai merkitä tai ostaa Digitalist Groupin arvopapereita. Digitalist Groupin arvopapereita ei 
saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti eikä tätä Rekisteröintiasiakirjaa tai siihen liittyviä muita asiakirjoja saa levittää 
tai julkaista Suomen ulkopuolella, paitsi olosuhteissa, joissa tämä ei riko voimassa olevaa lainsäädäntöä. Lähtökohtai-
sesti tämän Rekisteröintiasiakirjan haltuunsa saavien henkilöiden tulee perehtyä kaikkiin itseään koskeviin rajoituksiin 
ja noudattaa niitä. Tällaisten rajoitusten noudattamatta jättäminen voi rikkoa kyseisten valtioiden arvopaperilainsäädän-
töä. Yhtiöllä tai sen edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, 
ovatko tällaiset rajoitukset Digitalist Groupin arvopapereihin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. 
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TILINPÄÄTÖKSEEN LIITTYVIEN JA ERÄIDEN MUIDEN TIETOJEN ESITTÄMINEN 

 
Taloudelliset tiedot 
 
Yhtiön 31.12.2015, 31.12.2016 ja 31.12.2017 päättyneiden tilikausien tilintarkastetut konserni- ja emoyhtiön tilinpää-
tökset sekä tilintarkastamaton osavuosikatsaus 31.3.2018 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta on sisällytetty tä-

hän Rekisteröintiasiakirjaan viittaamalla ja ne ovat saatavilla Yhtiön internet-sivuilta osoitteesta:”https://investor.digita-

listgroup.com/fi/investor/shares/share-issues”.  
 
Yhtiön 31.12.2015, 31.12.2016 ja 31.12.2017 päättyneiden tilikausien tilintarkastetut konsernitilinpäätökset on laadittu 
Euroopan unionin (”EU”) käyttöön ottamien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting 
Standards, ”IFRS”) mukaisesti. Yhtiön osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2018 on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset –stan-
dardin mukaisesti.  
 
Lukujen ja taulukoiden esittäminen 
 
Tässä Rekisteröintiasiakirjassa esitetyt taloudelliset ja muut tiedot on pyöristetty. Siten tietyissä tapauksissa sarakkeen 
tai rivien lukujen summa ei aina vastaa tarkalleen sarakkeen tai rivien loppusummana esitettyä lukua. Lisäksi tietyt 
prosenttiluvut on laskettu tarkoilla luvuilla ennen pyöristystä, eivätkä ne välttämättä vastaa prosenttilukuja, joihin olisi 
päästy, mikäli lukujen laskenta olisi perustunut pyöristettyihin lukuihin. 
 
Markkinoita, taloutta ja toimialaa koskevat tiedot 
 
Tässä Rekisteröintiasiakirjassa esitetyt markkinoita, taloutta tai toimialaa koskevat tiedot on hankittu tai johdettu useista 
toimialakohtaisista ja muista lähteistä.  Digitalist Group on hankkinut nämä ulkopuolisten toimittamat tiedot osittain julki-
sista lähteistä. Tiedot on toistettu asianmukaisesti ja - siltä osin kuin Digitalist Group tietää - on pystytty kyseisen kol-
mannen osapuolen julkistamien tai Digitalist Groupille toimittamien tietojen perusteella varmistamaan, että tiedoista ei 
ole jätetty pois seikkoja, jotka tekisivät tässä Rekisteröintiasiakirjassa toistetuista tiedoista harhaanjohtavia tai epätark-
koja. Toimialajulkaisuissa on yleensä todettu, että niiden sisältämät tiedot on hankittu luotettavina pidetyistä lähteistä, 
mutta niiden oikeellisuutta ja täydellisyyttä ei taata. Digitalist Group ei ole varmentanut tällaisia tietoja itsenäisesti. 
 
Toisaalla tässä Rekisteröintiasiakirjassa olevat lausumat, jotka koskevat Digitalist Groupin markkina-alueita, sen mark-
kina-asemia noilla alueilla sekä muita markkinoilla toimivia yrityksiä, perustuvat yksinomaan Digitalist Groupin kokemuk-
siin, sisäisiin tutkimuksiin ja arvioihin sekä Digitalist Groupin omiin markkinaoloja koskeviin selvityksiin, joiden Yhtiö 
katsoo olevan luotettavia. Digitalist Group ei voi kuitenkaan antaa takeita siitä, että mikään näistä olettamuksista olisi 
täsmällinen tai antaisi oikean kuvan Digitalist Groupin asemasta kyseisillä markkinoilla, eikä mitään Digitalist Groupin 
sisäisiä selvityksiä tai tietoja ole varmennettu ulkopuolisten lähteiden avulla. Digitalist Group arvioi toimialansa markki-
noiden kasvuvauhtia ja markkinaosuuksiensa kehitystä pääasiassa tarjoamiensa palveluiden nykyisen kysynnän, kilpai-
lijoiden julkistamien tietojen, kilpailijoiden kapasiteettia koskevien arvioiden, käytettävissä olevien toimialajulkaisujen, 
raporttien ja muiden tilastojen perusteella. Ellei muuta ole mainittu, markkinoiden kasvuun ja markkinaosuuksiin liittyvät 
lausumat tarkoittavat volyymikasvua eivätkä myyntiä. 
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YHTIÖ, YHTIÖN HALLITUKSEN JÄSENET, TOIMITUSJOHTAJA, TILINTARKASTAJAT JA NEUVONANTAJA 

 
Yhtiö 
 
Digitalist Group Oyj 
Yritys- ja yhteisötunnus: 0997039-6 
Osoite: Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki  
Kotipaikka: Helsinki 
 
Digitalist Groupin hallituksen jäsenet 
 
 
Nimi Asema 

 
Andreas Rosenlew   Hallituksen puheenjohtaja 
Esa Matikainen  Hallituksen varapuheenjohtaja 
Paul Ehrnrooth 
Bo-Erik Ekström 
Pekka Pylkäs  

Hallituksen jäsen 
Hallituksen jäsen 
Hallituksen jäsen 

Peter Eriksson Hallituksen jäsen 
Jaana Rosendal Hallituksen jäsen 
Anders Liljeblad Hallituksen jäsen 

 
Hallitusten jäsenten työosoite on c/o Digitalist Group Oyj, Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki 
 
Digitalist Groupin toimitusjohtaja 
 
Digitalist Groupin toimitusjohtajana toimii Ville Tolvanen. 
 
Toimitusjohtajan työosoite on c/o Digitalist Group Oyj, Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki 
 
Digitalist Groupin tilintarkastaja  
 
KPMG Oy Ab 
Töölönlahdenkatu 3 A 
00100 Helsinki 
Päävastuullinen tilintarkastaja: KHT Esa Kailiala 
 
Digitalist Groupin oikeudellinen neuvonantaja Rekisteröintiasiakirjan laadinnassa  
 
Eversheds Asianajotoimisto Oy 
Fabianinkatu 29 B 
00100 Helsinki 
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REKISTERÖINTIASIAKIRJAA KOSKEVA VAKUUTUS 

 
Yhtiö on laatinut tämän Rekisteröintiasiakirjan ja vastaa sen sisältämien tietojen oikeellisuudesta. Yhtiö vakuuttaa var-
mistaneensa riittävän huolellisesti, että sen parhaan ymmärryksen mukaan tässä Rekisteröintiasiakirjassa esitetyt tiedot 
vastaavat tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. 
 
Helsingissä 5.7.2018 
 
 
Digitalist Group Oyj    
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ERÄITÄ SEIKKOJA 

 
Tulevaisuutta koskevat lausumat 
 
Tässä Rekisteröintiasiakirjassa esitetään tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka kuvaavat muun muassa Yhtiön johdon 
nykyisiä näkemyksiä ja odotuksia Digitalist Group-konsernin taloudellisesta asemasta, liiketoimintastrategiasta sekä tu-
levaa toimintaa ja päämääriä koskevista suunnitelmista ja tavoitteista (mukaan lukien Yhtiön tuotteisiin ja palveluihin 
liittyvät kehityssuunnitelmat). Tällaisia lausumia on esitetty kohdissa ”Riskitekijät”, ”Toimialakatsaus”, ”Liiketoiminta”, 
”Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema” sekä muualla tässä Rekisteröintiasiakirjassa. Tulevaisuutta koskevat lau-
sumat liittyvät Yhtiöön ja Digitalist Group-konserniin sekä niihin sektoreihin ja aloihin, joilla se toimii, mukaan lukien 
eräisiin Yhtiön itselleen asettamiin taloudellisiin tavoitteisiin. Lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”odottaa”, ”aikoa”, 
”suunnitella”, ”ennakoida”, ”uskoa”, ”ennustaa”, ”tulla”, ”arvioida”, ”pyrkiä”, ”tähdätä”, ”saattaa”, ”tulisi”, ”voisi”, ”jatkaa” ja 
muut vastaavat ilmaisut ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. 
 
Kaikkiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy riskejä ja epävarmuutta, eivätkä ne ole takeita tulevasta. Yhtiön ja Digi-
talist Group-konsernin tulos sekä kyky saavuttaa taloudelliset tavoitteensa saattavat poiketa olennaisesti siitä, mitä tässä 
Rekisteröintiasiakirjassa olevissa tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetään. Digitalist Group-konsernin kehitys tu-
levaisuudessa saattaa poiketa niistä muun muassa niiden tekijöiden takia, joita on kuvattu edellä kohdassa ”Riskitekijät”, 
jota olisi luettava muiden tässä Rekisteröintiasiakirjassa olevien varoittavien lausumien rinnalla. Lisäksi vaikka Digitalist 
Group-konsernin liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja maksuvalmius sekä sen toimialan kehitys olisivat yhden-
mukaiset tämän Rekisteröintiasiakirjan tulevaisuutta koskevien lausumien kanssa, mainitut tulokset tai kehitys eivät vält-
tämättä anna viitteitä tulevien kausien tuloksista tai kehityksestä.  
 
Kaikki tässä Rekisteröintiasiakirjassa olevat tulevaisuutta koskevat lausumat kuvastavat Digitalist Groupin nykyisiä nä-
kemyksiä tulevista tapahtumista ja niihin liittyy mainittuja riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, jotka koskevat Digi-
talist Group-konsernin liiketoimintaa, liiketoiminnan tulosta, kasvustrategiaa ja maksuvalmiutta. Ellei sovellettavista la-
eista ja asetuksista (mukaan lukien Arvopaperimarkkinalaki) muuta johdu, Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai 
arvioimaan mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tietojen, tulevan kehityksen tai muiden syiden perusteella. 
Sijoituspäätöstä harkitsevien sijoittajien tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä ottaa huomioon erityisesti tässä Rekis-
teröintiasiakirjassa mainitut tekijät, joiden johdosta todelliset tulokset voivat poiketa ennakoiduista. 
 
Verkkosivuston tiedot eivät kuulu Rekisteröintiasiakirjaan 
 
Digitalist Groupin kotisivuilla (https://digitalist.global/) tai millä tahansa muulla verkkosivustolla esitetyt tiedot eivät ole 
osa tätä Rekisteröintiasiakirjaa (pois lukien Rekisteröintiasiakirjan sähköiset kopiot Rekisteröintiasiakirjassa mainituilla 
verkkosivustoilla ja Rekisteröintiasiakirjaan viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ja niiden kopiot), eikä sijoituspäätöstä har-
kitsevien tule perustaa päätöstään arvopapereihin sijoittamisesta tällaisiin tietoihin. Esitteen muodostavat mahdolliset 
Rekisteröintiasiakirjan ja/tai siihen liittyvän arvopaperiliitteen ja tiivistelmän täydennykset yhdessä Rekisteröintiasiakirjan 
ja siihen liittyvän arvopaperiliitteen ja tiivistelmän kanssa. Esitteeseen kuuluvat myös viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ja 
niiden sähköiset kopiot Digitalist Groupin kotisivuilla internetosoitteissa  
”https://investor.digitalistgroup.com/fi/investor/shares/share-issues”. 
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ERÄITÄ TALOUDELLISIA TIETOJA 

 
Seuraavissa taulukoissa on esitetty eräitä Digitalist Groupin konsernitilinpäätöstietoja 31.3.2018 ja 31.3.2017 päätty-
neiltä kolmen kuukauden jaksoilta sekä 31.12.2017, 31.12.2016 ja 31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta. Tässä esitettävää 
yhteenvetoa on tarkasteltava yhdessä jäljempänä tässä Rekisteröintiasiakirjassa kohdassa ”Liiketoiminnan tulos, talou-
dellinen asema ja tulevaisuuden näkymät” esitettävien tietojen sekä viittaamalla liitettyjen Digitalist Groupin osavuosi-
katsauksien ja konsernitilinpäätösten kanssa. Yhtiön tilintarkastetut konsernitilinpäätökset 31.12.2017, 31.12.2016 ja 
31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta on laadittu IFRS:n mukaisesti ja Yhtiön tilintarkastamattomat osavuosikatsaukset 
31.3.2018 sekä 31.3.2017 päättyneiltä kolmen kuukauden jaksoilta on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset –standardin 
mukaisesti. Yhtiön tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on tilintarkastanut Yhtiön vuosien 2015-2017 kon-
sernitilinpäätökset. Edellä mainitut konsernitilinpäätökset tilintarkastuskertomuksineen on sisällytetty tähän Rekisteröin-
tiasiakirjaan viittaamalla, samoin kuin Yhtiön tilintarkastamaton osavuosikatsaus 31.3.2018 päättyneeltä kolmen kuu-

kauden jaksolta, ja ne ovat nähtävissä Yhtiön kotisivuilla osoitteessa: ”https://investor.digitalistgroup.com/fi/inves-

tor/shares/share-issues”. Alla oleva yhteenveto ei sisällä kaikkia konsernitilinpäätöksen tietoja. 
 
Konsernin tuloslaskelman tietoja 
 

 1.1.–31.3.2018 1.1. ─ 31.3.2017 1.1. – 31.12.2017 1.1. –31.12.2016 1.1. –31.12.2015 

 IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS 

(tuhatta euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) 

    

Liikevaihto 5 285 4 236  20 000 15 256 17 001 

Liiketoiminnan muut tuotot 42 15 85 160 301 

Materiaalit ja palvelut yhteensä -563 -459 -2 369 -1 606 -2 014 
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat 
kulut -5 209 -3 360 -15 424 -14 725 -15 792 

Poistot  -359 -101 -914 -505 -1 096 

Arvonalentumiset      
Liiketoiminnan 
muut kulut -1 618 -1 128 -6 277 -6 316 -7 102 

Kulut yhteensä -7 706 -5 048 -24 984 -23 153 -26 004 

      

Liiketulos  -2 422 -797 -4 898 -7 736 -8 702 

      

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -364 -440 -2 274 -1 811 3 047 

      

Tulos ennen veroja -2 786 -1 237 -7 173 -9 547 -5 656 

      

Tuloverot 55 0 231 -2 -4 956 

      

Tilikauden tulos -2 731 -1 237 -6 942 -9 550  -10 612 

Jakautuminen      
Emoyhtiön  
omistajille -2 731 -1 237 -6 942 -9 550 -10 599 

Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 0 -12 
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Laaja tuloslaskelma 

 1.1– 31.3.2018 
 

1.1. –31.3.2017 
 

1.1.– 31.12.2017 
 

1.1.─31.12.2016 
 

1.1.─31.12.2015 

 IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS 

(tuhatta euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) 

      

Tilikauden tulos -2 731 -1 237 -6 942 -9  550 -10 612 
Muut laajan tulos-
laskelman erät      
Muuntoeron 
muutos -138 34 477 538 -187 
Tilikauden laaja 
tulos -2 869 -1 204 -6 465 -9 012 -10 799 
Tilikauden laajan 
tuloksen jakautu-
minen      
Emoyhtiön omis-
tajille -2 869 -1 204 -6 465 -9 012 -10 787 
Määräysvallatto-
mille omistajille 0 0 0 0 -12 

 
Konsernin taseen tietoja 

 
 

31.3.2018 
 

31.3.2017 
 

31.12.2017 
 

31.12.2016 
 

31.12.2015 

 IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS 

(tuhatta euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) 

    

Varat      

Liikearvo 12 717 11 543 12 755 11 543 12 043 
Muut pitkäaikaiset 
varat yhteensä 4 994 658 5473 827 944 
Lyhytaikaiset varat 
yhteensä 5 810 3 968 6 799 3 726 5 360 

Varat yhteensä 23 521 16 091 25 027 16 095 18 347 

      
Oma pääoma ja 
velat 
Emoyhtiön omista-
jille kuuluva oma 
pääoma 2 605 -5 390 5 473 -4 199 2 487 
Määräysvallatto-
mien omistajien 
osuus 0 0 0 0 221 

      
Oma pääoma yh-
teensä 2 605 -5 390 5 473 -4 199 2 708 
 
      

Velat      
Pitkäaikaiset velat 
yhteensä 5 819 12 153 7 474 10 215 8 074 
Lyhytaikaiset velat 
yhteensä 15 098 9 238 12 080 10 078 7 565 

Velat yhteensä 20 916 21 481 19 554 20 294 15 639 

      
Oma pääoma ja 
velat yhtensä 23 521 16 091 25 027 16 095 18 347 
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Konsernin rahavirtalaskelman tietoja 

 

 
 

1.1.–31.3.2018 1.1.–31.3.2017 1.1.–31.12.2017 1.1.–31.12.2016 1.1.–31.12.2015 

 IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS 

(tuhatta euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) 

      
Liiketoiminnan 
nettorahavirta -1 745 -1 864 -5 632 -5 467 -11 517 
Investointien net-
torahavirta -59 -11 499 233 -288 
Rahoituksen net-
torahavirta 1 046 1 902 6 127 3 755 13 451 
Rahavarat kau- 
den alussa      
Rahavarat kau- 
den lopussa 607 448 1 366 422 1 901 

 
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 
 

 1.1.–31.3.2018 1.1.–31.3.2017 1.1.–31.12.2017 1.1.–31.12.2016 1.1.–31.12.2015 

 IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS 

 (tilintarkastamaton)                (tilintarkastamaton)    

Liikevaihto, 1 000 eu-
roa** 5 285 4 236 20 000 15 256 17 001 

 Liikevaihto, lisäys % 24,8 8,6 31,1 -10,3 -29,0 
Liiketulos, 1 000 
euroa** -2 422 -798 -4 899 -7 736 -8 702 

 % liikevaihdosta -45,8 -18,8 -24,5 -50,7 -51,2 
Tulos ennen veroja, 
1 000 euroa * ja ** -2 786 -1 237 -7 173 -9 547 -5 656 

 % liikevaihdosta -52,7 -29,2 -35,9 -62,6 -33,3 
Oman pääoman  
tuotto, % * neg neg neg neg  neg 
Sijoitetun pääoman 
tuotto, % * -50,5 -54,2 -36,5 -70,1 -29,9 
Korollinen vieras pää-
oma, 1 000 euroa** 12 605 14 445 11 483 12 525 10 685 
Rahoitus- ja rahavarat, 
1 000 euroa** 607 448 1 366 422 1 901 
Nettovelkaantumisaste 
koko omasta pää-
omasta, % * 460,6 -259,7 184,8 -288,0 -324,4 
Nettovelkaantumisaste 
ilman vähemmistö-
osuutta, % * 460,6 -259,7 184,8 -288,0 -353,3 
Omavaraisuusaste koko 
omasta pääomasta, % * 11,1 -33,5 21,9 -26,1 14,8 
Omavaraisuus- 
aste ilman vähemmistö-
osuutta, % * 11,1 -33,5 21,9 -26,1 13,6 

Investoinnit *      

% liikevaihdosta 1,1 0,2 35,2 4,3 8,7 
Henkilöstön lukumäärä 
tilikauden lopussa  238 166 240 174 200 

 
*  Digitalist Group esittää vaihtoehtoiset tunnusluvut täydentääkseen IFRS-standardien mukaisesti laadittua   konsernitilinpäätös-

tään. Näiden tunnuslukujen tarkoituksena on mitata kasvua ja kuvata yrityksen toiminnan taloudellista suorituskykyä. 
**  Yllä olevan tunnuslukutaulukon erät ovat tilintarkastettuja siltä osin kuin ne esiintyvät suoraan tuloslaskelmassa tai taseessa. 
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Osakekohtaiset tunnusluvut ** 
 

 1.1.–31.3.2018 1.1.–31.3.2017 1.1.–31.12.2017 1.1.–31.12.2016 1.1.–31.12.2015 

 IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS 

 (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) 
(tilintarkasttama-

ton) 
(tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) 

Tulos/osake, 
euroa, laimennettu’ ja ** -0,00 -0,00 -0,02 -0,03 -0,05 
Tulos/osake, euroa, lai-
mentamaton * ja ** -0,00 -0,00 -0,02 -0,03 -0,05 

P/E-luku** -14,6 -37,2 -3,5 -26,9 9,03 

Päätöskurssi, euroa*** 0,07 0,13 
 

0,07 0,10 0,07 
Osakkeiden osakeanti-
oikaistu lukumäärä  
tilikauden lopussa 553 824 346 353 564 898 553 824 346 353 564 898 353 564 898 
Optiolaimennuksella  
oikaistu osakemäärä  
keskimäärin 553 824 346 454 281 622 384 459 880 454 281 622 194 418 208 

Osinko/osake, euroa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Efektiivinen osinko-
tuotto, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Oma pääoma/osake, 
euroa**** -0,00 -0,02 0,01 -0,01 0,01 
Oma pääoma/osake, 
euroa, osakeantioi-
kaistu(***** -0,00 -0,02 0,01 -0,01 0,01 

 
* Digitalist Group esittää vaihtoehtoiset tunnusluvut täydentääkseen IFRS-standardien mukaisesti laadittua   konsernitilin-

päätöstään. Näiden tunnuslukujen tarkoituksena on mitata kasvua ja kuvata yrityksen toiminnan taloudellista suoritus-
kykyä. 

**     Osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu osakeanneilla. Laimennusvaikutuksella oikaistuissa tunnusluvuissa on huomioitu                                                               
vaihtovelkakirjalainan vaikutus sekä optio-ohjelmat. Luvut ovat tilintarkastamattomia. 

***     Päätöskurssi on oikaistu osakeanneilla. 
****   Oma pääoma jaettuna osakkeiden laimentamattomalla lukumäärällä tilinpäätöshetkellä. 
*****  Omapääoma jaettuna osakkeiden laimentamattomalla ja osakeantioikaistulla lukumäärällä keskimäärin. 
 

 
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet   
 
  
Oman pääoman tuotto % =   Tilikauden tulos    x 100 
 
  Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana)      
 
Sijoitetun pääoman tuotto % = (Voitto ennen veroja + rahoituskulut)  _______  x 100
     Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana)  
 
Omavaraisuusaste % = Oma pääoma  _______  x 100  

  Taseen loppusumma − saadut ennakot     
 
 

Nettovelkaantumisaste = Korolliset velat − korolliset varat  
  Oma pääoma 
 
 
Laimennettu osakekohtainen =   Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos   
tulos  Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu  
  lukumäärä keskimäärin vuoden aikana 
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Oma pääoma osaketta kohti = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   
  Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä 
 
 
Osinko/tulos = Tilikaudelta jaettava osinko  
   Tilikauden tulos 
 
 
P/E-luku =  Tilikauden viimeinen pörssikurssi  
  Laimennettu osakekohtainen tulos 
 
 
Efektiivinen osinkotuotto = Osinko/osake       x 100 
  Tilikauden viimeinen pörssikurssi        
 
 

Laimennusvaikutus = Yhtiön osakemäärä lisättynä allokoitujen optioiden määrällä − 
  Optioiden merkintähinnalla hankittavien omien osakkeiden määrä käyttäen 
  hinnoittelussa tilikauden vaihdolla painotettua keskikurssia 
 

    
 
 
TUNNUSLUKUJEN TÄSMÄYTYSLASKELMAT 
 
 

Oman pääoman tuotto %         

  
31.3.2018 31.3.2017 1.1-31.12.2017 1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015 

Tilikauden tulos. liukuva 12 
kk:ta -8 436 

 
-7 971 -6 942 -9 550 -10 599 

Oma pääoma (keskimäärin 
vuoden aikana) -1 393 -2 575 637 -745 745 

Oman pääoman tuotto % neg neg neg neg neg 

          

Sijoitetun pääoman tuotto %         

  31.3.2018 31.3.2017 1.1-31.12.2017 1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015 

Voitto ennen veroja + rahoitus-
kulut, liukuva 12 kk:ta  6 128 5 891 -4 618 -7 614 -4 395 
Taseen loppusumma - korotto-
mat velat (keskimäärin vuoden 
aikana) 12 133 10 876 12 641 10 819 14 721 

Sijoitetun pääoman tuotto % -50,5 -54,2 -36,5 -70,4 -29,9 

          
Nettovelkaantumisaste koko 
omasta pääomasta         

          

  31.3.2018 31.3.2017 1.1-31.12.2017 1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015 

Korolliset velat 12 605 14 445 11 483 12 525 10 685 

Korolliset varat 607 448 1 366 422 1 901 

Oma pääoma 2 605 -5 390 5 473 -4 199 2 708 
Nettovelkaantumisaste koko 
omasta pääomasta 460,6 -259,7 184,8 -288,3 324,4 
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Nettovelkaantumisaste il-
man vähemmistöosuutta         

          

  
31.3.2018 31.3.2017 1.1-31.12.2017 1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015 

Korolliset velat 
12 605 14 445 11 483 12 525 10 685 

Korolliset varat 
607 448 1 366 422 1 901 

Oma pääoma ilman vähem-
mistöosuutta 2 605 -5 390 5 473 -4 199 2 486 
Nettovelkaantumisaste il-
man vähemmistöosuutta: 460,6 -259,7 184,8 -288 -353 
  

        
Omavaraisuusaste 

        

  
31.3.2018 31.3.2017 1.1-31.12.2017 1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015 

Oma pääoma 
2 605 -5 390 5 473 -4 199 2 708 

Taseen loppusumma 
23 521 16 091 25 027 16 095 18 347 

Saadut ennakot 
0 687 0 1 132 0 

Omavaraisuusaste: 
11,1 -33,5 21,9 -26,1 14,8 

  
        

Omavaraisuusaste ilman vä-
hemmistöosuutta         

  
31.3.2018 31.3.2017 1.1-31.12.2017 1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015 

Oma pääoma 
2 605 -5 390 5 473 -4 199 2 708 

Taseen loppusumma 
23 521 16 091 25 027 16 095 18 347 

Saadut ennakot 
0 687 0 1 132 0 

Omavaraisuusaste ilman vä-
hemmistöosuutta: 11,1 -33,5 21,9 -26,1 13,6 
  

        
Laimennettu osakekohtai-
nen tulos         

  
31.3.2018 31.3.2017 1.1-31.12.2017 1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015 

Emoyhtiön omistajille kuuluva 
tilikauden tulos -2 731 -1 237 -6 942 -9 550 -10 612 
Laimennusvaikutuksella oi-
kaistu osakkeiden osakeantioi-
kaistu lukumäärä keskimäärin 
vuoden aikana 553 824 346 353 564 898 384 459 880 353 564 898 194 418 208 
Laimennettu osakekohtai-
nen tulos -0,00 -0,00 -0,02 -0,03 -0,05 
  

        
P/E-luku 

        

  
31.3.2018 31.3.2017 1.1-31.12.2017 1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015 

Tilikauden viimeinen pörssi-
kurssi 0,07 0,13 0,07 0,1 0,07 
Laimennettu osakekohtainen 
tulos 0,00 0,00 -0,02 -0,02 0,01 
P/E-luku 

-14,6 -37,2 -3,5 -26,9 9,03 
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Oma pääoma osaketta kohti 
        

  
31.3.2018 31.3.2017 1.1-31.12.2017 1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015 

Emoyhtiön omistajille kuuluva 
oma pääoma 2 605 -5 390 5 473 -4 199 2 486 
Osakkeiden osakeantioikaistu 
lukumäärä tilinpäätöspäivänä 

553 824 346  353 564 898 384 459 880 353 564 898 194 418 208 
Oma pääoma osaketta kohti 

-0,00 -0,02 0,01 -0,01 0,01 
 

 
  



 

 

26 (96) 

  

OSINGOT JA OSINKOPOLITIIKKA 

 
Digitalist Group pyrkii jakamaan osinkopolitiikkansa mukaisesti puolet (1/2) kyseisen tilikauden tuloksesta osinkoina, kun 
Yhtiön kasvun ja investointien vaatimukset tämän kulloinkin mahdollistavat.  
 
Digitalist Groupin tilikausi 2017 oli tappiollinen. Hallitus ehdotti Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle 17.4.2018, että 
emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan eikä osakkeenomistajille jaeta osinkoa tilikaudelta 2017. 
Digitalist Groupin varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen ja päätti olla jakamatta osinkoa tilikaudelta 
2017. Yhtiö ei ole jakanut osinkoja tilikausilta 2015-2017.  
 
Suomessa vallitsevan käytännön mukaan suomalaisten yhtiöiden osakkeille maksetaan osinkoja pääsääntöisesti vain 
kerran vuodessa yhtiökokouksen vahvistettua yhtiön tilinpäätöksen ja päätettyä osingonjaosta yhtiön hallituksen osin-
gonjakoehdotuksen perusteella. Näin ollen osingonjako edellyttää pääsääntöisesti vuosittain pidettävässä varsinaisessa 
yhtiökokouksessa edustettuina olevien osakkeenomistajien enemmistöpäätöstä. Suomen osakeyhtiölain 
(21.7.2006/624, ”Osakeyhtiölaki”) mukaan osingonjako voi perustua myös muuhun kuin viimeksi päättyneen tilikauden 
tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Yhtiö voi jakaa kuluvan vuoden voittoon perustuvia osavuosiosinkoja, mikäli osinkojen 
jako perustuu kesken tilikauden laadittuun tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Yhtiökokous voi päätöksellään, jossa mää-
rätään jaon enimmäismäärä, valtuuttaa hallituksen päättämään osingon jakamisesta tai varojen jakamisesta vapaan 
oman pääoman rahastosta. Valtuutus voi olla voimassa enintään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun. Osa-
keyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden ku-
luessa edellisen tilikauden päättymisestä. 
 
Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiö saa jakaa vapaan oman pääoman, josta on vähennetty yhtiöjärjestyksen mukaan 
jakamatta jätettävät varat. Osakeyhtiölain mukaan varoja ei saa kuitenkaan jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai 
pitäisi tietää osakeyhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden. Osinko voi olla enintään ja-
kokelpoisten varojen suuruinen. Konsernin emoyhtiö ei voi jakaa osinkoina enempää kuin emoyhtiön viimeisimmän vah-
vistetun tilinpäätöksen mukaisen jakokelpoisten varojen määrän. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole määräyksiä, joiden 
mukaan varoja tulisi jättää jakamatta.  
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LIIKETOIMINNAN TULOS JA TALOUDELLINEN ASEMA 

 
Seuraavat tiedot tulee lukea yhdessä tähän Rekisteröintiasiakirjaan viittaamalla sisällytettyjen Digitalist Groupin tilintar-
kastamattoman osavuosikatsauksen ja tilintarkastettujen konsernitilinpäätösten sekä ”Eräitä taloudellisia tietoja” -osion 
kanssa. Tämä katsaus sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin liittyy epävarmuustekijöitä ja riskejä. Sijoittajien 
tulee perehtyä myös Rekisteröintiasiakirjan kohtiin ”Riskitekijät” sekä ”Eräitä seikkoja — Tulevaisuutta koskevat lausu-
mat”.  
 
Liiketoiminnan tuloksen ja taloudellisen aseman kuvaus perustuu IFRS:n mukaisesti laadittuihin ja esitettyihin tilintar-
kastettuihin Digitalist Groupin konsernitilinpäätöksiin tilikausilta 2015 ja 2016 sekä 2017 ja tilintarkastamattomaan osa-
vuosikatsaukseen 31.3.2018 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta vertailutietoineen.  
 
Määritelmä ”tilikausi 2015”, ”vuosi 2015” tai ”2015” tarkoittaa 31.12.2015 päättyvää tilikautta ja ”tilikausi 2016”, ”vuosi 
2016” tai ”2016” tarkoittaa 31.12.2016 päättynyttä tilikautta ja ”tilikausi 2017”, ”vuosi 2017” tai ”2017” tarkoittaa 
31.12.2017 päättynyttä tilikautta. 
 
Digitalist Groupin tilintarkastajat ovat tarkastaneet kirjanpidon, tilinpäätökset ja hallinnon hyvän tilintarkastustavan mu-
kaisesti. Tilintarkastuskertomukset on liitetty Digitalist Groupin konsernitilinpäätöksiin 2015–2017 (katso ”Muita seikkoja 
– Viittaamalla sisällytetystä aineistosta”). 
 
Konsernitilinpäätöstä 2015 ja 2016 koskevat tilitarkastuskertomukset sisältävät tietyn seikan painottamista koskevan 
lisätiedon, jossa tilintarkastajat ovat lausuntoaan mukauttamatta halunneet kiinnittää huomiota tilinpäätöksessä sekä 
toimintakertomuksessa selostettuihin seikkoihin muun  ohessa siitä, että Yhtiön tulos on ollut merkittävästi tappiollinen 
viime vuosina ja siihen, että toiminnan kannattavuuden parantamiseen liittyy kuitenkin olennaista epävarmuutta, joka 
saattaa antaa aihetta epäillä Yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. 
 
Digitalist Groupin tilinpäätöstä 2017 koskevassa tilintarkastuskertomuksessa tilintarkastajat ovat esittäneet seuraavat 
erityiset huomiot: 

”Toiminnan jatkuvuuteen liittyvä olennainen epävarmuus 

Haluamme kiinnittää huomiota siihen, että konsernin tuloskehitys on viime vuosina ollut tappiollista 
ja rahoitustilanne kireä. Konsernissa on toteutettu useita rahoitusjärjestelyjä pääomarakenteen kor-
jaamiseksi ja maksuvalmiuden turvaamiseksi. Tilinpäätöshetkellä 31.12.2017 konsernin lyhytaikai-
sen vieraan pääoman määrä ylitti lyhytaikaisten varojen määrän. Liitetiedon 33 mukaisesti seuraa-
van vuoden aikana erääntyvien velkojen määrä oli tilinpäätöshetkellä yhteensä 8,2 miljoonaa euroa. 
Liiketoiminnan rahavirta on ollut negatiivinen tilikausilla 2016 ja 2017.   

Toimintakertomuksessa sekä tilinpäätöksen liitetietojen laadintaperiaatteiden Toiminnan jatkuvuus -
kappaleessa esitetyn mukaisesti tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuusperiaatteen mukaisesti 
ottaen huomioon yhtiön toteuttamat rahoitusjärjestelyt tilikaudella 2017 ja vuoden 2018 alussa sekä 
liiketoimintaennuste vuoden 2018 osalta. Tilinpäätöksessä esitetyllä tavalla konsernin liikevaihto on 
kasvanut edellisestä vuodesta ja kannattavuus parantunut, ollen kuitenkin edelleen merkittävästi 
tappiollinen. Konserni on vuoden 2018 alussa sopinut yhteensä 1,5 miljoonan euron lisärahoituk-
sesta sekä aloittanut tehostamistoimenpiteet kulurakenteen keventämiseksi ja kannattavuuden pa-
rantamiseksi. Toiminnan kannattavuuteen ja rahoitustilanteen parantumiseen liittyy kuitenkin olen-
naista epävarmuutta, joka saattaa antaa aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. 

Lisäksi haluamme kiinnittää huomiota siihen, että konsernitaseeseen sisältyy yhteensä 12,8 miljoo-
nan euron liikearvo sekä yhteensä 5,0 miljoonan euron aineettomat oikeudet. Edellisessä kappa-
leessa kuvatulla tavalla konsernin kykyyn jatkaa toimintaansa saattaa liittyä epävarmuutta, minkä 
johdosta liikearvon ja muiden aineettomien oikeuksien arvostukseen saattaa liittyä epävarmuutta.  

Lausuntoamme ei ole mukautettu edellä mainittujen seikkojen osalta.  
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Tietyn seikan painottaminen – emoyhtiön taseessa olevien tytäryhtiöosakkeiden ja konsernin sisäisten saa-
misten arvostus 

Emoyhtiö Digitalist Group Oyj:n taseessa olevien tytäryhtiöosakkeiden arvo tilinpäätöshetkellä 
31.12.2017 oli yhteensä 32,8 miljoonaa euroa. Lisäksi emoyhtiön konsernin sisäiset saamiset olivat 
yhteensä 6,3 miljoonaa euroa. Konsernin tuloskehitys on viime vuosina ollut tappiollista. Emoyhtiön 
tilinpäätöksen liitetiedoissa kuvatulla tavalla konsernissa on laadittu pitkän aikavälin ennusteet ja las-
kelmat, joiden perusteella on arvioitu sekä liikearvon että tytäryhtiöosakkeiden arvostuksen asianmu-
kaisuutta. Tytäryhtiöosakkeiden ja konsernisaamisten arvostus on merkittävästi riippuvainen tytäryh-
tiöiden tulevasta tuloskehityksestä sekä konsernin liiketoimintamallista. Lausuntoamme ei ole mukau-

tettu tämän seikan osalta.” 

 
Digitalist Groupin liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan vaikuttavia tekijöitä 

 
Konsernin asiakunta koostuu niin kansallisilla kuin kansainvälisillä markkinoilla toimivista eri teollisuuden aloista, kuten 
esimerkiksi matkailu, kulutuselektroniikka, telekommunikaatio, kuluttajapalvelu, rahoitusala, raskas teollisuus ja julkinen 
sektori. Yhteistä asiakkaille on digitalisaation tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen uusien liiketoimintatapojen löy-
tämisessä olemassa olevan liiketoiminnan tueksi tai korvaamaan sitä kuin palveluiden ja tuotteiden tuottamisessa te-
hokkaammin ja kilpailukykyisemmin.  
 
Digitalist Group-konsernin liikevaihto ja kannattavuus riippuvat pääasiassa palveluiden ja ratkaisujen kysynnästä, hen-
kilöstön asiantuntijuudesta, kustannustehokkuudesta, asiakastyytyväisyydestä, maineesta sekä uusien teknisten inno-
vaatioiden hyödyntämisestä. Kannattavuuteen vaikuttavat toiminnan tehokkuus sekä asiantuntijahenkilöstön käyttöaste 
ja volyymi. Myös yleinen taloudellinen tilanne voi osaltaan vaikuttaa Digitalist Group-konsernin liiketoimintaympäristöön. 
Digitalist Groupin liiketoiminnan kansainvälistyessä yleisen taloudellisen tilanteen lisäksi erilaiset ulkoiset tekijät, mu-
kaan lukien poliittiset päätökset saattavat vaikuttaa Digitalist Groupin toimintaedellytyksiin kyseisissä maissa. Yhtiöllä ei 
ole tällä hetkellä tiedossa edellä mainittuja ulkoisia tekijöitä, jotka olennaisesti vaikuttaisivat Yhtiön toimintaedellytyksiin 
eri maissa. 
 
Liikevaihto 
 
Yhtiön liikevaihto koostuu asiakkaiden maksamista käyttäjä- ja käyttötutkimuksista, brandingpalveluista, designpalve-
luista, teknologiapalveluista sekä lisenssimaksuista. Käyttäjä- ja käyttötutkimuspalvelut, brandingpalvelut sekä design-
palvelut ovat yleensä projektiluonteisia tai raamisopimuksen alaisia jatkuvakestoisia palveluita. Teknologiapalvelut ja-
kautuvat tuntilaskutettaviin palveluihin, osavastuullisiin projekteihin, joihin on sovittu budjetoitu tavoitehinta, kokonais-
vastuullisiin projekteihin sekä erilaisiin jatkuvakestoisiin ylläpito- ja kehityspalveluihin, joita laskutetaan joko kuukausipe-
rusteisella kiinteällä maksulla tai kappalemääräisesti. Lisenssimaksut jakautuvat asiakkaille toimitettavien ohjelmistojen 
lisensseihin ja Yhtiön omilta palvelimilta toimitettaviin Software as a Service (SaaS) –palveluihin. 
 
Liiketoimintakulut  
 
Digitalist Groupin suurimmat liiketoimintakulut liittyvät henkilöstökuluihin, ulkopuolisten palveluiden hankintaan, vuokriin, 
leasing-maksuihin sekä liiketoiminnan muihin kuluihin. 
 
Henkilöstökulut 
 
Digitalist Groupin palveluksessa oli 31.3.2018 yhteensä 238 työntekijää ja 31.3.2017 yhteensä 166 työntekijää, tilikau-
den 2017 lopussa 240 työntekijää, tilikauden 2016 lopussa 174 työntekijää ja tilikauden 2015 lopussa 200 työntekijää. 
Vuoden 2018 kolmen ensimmäisen kuukauden henkilöstökulut olivat 5,2 miljoonaa euroa, eli 67,2 prosenttia kaikista 
liiketoimintakuluista. Vuoden 2017 kolmen ensimmäisen kuukauden henkilöstökulut olivat 3,4 miljoonaa euroa, eli 66,6 
prosenttia kaikista liiketoimintakuluista. Vuoden 2017 henkilöstökulut olivat 15,4 miljoonaa euroa, eli 61,7 prosenttia 
kaikista liiketoimintakuluista. Vuoden 2016 henkilöstökulut olivat 14,7 miljoonaa euroa, eli 63,6 prosenttia kaikista liike-
toimintakuluista. Vuoden 2015 henkilöstökulut olivat 15,8 miljoonaa euroa, eli 60,7 prosenttia kaikista liiketoimintaku-
luista.  Vuosien 2015-2018 aikana Yhtiön henkilöstömäärä on kasvanut yrityskaupoista johtuen. 
 
Ulkopuoliset palvelut 
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Vuoden 2018 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana Yhtiön hankkimat ulkopuoliset palvelut olivat 0,8 miljoonaa euroa 
eli 10,2 prosenttia kaikista liiketoimintakuluista. Vuoden 2017 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana Yhtiön hankkimat 
ulkopuoliset palvelut olivat 0,7 miljoonaa euroa eli 12,9 prosenttia kaikista liiketoimintakuluista. Vuoden 2017 aikana 
Yhtiön hankkimat ulkopuoliset palvelut olivat 3,7 miljoonaa euroa eli 14,9 prosenttia kaikista liiketoimintakuluista.  Vuo-
den 2016 aikana Yhtiön hankkimat ulkopuoliset palvelut olivat 2,5 miljoonaa euroa eli 10,8 prosenttia kaikista liiketoi-
mintakuluista. Vuoden 2015 aikana Yhtiön hankkimat ulkopuoliset palvelut olivat 7,1 miljoonaa euroa eli 27,3 prosenttia 
kaikista liiketoimintakuluista.  Yhtiö on vuosien 2014-2016 aikana jatkanut aiemmin aloittamaansa alihankinnan käytön 
vähentämistä osana liiketoiminnan sopeuttamistoimenpiteitä.  
  
Yhtiö hankkii ulkopuolisia palveluja normaalein kaupallisin ehdoin Yhtiön ulkopuolisilta tahoilta. 
 
Liiketoiminnan muut kulut 
 
Liiketoiminnan muut kulut liittyvät Yhtiön toiminnallisen infrastruktuurin ylläpitoon. Liiketoiminnan muut kulut koostuvat 
muun muassa toimitilavuokrista, tietoliikennekuluista, myynnin ja markkinoinnin kuluista sekä muista liiketoiminnalle 
välttämättömistä kuluista. Vuoden 2018 kolmen ensimmäisen kuukauden liiketoiminnan muut kulut olivat 1,6 miljoonaa 
euroa, mikä oli 22,5 prosenttia Yhtiön kaikista liiketoimintakuluista. Vuoden 2017 kolmen ensimmäisen kuukauden liike-
toiminnan muut kulut olivat 1,1 miljoonaa euroa, mikä oli 22,3 prosenttia Yhtiön kaikista liiketoimintakuluista.  Vuoden 
2017 liiketoiminnan muut kulut olivat 6,3 miljoonaa euroa, mikä oli 25,1 prosenttia Yhtiön kaikista liiketoimintakuluista. 
Vuoden 2016 liiketoiminnan muut kulut olivat 6,3 miljoonaa euroa, mikä oli 27,3 prosenttia Yhtiön kaikista liiketoiminta-
kuluista. Vuoden 2015 liiketoiminnan muut kulut olivat 7,1 miljoonaa euroa, mikä oli 27,3 prosenttia Yhtiön kaikista liike-
toimintakuluista.    
 
Yhtiön liiketoiminnan muut kulut ovat pienentyneet suhteessa kaikkiin liiketoimintakuluihin vuosien 2015-2017 aikana 
sopeuttamistoimenpiteiden johdosta. Vuoden 2018 liiketoimintakulujen kasvu johtuu pääasiassa yrityskauppojen muka-
naan tuomasta volyymista ja uusiin toimipisteisiin liittyvistä kustannuksista. 
 
Muutokset Digitalist Group-konsernin rakenteessa 
 
Digitalist Group-konserni koostuu konsernin emoyhtiöstä ja 22 konserniyhtiöstä, joita on Rekisteröintiasiakirjan päivä-
määränä kotimaassa neljä ja ulkomailla kahdeksantoista. Kotimaan yhtiöiden lukumäärä on kasvanut pääsääntöisesti 
yritysostojen vuoksi. Yhtiöllä on parhaillaan sulautumisprosessi käynnissä Cresense Oy:n ja Interquest Oy:n sulautta-
miseksi Digitalist Finland Oy:hyn. Ulkomaan tytäryhtiöt ovat olleet Yhtiön itsensä perustamia tai yritysostojen yhteydessä 
hankittuja. Yhtiön Hong Kongissa sijaitseva tytäryhtiö ei ole aktiivinen ja sen sulkemisprosessi on käynnissä.  Myöskään 
yhtiöt Virossa, Saksassa, Singaporessa, Norjassa ja Slovakiassa eivät ole aktiivisia eikä niissä ole henkilökuntaa. Liike-
toimintaympäristön muuttuessa Digitalist Group on valmistautunut mahdollisiin lisätoimenpiteisiin liiketoimintaverkos-
tonsa yksinkertaistamiseksi strategiansa mukaiseksi. 
 
Viimeaikaiset tapahtumat  
 
Ylimääräinen yhtiökokous 28.6.2018, hallituksen uusi kokoonpano 
 
Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous valitsi hallituksen uusiksi varsinaisiksi jäseniksi Andreas Rosenlewin ja Anders Lilje-
bladin.  
 
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Andreas Rosenlewin 
sekä varapuheenjohtajaksi Esa Matikaisen. 
 
Yhtiön toimitusjohtaja Ville Tolvanen erosi omasta pyynnöstään yhtiön hallituksesta 28.6.2018. 
 
Yhtiön hallituksen uusi kokoonpano on: Andreas Rosenlew (puheenjohtaja), Esa Matikainen (varapuheenjohtaja), Paul 
Ehrnrooth, Bo-Erik Ekström, Peter Eriksson, Anders Liljeblad, Pekka Pylkäs ja Jaana Rosendahl. 
 
Muutoksia Yhtiön johtoryhmässä 
 
Johan Almquist on nimitetty Digitalist Groupin johtoryhmän jäseneksi ja Digitalist Groupin Ruotsin maajohtajaksi nimik-
keellä Managing Director, Digitalist Sweden 1.6.2018 alkaen. Sami Paihonen, President (Digitalist Group, North Ame-
rica) lopetti Yhtiön palveluksessa 31.5.2018. 
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Grow Holding AB:n yrityskauppa 
 
Digitalist Group solmi 21.5.2018 sopimuksen, jolla ruotsalaisen Grow Holding AB:n koko osakekanta ja 51,9 prosenttia 
ruotsalaisen Grow Nine AB:n osakkeista siirtyi osakevaihdolla (”Järjestely”) Digitalist Groupin omistukseen. Grow Hol-
ding AB omistaa 48,1 prosenttia Grow Nine AB:n osakkeista. Vastikkeena Digitalist Group antoi Järjestelyssä suunna-
tuilla osakeanneilla yhteensä 74.976.178 uutta Yhtiön osaketta Grow Holding AB:n omistajien ja Grow Nine AB:n vä-
hemmistöomistajien merkittäväksi. Osakkeiden merkintähinta oli suunnatuissa osakeanneissa 0,09 euroa osakkeelta. 
Näin ollen yrityskaupan kokonaiskauppahinnaksi tuli 6.747.856,02 euroa. Järjestely pantiin täytäntöön 31.5.2018. 
 
Järjestelyn toteuttamisen erityisinä edellytyksinä oli muun ohessa, että: 
  

1. Tremoko Oy Ab:n Digitalist Groupille myöntämistä pääomaltaan kaikkiaan 9,6 miljoonan euron lainoista (”Lai-
nat”) ja niiden kertyneistä koroista konvertoidaan 8,0 miljoonaa euroa pääomaa ja kaikki Järjestelyn täytän-
töönpanopäivään mennessä kertyneet korot (noin 0,7 miljoonaa) vaihtovelkakirjalainaksi Järjestelyn täytän-
töönpanopäivänä. Vaihtovelkakirjalainan olennaiset ehdot ovat seuraavat:  
a. korko 6,0 prosenttia p.a. 
b. koron kertyminen alkaa 1.1.2019 
c. koron maksu puolivuosittain 30.6 ja 31.12 
d. eräpäivä (jos vaihto-oikeutta ei ole käytetty) 30.6.2021 
e. velallisella on oikeus maksaa velka korkoineen velkojalle eräpäivän lisäksi milloin tahansa aikavälillä 

1.7.2018 – 30.6.2021 
f. merkintähinta osakkeelle vastaa  6 kk aikana ennen vaihtoilmoituksen tekemistä toteutunutta Digitalis-

tin osakkeen kaupankäynnillä painotettua osakkeen keskikurssia vähennettynä 10 prosentilla kuitenkin 
niin, että vaihtovelkakirjalaina voidaan vaihtaa kuitenkin enintään 150 000 000 uuteen osakkeeseen ja 

g. vaihtoaika milloin tahansa aikavälillä 1.7.2019 – 30.6.2021 (ellei velkojan ja velallisen kesken toisin pa-
kottavasta taloudellisesta tai muusta painavasta syystä toisin sovita), kuitenkin siten, että velallisella on 
oikeus ilmoittaa aikovansa maksaa lainan, jolloin vaihto-oikeutta ei ole 3 kk ajan ko. ilmoituksesta lu-
kien riippumatta siitä, onko velkoja tehnyt vaihtoilmoituksen tai ei. Velallinen voi tehdä tässä mainitun 
ilmoituksen vain kerran. 

 
2. Tremoko Oy Ab merkitsee Järjestelyn täytäntöönpanopäivänä Digitalist Groupin sille suuntaamassa osakean-

nissa 22 222 222 kappaletta Digitalist Groupin uutta osaketta merkintähinnalla EUR 0,09 tai sitä korkeam-
malla hinnalla, joka vastaa Järjestelyn täytäntöönpanopäivää edeltäneen 3 kk kaupankäynnillä painotettua 
Digitalist Groupin osakkeen keskikurssia ja maksaa merkintähinnan kuittaamalla jäljellä olevan Lainan pää-
oman, määrältään 1,6 miljoonaa euroa, merkintähinnan maksua vastaan ja maksaa rahalla 0,4 miljoonaa eu-
roa. 

3. Tremoko Oy Ab antaa markkinahintaista provisiota vastaan takauksen, vakuutta tai näiden kombinaation Digi-
talist Groupin ottamalle 2,0 miljoonan euron käyttöpääomaa tukevalle pankkilainalle tai vaihtoehtoisesti myön-
täisi Yhtiölle vastaavan suuruisen markkinaehtoisen lainan. 

4. Tremoko Oy Ab antaa Järjestelyn täytäntöönpanon yhteydessä ehdollisen ja ajallisesti Vastikeosakkeiden 
listalleottamista seuraavaan neljääntoista kaupankäyntipäivään rajoitetun sitoumuksen ostaa tiettyjen edelly-
tysten täyttyessä yhdeltä nimetyltä Myyjältä Vastikeosakkeita, yhteensä enintään 1 667 000 Vastikeosaketta 
0,07031 euroa per osake. 

5. Grow Holding AB maksaa myyjinä oleville osakkeenomistajilleen ennen Järjestelyn täytäntöönpanoa SEK 8,0 
miljoonaa osinkoa. 

 
 
Järjestelyn myötä Digitalist Group laajentaa toimintaansa Ruotsissa vahvistaakseen mahdollisuuksiaan luoda ja toimit-
taa kokonaisvaltaisia innovaatio-, design- ja teknologiaratkaisuja. Grow on ruotsalainen yhtiö, joka on vuodesta 2004 
asti tukenut asiakasyritysten kasvua tarjoamalla strategian, designin ja viestinnän palveluita sekä Ruotsissa että kan-
sainvälisesti. Kaupan myötä osaksi Digitalist Groupia siirtyi lähes 50 asiantuntijaa. Yhdessä Digitalist Group ja Grow 
muodostavat luovan ja kansainvälisen muotoilu- ja teknologiayhtiön. 
  
Suunnattu osakeanti ja vaihtovelkakirjalaina Tremoko Oy Ab:lle 31.5.2018 
 
Grow Holding AB:n yritysärjestelyn täytäntöönpanon edellytyksen täyttämiseksi Yhtiön hallitus päätti laskea liikkeelle 
varsinaisen yhtiökokouksen 17.4.2018 antaman valtuutuksen nojalla yhteensä enintään 22.222.222 uutta Yhtiön osa-
ketta sekä 8.671.932,36 euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen Tremoko 
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Oy Ab:n merkittäväksi. Vaihtovelkakirjalaina voidaan vaihtaa enintään 150.000.000 Yhtiön uuteen osakkeeseen. Tre-
moko Oy Ab on maksanut merkitsemänsä Lainan ja siihen liitetyt Erityiset Oikeudet kuittaamalla Yhtiöltä olevia saata-
viaan 8.671.932,36 euron arvosta. Tremoko Oy Ab maksoi merkitsemänsä osakkeet kuittaamalla Yhtiöltä olevia saata-
viaan 1,6 miljoonan euron arvosta ja loppuosan merkintähinnasta 399.999,98 euroa rahalla.  
 
Tulevaisuudennäkymät ja tilikautta 2018 koskeva tulosennuste 
 
Vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana tilauskanta ja liikevaihto kasvoivat, mutta kannattavuus jäi tappiolliseksi 
johtuen mm. merkittävien asiakasprojektien aloitusten viivästymisestä, tehostamisesta johtuneista kustannuksista sekä 
yrityksen kasvustrategiaan liittyvistä kustannuksista. Yritys voitti useita projekteja, avasi uusia studioita Pohjois-Ameri-
kassa ja tehosti toimintaansa. Suoritetut tehostamistoimenpiteet sekä liikevaihdon kasvu ja siirtyminen eteenpäin sekä 
tilauskannan positivinen kehittyminen luovat kuitenkin edellytyksiä parempiin tuloksiin loppuvuodelle. Yritys 
keskittyy fokusoimaan toimintaansa, kasvamaan ja parantamaan liiketoiminnan kannattavuutta. 
 
Ulkomaantoiminnoissa Pohjois-Amerikan avainasakkuudet ovat alkaneet vahvistua. Myös uusien asiakkuuksien voitta-
misessa on tapahtunut myönteistä kehitystä. Iso-Britanniassa liiketoimintamme on samoin kehittynyt toivottuun suun-
taan, ja uusien asiakkuuksien voittaminen siellä luo edellytyksiä saman positivisen kehityksen jatkumiselle tänä vuonna.  
 
Matka käänneyhtiönä on tulossa vaiheeseen, jossa kestävä kannattavuus ja hallittu kasvu ovat Yhtiön pääteemoja. Yhtiö 
tekee erittäin määrätietoista työtä näiden tavoitteidensa eteen globaalina Digitalist Group -tiiminä. 
 
Liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan ja liiketuloksen parantuvan vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna. 
 
Yhtiön johto ei voi vaikuttaa muutoksiin, jotka tapahtuvat Yhtiön johdon määräysvallan ulkopuolella. Tällaisia ovat mm. 
yleinen taloudellinen suhdanne, henkilöstön ja työvoiman kustannustasojen yleiset muutokset markkinatilanteeseen ja 
kilpailuun liittyen, Digitalist Groupin asiakkaiden menestyminen globaalissa ja paikallisessa kilpailussa, mahdolliset mer-
kittävät rakennemuutokset toimialalla, merkittävät ja odottamattomat teknologiset muutokset sekä muut ulkoiset muu-
tokset, jotka voivat oleellisesti vaikuttaa Digitalist Groupin palveluiden kysyntään. 
  
Osavuosikatsauksen 31.3.2018 julkistamisen jälkeiset tapahtumat 
 
Osavuosikatsauksen 31.3.2018 julkistamisen jälkeen ja Rekisteröintiasiakirjan päivämäärän välillä Digitalist Group-kon-
sernin taloudellisessa tai liiketoiminnallisessa asemassa ei ole tapahtunut muita merkittäviä muutoksia kuin mitä tässä 
Rekisteröintiasiakirjan kohdassa ”Viimeaikaiset tapahtumat ja tulevaisuudennäkymät” ja sen alakohdissa on esitetty. 
 
Riskienhallinta ja lähiajan epävarmuustekijöitä 
 
Digitalist Group Oyj:n riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön toimintojen häiriötön jatkuvuus ja kehittyminen 
sekä tukea yhtiön asettamien liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja yhtiön arvon kasvattamista.  
 
Yhtiön tulos on viime aikoina ollut tappiollista tehdyistä tehostamistoimista huolimatta. Tappiollisella tuloksella on väli-
tön vaikutus yhtiön käyttöpääoman riittävyyteen. Riskiä hallitaan ylläpitämällä valmiutta erilaisiin rahoitusratkaisuihin. 
 
Avainasiakkuuksissa tapahtuvilla muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus Digitalist Group:n toimintaan, tuloksentekoky-
kyyn ja taloudelliseen asemaan. Mikäli jokin suurimmista asiakkaista siirtäisi ostonsa Digitalist Group:lta sen kilpaili-
joille tai muuttaisi voimakkaasti toimintamalliaan, mahdollisuudet korvaavan asiakasvolyymin löytymiseen lyhyellä 
ajanjaksolla olisivat rajoitettuja. 
 
Konsernin liiketoiminta koostuu pääosin yksittäisistä asiakassopimuksista, jotka ovat usein verrattain lyhytkestoisia. 
Uusien projektien aloitusajankohtien ja laajuuden ennustaminen on aika ajoin haastavaa samalla, kun kulurakenne 
suurelta osin on luonteeltaan kiinteä. Edellä mainitut seikat voivat aiheuttaa ennakoimatonta vaihtelua liikevaihdossa ja 
sen kautta kannattavuudessa. 
 
Osan konsernin liiketoiminnasta muodostavat kiinteähintaiset projektitoimitukset. Kiinteähintaisiin projektitoimituksiin 
liittyy ajallinen ja sisällöllinen riski. Tätä riskiä pyritään hallitsemaan sopimus- ja projektijohtamisen välinein. 
 
Konsernin liikevaihdosta osa laskutetaan muuna kuin euroina. Valuuttakurssien muutoksiin liittyvää riskiä hallitaan eri 
toimenpitein, mm. nettopositioimalla ja valuuttasuojaussopimuksin. Vuosien 2018 ja 2017 ensimmäisillä vuosineljän-
neksillä ei ollut suojaussopimuksia. 
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Konsernilla on tytäryhtiö Englannissa. Brexitin vaikutusta tytäryhtiön liiketoimintaan on arvioitu, ja vaikutuksen on arvi-
oitu olevan vähäinen. 
 
Konsernilla on taseessaan merkittävä määrä liikearvoa, johon kohdistuu alaskirjausriski siinä tapauksessa, että kon-
sernin kassavirran tulevaisuuden tuotto-odotukset laskevat joko sisäisten tai ulkoisten tekijöiden takia. Liikearvo testa-
taan vuosineljänneksittäin ja myös muulloin, jos tarvetta ilmenee 
 
Konsernin pankkilainoihin liittyy omavaraisuusasteeseen liittyvä rahoituskovenantti, jonka rikkoutuminen saattaa ai-
heuttaa joko yhtiön rahoituskulujen nousun tai vaatimuksen vieraan pääoman ehtoisten pankkilainojen joko osittaiseen 
tai kokonaiseen nopeaan takaisinmaksuun. Suurimmat riskit kovenanttien rikkoutumiseen liittyvät markkinatilanteesta 
johtuvasta käyttökatteen heilahtelusta tai mahdollisesta tarpeesta yhtiön käyttöpääoman lisäämiseen vieraan pääoman 
ehtoisella rahoituksella. Riskiä hallitaan neuvotteluilla sekä ylläpitämällä valmiutta erilaisiin rahoitusratkaisuihin. (Katso 
”Riskitekijät ─ Digitalist Groupin liiketoimintaan liittyviä riskejä ─ Taloudelliset riskit ─ Riski käyttöpääoman riittävyy-
destä”). 
   
Keskeiset tilinpäätöksen laadintaperiaatteet  
 
Digitalist Groupin noudattamat tilinpäätösperiaatteet on kuvattu yksityiskohtaisesti tähän Rekisteröintiasiakirjaan viittaa-
malla liitetyissä Digitalist Groupin tilinpäätöksissä, katso tältä osin kohta ”Muita seikkoja – Viittaamalla sisällytetyt asia-
kirjat”. Tässä jaksossa on kuvattu johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävar-
muustekijät. 
 
Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät 
 
IFRS-käytännön mukaisen tilinpäätöksen laatiminen vaatii yrityksen johdolta arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat yri-
tyksen varojen, velkojen, tulojen ja kulujen tilinpäätökseen kirjattavaan määrään sekä ehdollisten varojen ja velkojen 
liitetiedoissa esitettävään määrään. Vaikka nämä arviot pohjautuvat johdon parhaaseen käsitykseen nykyhetken tapah-
tumista ja toimenpiteistä, toteutuneet tulokset saattavat poiketa arvioidusta. 
 
Konsernin johto käyttää harkintaa tehdessään päätöksiä tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden valinnasta ja näiden sovel-
tamisesta. Tämä koskee erityisesti niitä tapauksia, joissa voimassaolevassa IFRS-normistossa on vaihtoehtoisia kirjaa-
mis-, arvostamis- tai esittämistapoja. Keskeisimmät tilinpäätökseen liittyvät arviot ja oletukset liittyvät arvonalentumis-
testauksiin, hankintamenon kohdistamiseen, pitkäaikaishankkeiden tuloutuksiin ja yrityskauppoihin liittyvien lisäkauppa-
hintojen määrittämiseen. 
 
Arvioihin liittyvät epävarmuustekijät 
 
Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tehdyt arviot pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöshetkellä. 
Arvioiden taustalla ovat aiemmat kokemukset sekä tulevaisuutta koskevat, tilinpäätöshetkellä todennäköisimpinä pidetyt 
oletukset, jotka liittyvät muun muassa konsernin taloudellisen toimintaympäristön odotettuun kehitykseen myynnin ja 
kustannustason kannalta. Konsernissa seurataan arvioiden ja olettamusten toteutumista sekä näiden taustalla olevien 
tekijöiden muutoksia säännöllisesti yhdessä liiketoimintayksiköiden kanssa käyttämällä useita, sekä sisäisiä että ulkoisia 
tietolähteitä. Mahdolliset arvioiden ja olettamusten muutokset merkitään kirjanpitoon sillä tilikaudella, jonka aikana ar-
viota tai olettamusta korjataan ja kaikilla tämän jälkeisillä tilikausilla. 
 
Ne keskeiset tulevaisuutta koskevat oletukset ja sellaiset tilinpäätöspäivän arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuusteki-
jät, jotka aiheuttavat merkittävän riskin konsernin varojen ja velkojen kirjanpitoarvojen muuttumisesta olennaisesti seu-
raavan tilikauden aikana, on esitetty alla. Konsernin johto on katsonut näiden tilinpäätöksen osa-alueiden olevan kes-
keisimmät, sillä niitä koskevat laatimisperiaatteet ovat konsernin näkökulmasta monimutkaisimmat ja niiden soveltami-
nen edellyttää eniten merkittävien arvioiden ja oletusten käyttämistä esimerkiksi omaisuuserien arvostamisessa. Lisäksi 
näillä tilinpäätöksen osa-alueilla käytettyjen oletusten ja arvioiden mahdollisten muutosten vaikutukset on arvioitu olevan 
suurimmat. 
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Arvonalentumistestaus 
 
Konsernissa testataan neljännes vuosittain, ja aina kun on viitteitä arvonalentumisesta, mahdollisen arvonalentumisen 
varalta liikearvo ja aineettomat hyödykkeet, sekä arvioidaan viitteitä arvonalentumisesta edellä laatimisperiaatteissa esi-
tetyn mukaisesti. Arvonalentumistestauksesta on kerrottu enemmän vuoden 2017 tilinpäätöksen liitetiedossa 13. Lii-
kearvo vuoden 2017 lopussa oli 12,8 miljoonaa euroa ja muiden aineettomien hyödykkeiden arvo 5,0 miljoonaa euroa. 
Katsauskauden 1.1.-31.3.2018 lopussa liikearvo oli 12,8 miljoonaa euroa ja muiden aineettomien hyödykkeiden arvo 
5,0 miljoonaa euroa. 
 
Liiketoiminnan kasvun sekä suhdanteiden vaihtelun vuoksi korostuvan kustannustehokkuuden / kustannushallinnan on 
arvioitu olevan kriittisin tekijä käyttöarvoja laskettaessa. Käytännössä kustannustehokkuudella / kustannushallinnalla 
tarkoitetaan tietyn käyttökatetason ylläpitämistä, vaikka liiketoiminta ei kasvaisi ennustejaksolla lainkaan.  
 
Pitkäaikaishankkeiden tuloutus 
 
Konserni käyttää valmistusasteen mukaista tuloutusta pitkäaikaishankkeissa. Valmistusasteen mukainen tuloutus pe-
rustuu arvioihin hankkeen odotetuista tuloista ja menoista samoin kuin valmistusasteen etenemisen määrittämisestä. 
Kirjattuihin tuottoihin ja voittoon voi tulla muutoksia, mikäli arviota projektin kokonaistuloista ja -menoista tarkistetaan. 
Tarkistettujen arvioiden kumulatiivinen vaikutus kirjataan kaudella, jolla muutos tulee todennäköiseksi ja se voidaan 
luotettavasti arvioida. Liikevaihtoon vuonna 2017 on kirjattu osatuloutettavista pitkäaikaishankkeista 0,2 miljoonaa eu-
roa.  Katsauskauden 1.1.-31.3.2018 liikevaihtoon on kirjattu osatuloutettavista pitkäaikaishankkeista 0,1 miljoonaa eu-
roa. 
 
Toiminnan jatkuvuus 
 
Yhtiön tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset on laadittu toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti huomioiden yhtiön 
tilikausien 2015 - 2018 aikana toteuttamat rahoitusjärjestelyt ja liiketoimintaennuste vuoden 2018 osalta. Ennusteissa 
on huomioitu todennäköiset tai nähtävissä olevat muutokset tulevaisuuden odotuksissa, niin tulovirran kuin odotettavissa 
olevien menojen osalta. 
 
Liiketoiminnan tulos 
 
Seuraavassa katsauksessa on kuvattu Digitalist Groupin liiketoiminnan tulosta 31.12.2017, 31.12.2016 ja 31.12.2015 
päättyneiltä tilintarkastetuilta tilikausilta sekä 31.3.2018 ja 31.3.2017 päättyneiltä kolmen kuukauden tilintarkastamatto-
milta jaksoilta. Liiketoiminnan tuloksen kuvauksessa keskitytään liikevaihtoon, liiketoiminnan kuluihin, poistoihin, liike-
voittoon, rahoitustuottoihin ja -kuluihin, veroihin sekä tilikauden tulokseen, jotka on esitetty tilinpäätöksissä kyseisiltä 
tilikausilta sekä osavuosikatsauksessa 31.3.2018 päättyneeltä jaksolta. 
 
Vuodesta 2012 alkaen Yhtiö on raportoinut liiketoimintansa yhdessä segmentissä.  
 
31.3.2018 päättynyt kolmen kuukauden jakso verrattuna 31.3.2017 päättyneeseen kolmen kuukauden jaksoon 
(tilintarkastamaton)  
 
Liikevaihto 
 
Digitalist Groupin liikevaihto ajalla 1.1.–31.3.2018 oli 5,3 miljoonaa euroa, kun se ajalla 1.1.–31.3.2017 oli 4,2 miljoonaa 
euroa. Liikevaihto kasvoi 24,8 prosenttia. Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa vuoden 2017 aikana toteutetuista yritys-
kaupoista. 
 
Kulut 
 
Liiketoiminnan kulut olivat katsauskaudella 1.1.–31.3.2018 yhteensä 7,5 miljoonaa euroa eli 141,8 prosenttia liikevaih-
dosta, kun kyseiset kulut katsauskaudella 1.1.–31.3.2017 olivat yhteensä 5,0 miljoonaa euroa eli 118,7 prosenttia liike-
vaihdosta.  
 
Materiaali- ja palvelukulut olivat katsauskaudella 1.1.–31.3.2018 0,6 miljoonaa euroa eli 10,7 prosenttia liikevaihdosta, 
kun ne olivat katsauskaudella 1.1.–31.3.2017 yhteensä 0,5 miljoonaa euroa eli 10,8 prosenttia liikevaihdosta. Edellä 
mainittujen kulujen kasvuun on vaikuttanut lisääntynyt alihankinnan käyttö ulkomailla lähinnä yrityskauppojen mukanaan 
tuoman volyymin myötä. 
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Liiketoiminnan muut kulut olivat katsauskaudella 1.1.–31.3.2018 yhteensä 1,6 miljoonaa euroa eli 30,6 prosenttia liike-
vaihdosta, kun ne olivat katsauskaudella 1.1.–31.3.2017 yhteensä 1,1 miljoonaa euroa eli 26,6 prosenttia liikevaihdosta. 
Liiketoiminnan muiden kulujen kasvamiseen on vaikuttanut pääasiassa yrityskauppojen mukanaan tuoma volyymin 
kasvu sekä uusiin toimitiloihin sekä niiden avaamiseen liittyvät kustannukset.  
 
Henkilöstökulut olivat katsauskaudella 1.1.–31.3.2018 yhteensä 5,2 miljoonaa euroa eli 98,6 prosenttia liikevaihdosta, 
kun katsauskaudella 1.1.–31.3.2017 henkilöstökulut olivat yhteensä 3,4 miljoonaa euroa eli 79,2 prosenttia liikevaih-
dosta. Henkilöstökulujen kasvamiseen on vaikuttanut henkilöstömäärän kasvu kotimaassa ja ulkomailla. 
  
Poistot ja arvonalentumiset 
 
Suunnitelmien mukaiset poistot aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä olivat katsauskaudella 1.1.–31.3.2018 yh-
teensä 0,4 miljoonaa euroa. Katsauskaudella 1.1.–31.3.2017 suunnitelman mukaiset poistot olivat yhteensä 0,1 miljoo-
naa euroa. Katsauskaudella 1.1.–31.3.2018 tehdyistä poistoista 0,3 miljoonaa euroa ja katsauskaudella 1.1.–31.3.2017 
tehdyistä poistoista 0,1 miljoonaa euroa liittyi yritysostojen hankintamenolaskelmissa allokoitujen aineettomien oikeuk-
sien poistoihin. 
 
Liiketulos 
 
Digitalist Groupin liiketulos oli katsauskaudella 1.1.–31.3.2018 -2,4 miljoonaa euroa, kun liiketulos katsauskaudella 1.1.–
31.3.2017 oli yhteensä -0,8 miljoonaa euroa, eli katsauskaudella 1.1.–31.3.2018 liiketulos oli -1,6 miljoonaa euroa kat-
sauskauden 1.1.–31.3.2017  liiketulosta pienempi. Liiketulosprosentti katsauskaudella 1.1.–31.3.2018 oli -45,8 prosent-
tia, kun se katsauskaudella 1.1.–31.3.2017 oli -18,8 prosenttia. 
 
Rahoitustuotot ja -kulut 
 
Rahoitustuotot olivat katsauskaudella 1.1.–31.3.2018 0,0 miljoonaa euroa, kun ne olivat katsauskaudella 1.1.–31.3.2017 
0,0 miljoonaa euroa. Rahoituskulut olivat katsauskaudella 1.1.–31.3.2018 0,5 miljoonaa euroa, kun ne olivat katsaus-
kaudella 1.1.–31.3.2017 yhteensä 0,4 miljoonaa euroa.  
 
Tuloverot 
 
Digitalist Group-konsernin tuloverot olivat katsauskaudella 1.1.–31.3.2018 yhteensä 0,0 miljoonaa euroa  ja 0,0 miljoo-
naa euroa katsauskaudella 1.1.–31.3.2017. Digitalist Group-konsernin efektiivinen veroaste oli 0,0 prosenttia katsaus-
kaudella 1.1.–31.3.2018 ja 1.1.–31.3.2017 negatiivisen tappiollisen tuloksen johdosta.  
 
Katsauskauden tulos 
 
Digitalist Group-konsernin katsauskauden 1.1.–31.3.2018 tappio oli -2,7 miljoonaa euroa ja katsauskauden 1.1.–
31.3.2017 tappio oli -1,2 miljoonaa euroa.  
 
 
Tilikausi 2017 verrattuna tilikauteen 2016 
 
Liikevaihto 
 
Digitalist Groupin liikevaihto ajalla 1.1.–31.12.2017 oli 20,0 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 15,3 miljoo-

naa euroa. Liikevaihdon muutos oli 31,1 prosenttia. Tilikauden aikana hankittujen liiketoimien osuus tilikauden liike-

vaihdon kasvusta oli 3,4 milj.euroa.  

 
Kulut 
 
Liiketoiminnan kulut olivat tilikaudella 2017 yhteensä 24,9 miljoonaa euroa, eli 124,4 prosenttia liikevaihdosta, kun ky-
seiset kulut tilikaudella 2016 olivat 23,3 miljoonaa euroa eli 151,8 prosenttia liikevaihdosta.  
 
Materiaali- ja palvelukulut olivat 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella yhteensä 2,4 miljoonaa euroa (11,8 prosenttia liike-
vaihdosta), kun ne olivat 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella 1,6 miljoonaa euroa (10,5 prosenttia liikevaihdosta). Edellä 
mainittuihin kulujen kasvuun vaikutti alihankinnan käytön lisääntyminen edellisvuoteen verrattuna. 
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Liiketoiminnan muut kulut olivat 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella yhteensä 6,3 miljoonaa euroa (31,4 prosenttia liike-
vaihdosta), kun ne tilikaudella 2016 olivat 6,3 miljoonaa euroa (41,4 prosenttia liikevaihdosta).  Liiketoiminnan muut kulut 
pienenivät suhteellisesti edellisvuodesta johtuen tehtyistä kulusäästötoimenpiteistä.  
 
Henkilöstökulut olivat 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella yhteensä 15,4 miljoonaa euroa (77,1 prosenttia liikevaih-
dosta). Tilikaudella 2016 henkilöstökulut olivat 14,7 miljoonaa euroa (96,5 prosenttia liikevaihdosta). Henkilöstökulut 
ovat kasvaneet vuodesta 2016 vuoteen 2017 henkilöstömäärän kasvun myötä. 
 
Poistot ja arvonalentumiset 
 
Suunnitelmien mukaiset poistot aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä olivat 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella 
yhteensä 0,9 miljoonaa euroa, kun ne tilikaudella 2016 olivat 0,5 miljoonaa euroa. Tilikaudella 2017 tehdyistä poistoista 
0,7 miljoonaa euroa ja tilikaudella 2016 tehdyistä poistoista 0,1 miljoonaa euroa liittyi yritysostojen hankintamenolaskel-
missa syntyneiden liikearvojen poistoihin. Yhtiö toteutti vuoden 2017 lopussa liikearvojen arvonalennustestin ja totesi, 
että  liikearvojen alaskirjaustarvetta ei ole. 
 
Liiketulos 
 
Digitalist Groupin liiketulos oli 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella yhteensä -4,9 miljoonaa euroa, kun liiketulos 
31.12.2016 päättyneellä tilikaudella oli -7,7 miljoonaa euroa. Liiketulosprosentti  tilikaudella 2017 oli -24,5 prosenttia, 
kun se 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella oli -50,7 prosenttia. 
 
Rahoitustuotot ja -kulut 
 
Rahoitustuotot olivat tilikaudella 2017 0,3 miljoonaa euroa, kun ne olivat 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella 0,1 miljoo-
naa euroa johtuen lainojen osittaisesta anteeksiannosta (”Akordi”). Rahoituskulut olivat 31.12.2017 päättyneellä tilikau-
della 2,6 miljoonaa euroa, kun ne olivat tilikaudella 2016 yhteensä 1,9 miljoonaa euroa. Tilikausilla 2017 ja 2016 rahoi-
tuskulut koostuivat suurimmaksi osaksi ulkopuolisille rahoittajille maksetuista koroista.  
 
Tuloverot 
 
Digitalist Group-konsernin tuloverot olivat 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella yhteensä 0,2 miljoonaa euroa verrattuna 
0,0 miljoonan eurojen tuloveroihin tilikaudella 2016. Digitalist Group-konsernin efektiivinen veroaste oli 0 prosenttia tili-
kausilla 2017 ja 2016 negatiivisen tappiollisen tuloksen johdosta.  
 
Tilikauden tulos 
 
Digitalist Group-konsernin tilikauden tappio oli 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella -6,9 miljoonaa euroa. Tappio pie-
neni 2,7 miljoonaa euroa verrattuna -9,6 miljoonan euron tappioon vuonna 2016.   
 
Tilikausi 2016 verrattuna tilikauteen 2015 
 
Liikevaihto 
 
Digitalist Groupin liikevaihto ajalla 1.1.–31.12.2016 oli 15,3 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 17,0 miljoo-

naa euroa. Liikevaihdon muutos oli -10,3 prosenttia. Suurimmat syyt liikevaihdon pienenemiseen olivat sekä yhtiön 

divestoima konesaliliiketoiminta (laskua 2,1 milj. euroa vertailuvuodesta) että Yhdysvaltojen alentunut liikevaihto (las-

kua 2,5 milj. euroa vertailuvuodesta). Yhtiön digitaalisten palveluiden liikevaihto kasvoi 0,8 milj. euroa edelliseen vuo-

teen verrattuna huolimatta Yhdysvaltojen liikevaihdon laskusta. Erityisesti yhtiön Suomen asiakkaat investoivat digitaa-

lisuuteen vahvasti. 

 
Kulut 
 
Liiketoiminnan kulut olivat tilikaudella 2016 yhteensä 23,0 miljoonaa euroa, eli 150,7 prosenttia liikevaihdosta, kun ky-
seiset kulut tilikaudella 2015 olivat 25,7 miljoonaa euroa eli 151,2 prosenttia liikevaihdosta. 
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Materiaali- ja palvelukulut olivat 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella yhteensä 1,6 miljoonaa euroa (10,5 prosenttia liike-
vaihdosta), kun ne olivat 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella 2,0 miljoonaa euroa (11,8 prosenttia liikevaihdosta). Edellä 
mainittuihin kulujen pienenemiseen vaikutti alihankinnan käytön vähentyminen  edellisvuoteen verrattuna. 
 
Liiketoiminnan muut kulut olivat 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella yhteensä 6,3 miljoonaa euroa (41,4 prosenttia liike-
vaihdosta), kun ne tilikaudella 2015 olivat 7,1 miljoonaa euroa (41,8 prosenttia liikevaihdosta).  Liiketoiminnan muut kulut 
pienenivät suhteellisesti edellisvuodesta johtuen tehtyistä kulusäästötoimenpiteistä. 
  
Henkilöstökulut olivat 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella yhteensä 14,7 miljoonaa euroa (96,5 prosenttia liikevaih-
dosta). Tilikaudella 2015 henkilöstökulut olivat 15,8 miljoonaa euroa (92,9 prosenttia liikevaihdosta). Henkilöstökulut 
ovat pienentyneet vuodesta 2015 vuoteen 2016 toiminnan supistumisen johdosta. 
 
Poistot ja arvonalentumiset 
 
Suunnitelmien mukaiset poistot aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä olivat 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella 
yhteensä 0,5 miljoonaa euroa, kun ne tilikaudella 2015 olivat 1,1 miljoonaa euroa. Tilikaudella 2016 tehdyistä poistoista 
0,0 miljoonaa euroa ja tilikaudella 2015 tehdyistä poistoista 0,0 miljoonaa euroa liittyi yritysostojen hankintamenolaskel-
missa syntyneiden liikearvojen poistoihin. Yhtiö toteutti vuoden 2016 lopussa liikearvojen arvonalennustestin ja totesi, 
että  liikearvojen alaskirjaustarvetta ei ole. 
 
Liiketulos 
 
Digitalist Groupin liiketulos oli 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella yhteensä -7,7 miljoonaa euroa, kun liiketulos 
31.12.2015 päättyneellä tilikaudella oli -8,7 miljoonaa euroa. Liiketulosprosentti tilikaudella 2016 oli -50,7 prosenttia, kun 
se 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella oli 51,2 prosenttia. 
 
Rahoitustuotot ja -kulut 
 
Rahoitustuotot olivat tilikaudella 2016 0,1miljoonaa euroa, kun ne olivat 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella 4,3 miljoo-
naa euroa johtuen rahoituslaitosten myöntämästä lainojen osittaisesta anteeksiannosta (”Akordi”). Rahoituskulut olivat 
31.12.2016 päättyneellä tilikaudella 1,9 miljoonaa euroa, kun ne olivat tilikaudella 2015 yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. 
Tilikaudella 2016 rahoituskulut koostuivat suurimmaksi osaksi ulkopuolisille rahoittajille maksetuista koroista.  
 
Tuloverot 
 
Digitalist Group-konsernin tuloverot olivat 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella yhteensä 0,0 miljoonaa euroa verrattuna 
-5,0 miljoonan eurojen tuloveroihin tilikaudella 2015. Digitalist Group-konsernin efektiivinen veroaste oli 0 prosenttia 
tilikausilla 2016 ja 2015 negatiivisen tappiollisen tuloksen johdosta. Tilikaudella 2015 yhtiö kirjasi alas kaikki laskennal-
liset verosaamiset tappiollisesta tuloksesta johtuen. 
 
Tilikauden tulos 
 
Digitalist Group-konsernin tilikauden tappio oli 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella -9,6 miljoonaa euroa. Tappio pie-
neni 1,0 miljoonaa euroa verrattuna 10,6 miljoonan euron tappioon vuonna 2015.   
  
Maksuvalmius ja pääomalähteet 
 
Digitalist Groupin tärkeimpiä rahoituslähteitä ovat olleet lähipiiriyhtiöiltä ja rahoituslaitoksilta nostetut lainat sekä omien 
osakkeiden emittointi. Lisäksi Yhtiö on solminut sopimuksen, jonka perusteella se voi tarvittaessa myydä osan myynti-
saamisistaan rahoittajille. 
 
Liiketoiminnan nettorahavirta oli katsauskaudella 1.1.–31.3.2018 -1,7 miljoonaa euroa, tilikaudella 2017 -5,6 miljoonaa 
euroa, tilikaudella 2016 -5,5 miljoonaa euroa ja tilikaudella 2015 -11,5 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirtaan on 
vaikuttanut vuodesta 2015 lähtien voimakkaasti pudonnut liikevaihto. Myyntisaamisten kiertoajan lyhentämiseksi Yhtiö 
myi kaudella 1.1.–31.3.2018 myyntisaamisia yhteensä 1,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 Yhtiö myi myyntisaamisia 
yhteensä 8,2 miljoonaa euroa, kun vuonna 2016 määrä oli 5,1 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 Yhtiö myi myyntisaamisia 
yhteensä 10,1 miljoonaa euroa.  
 



 

 

37 (96) 

  

Investointeihin käytetty rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–31.3.2018  -0,1 miljoonaa euroa, tilikaudella 2017 0,4 miljoo-
naa euroa, tilikaudella 2016 0,2 miljoonaa euroa ja tilikaudella 2015 -0,3 miljoonaa euroa. Tilikaudella 2016 yhtiö myi 
Cloud & Hosting –liiketoiminnan sopimuskannan, josta se sai vastiketta 0,6 miljoonaa euroa. Muut keskeiset investoin-
tien rahavirrat tilikausilla 2017,2016 ja 2015 olivat investoinnit tuotekehityshankkeisiin. 
  
Rahoituksen rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–31.3.2018 1,0 miljoonaa euroa, tilikaudella 2017 6,1 miljoonaa euroa, 
tilikaudella 2016 3,8 miljoonaa euroa ja tilikaudella 2015 13,5 miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirtaan vaikuttivat kat-
sauskaudella 1.1.–31.3.2018 lyhyt- ja pitkäaikaisten lainojen nostot. Rahoituksen rahavirtaan vuonna 2017 vaikuttivat 
lainojen lyhennykset, lyhyt – ja pitkäaikaisten lainojen nostot ja suunnattu osakeanti. Rahoituksen rahavirtaan vuonna 
2016 vaikuttivat lainojen lyhennykset, lyhyt – ja pitkäaikaisten lainojen nostot. Vuonna 2015 rahoituksen rahavirtaan  
vaikuttivat lyhyiden- ja pitkäaikaisten lainojen lyhennykset sekä toisaalta kaksi merkintäoikeusantia ja lyhytaikaisten lai-
nojen nostot.  
  
Digitalist Groupin omavaraisuusaste oli 31.3.2018 11,1 prosenttia, tilikauden 2017 päättyessä 21,9 prosenttia, tilikauden 
2016 päättyessä -26,1 prosenttia ja tilikauden 2015 päättyessä 14,8 prosenttia.   
 
Seuraavassa taulukossa on esitetty yhteenveto Digitalist Groupin taseesta 31.3.2018 sekä 31.12.2017, 31.12.2016 ja 
31.12.2015:  
 

 31.3.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

 IFRS IFRS IFRS IFRS 

(tuhatta euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) 

Varat     

Liikearvo ...................  12 717 12 755 11 543 12 043 
Muut pitkäaikaiset va-
rat yhteensä ..............  4 994 5 472 826 944 
Lyhytaikaiset varat 
yhteensä ...................  5 810 6 799 3 726 5 360 

Varat yhteensä .........  23 521 25 027 16 095 18 347 

     
Oma pääoma ja ve-
lat     
Oma pääoma yh-
teensä ......................  2 605 5 473 -4 199 2 708 

     

Velat     
Pitkäaikaiset velat yh-
teensä .......................  5 819 7 474 10 215 8 074 
Lyhytaikaiset velat yh-
teensä .......................  15 098 12 080 10 078 7 565 

Velat yhteensä .........  20 916 25 027 20 293 15 639 

     
Oma pääoma ja ve-
lat  
yhteensä ..................  23 521 25 027 16 095 18 347 

 

Yhtiön taseen pitkäaikaiset varat osavuosikatsauksessa 31.3.2018 koostuivat pääasiassa liikearvosta sekä aineetto-
mista että aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä. Lyhytaikaiset varat 31.3.2018 koostuivat pääasiassa myyntisaami-
sista, muista lyhytaikaisista saamisista sekä rahavaroista, joiden tasearvo oli 0,6 miljoonaa euroa. Yhtiön taseen pitkä-
aikaiset varat tilinpäätöksessä 31.12.2017 koostuivat pääasiassa liikearvosta sekä aineettomista että aineellisista käyt-
töomaisuushyödykkeistä. Liikearvo on kohdistettu yhteen kassavirtaa tuottavaan yksikköön. Liikearvoa oli 31.12.2017 
taseessa 12,8 miljoonaa euroa. Lyhytaikaiset varat 31.12.2017 koostuivat pääasiassa myyntisaamisista, muista lyhytai-
kaisista saamisista sekä rahavaroista, joiden tasearvo oli 1,4 miljoonaa euroa. Yhtiön taseen pitkäaikaiset varat tilinpää-
töksessä 31.12.2016 koostuivat pääasiassa liikearvosta sekä aineettomista että aineellisista käyttöomaisuushyödyk-
keistä. Liikearvo on kohdistettu yhteen kassavirtaa tuottavaan yksikköön. Liikearvoa oli 31.12.2016 taseessa 11,5 mil-
joonaa euroa. Lyhytaikaiset varat 31.12.2016 koostuivat pääasiassa myyntisaamisista, muista lyhytaikaisista saamisista 
sekä rahavaroista, joiden tasearvo oli 0,4 miljoonaa euroa. Yhtiön taseen pitkäaikaiset varat tilinpäätöksessä 31.12.2015 
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koostuivat pääasiassa liikearvosta sekä aineettomista että aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä. Liikearvo on koh-
distettu yhteen kassavirtaa tuottavaan yksikköön. Liikearvoa oli 31.12.2015 taseessa 12,0 miljoonaa euroa. Lyhytaikai-
set varat 31.12.2015 koostuivat pääasiassa myyntisaamisista, muista lyhytaikaisista saamisista sekä rahavaroista, joi-
den tasearvo oli 1,9 miljoonaa euroa.  
 
Taseen velat koostuivat pääasiassa lyhyt- ja pitkäaikaisista korollisista ja korottomista veloista. Yhtiön pitkäaikaisten 
lainojen efektiivinen korkokanta 31.3.2018 oli noin 10 prosenttia ja 31.12.2017 oli 10 prosenttia. Yhtiön käytössä olevat 
rahavarat ovat Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä noin 2,1 miljoonaa euroa.   
 
Digitalist Groupin vieraan pääoman ehtoiseen rahoitukseen ei liity tavanomaisesta poikkeavia vakuuksia. Yhtiön pank-
kilainoihin liittyy omavaraisuusastekovenantti, jonka mukaan Yhtiön omavaraisuusaste ei saa laskea alle 30 prosentin.  
Noudatettava kovenanttitaso tarkistetaan puolivuosittain (katso lisätietoja kohdassa ”Taloudelliset riskit – Korko ja mak-
suvalmiusriski”).  
 
Yhtiö on rahoittanut liiketoimintansa joko vieraalla pääomalla tai lisäämällä oman pääoman ehtoista rahoitusta. Yhtiön 
rahoitusriskien hallinta on kuvattu Yhtiön vuoden 2017 tilinpäätöksen kohdassa ”33. Rahoitusriskien hallinta”.  
 
31.3.2018 jälkeen Yhtiö on Rekisteröintiasiakirjan päivämäärään mennessä tehnyt seuraavat rahoitukseen liittyvät jär-
jestelyt: 

 

 Yhtiö on solminut Tremoko Oy Ab:n kanssa 25.4.2018 1,0 MEUR suuruisesta vieraan pääoman ehtoisesta rahoi-
tusjärjestelystä 31.12.2019 saakka. Rahoitusjärjestelyn yhteydessä Digitalist Group on samalla sopinut Nordea 
Pankki AB (publ), Suomen sivuliikkeen kanssa 2,0 MEUR suuruisen velkakirjalainan nostamisesta, jolla korvataan 
aiempi samansuuruinen rahoituslimiitti. Velkakirjalaina erääntyy maksettavaksi yhtä suurina erinä kolmen kuukau-
den välein alkaen 30.4.2020. Lainan viimeinen maksupäivä on 30.4.2023. 
 

 Yhtiö on sopinut 25.5.2018 Nordea Pankki AB (publ), Suomen sivuliikkeen kanssa rahoituslimiitin nostamisesta 
kahdella miljoonalla eurolla yhteensä kolmeen miljoonaan euroon.  
 

 Yhtiö on sopinut 31.5.2018 Tremoko Oy Ab:n kanssa rahoitusjärjestelystä, jolla lainoista 8 MEUR ja vuoden 2017 
loppuun mennessä kertyneet korot 0,7 MEUR on konvertoitu vaihtovelkakirjalainaksi, joka erääntyy 30.6.2021. Sa-
massa yhteydessä annettiin anteeksi ajalla 1.1.-31.5.2018 kertyneet korot 0,4 MEUR. Lisäksi toteutettiin 2 MEUR 
suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab merkittäväksi, jonka Tremoko Oy Ab merkitsi täysimääräisesti maksamalla 
osakkeet kuittaamalla Yhtiöltä olevia saataviaan 1,6 MEUR arvosta ja maksamalla loppuosan merkintähinnasta 0,4 
MEUR rahalla. 

 
Järjestelyiden jälkeen Yhtiön rahoitusvelkojen yhteismäärä oli 31.5.2018 16,2 miljoonaa euroa, josta lyhytaikaista 1,9 
miljooonaa euroa ja pitkäaikaista 14,3 miljoonaa euroa. 
 
Yhtiö seuraa rahoitustarvetta tekemällä sekä lyhyen että pitkän aikavälin kassavirtalaskentaa rahoituksen riittävyyden 
varmistamiseksi. Rahoitukseen liittyviä sitoumuksiaan ja investointejaan Yhtiö rahoittaa kassavirrallaan, tarvittaessa 
neuvottelemalla rahoittajien kanssa uudelleen- tai lisärahoituksesta sekä tarvittaessa oman pääoman ehtoisella rahoi-
tuksella. Digitalist Groupin rahavarat olivat 31.3.2018 yhteensä 0,4 miljoonaa euroa, 31.12.2017 yhteensä 1,4 miljoonaa 
euroa, 31.12.2016 yhteensä 0,4 miljoonaa euroa ja 31.12.2015 yhteensä 1,9 miljoonaa euroa.   
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Vakuudet ja vastuusitoumukset 
 
Seuraavassa taulukossa on esitetty Yhtiön vastuusitoumuksia alla mainittuina ajankohtina.  
 
 

(tuhatta euroa) 31.3.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

 (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) 

Omasta puolesta annetut vakuu-
det 

    

Yrityskiinnitykset 23 500 23 500 23 500 23 500 

Muut vakuudet 0 0 0 0 

Käyttöleasing- ja muut vuokravas-
tuut 2 054 2 419 2 138 3 278 

 

 
Investoinnit  
 
Tulevaisuudessa Digitalist Group-konsernin investoinnit rahoitetaan eri oman ja vieraan pääoman instrumenteilla ja ope-
ratiivisella kassavirralla. 
 
Digitalist Group-konsernin bruttoinvestoinnit katsauskaudella 1.1.–31.3.2018 olivat yhteensä 0,1 miljoonaa euroa ja ne 
ovat kohdistuneet Yhtiön toiminnassa tarvittavan aineellisen ja aineettoman omaisuuden hankkimiseen. Katsauskauden 
1.1.–31.3.2018 päättymisen jälkeen Digitalist Group on 31.5.2018 tehnyt Grow Holding AB:n ja Grow Nine AB:n yritys-
kaupat. Grow Holding AB:n ja Grow Nine AB:n osakkeista maksettu kokonaiskauppahinta on noin 6,7 miljoonaa euroa.   
 
Tilikaudella 2017 Digitalist Groupin bruttoinvestoinnit olivat 7,0 miljoonaa euroa ja bruttoinvestoinnit ovat kohdistuneet 
Yhtiön toiminnassa tarvittavan aineellisen ja aineettoman omaisuuden hankkimiseen. Tilikaudella 2017 Yhtiö teki yritys- 
tai liiketoimintahankintoja hankkimalla Interquest Oy:n ja NodeOne AB:n osakekannat, maksamalla Cresense Oy:n osa-
kekannan oston loppukauppahinnan sekä hankkimalla Rome Advisors Oy:n . 
 
Tilikaudella 2016 Digitalist Groupin bruttoinvestoinnit olivat 0,7 miljoonaa euroa. Tilikaudella 2016 Digitalist Group ei ole 
tehnyt normaalista poikkeavia investointeja, esimerkiksi yritys- tai liiketoimintahankintoja vaan ne ovat kohdistuneet Yh-
tiön toiminnassa tarvittavan aineellisen ja aineettoman omaisuuden hankkimiseen.  
 
Tilikaudella 2015 Digitalist Groupin bruttoinvestoinnit olivat 1,4 miljoonaa euroa ja bruttoinvestoinnit ovat kohdistuneet 
Yhtiön toiminnassa tarvittavan aineellisen ja aineettoman omaisuuden hankkimiseen. Tilikaudella 2015 Yhtiö teki yritys- 
tai liiketoimintahankintoja hankkimalla Cresense Oy:n koko osakekannan.  
   
Riskienhallinta 

Digitalist Groupin riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa Yhtiön toimintojen häiriötön jatkuvuus ja kehittyminen sekä 
tukea Yhtiön asettamien liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja Yhtiön arvon kasvattamista. Riskienhallinta on 
osa Yhtiön kaikkia ydinprosesseja ulottuen hallituksen strategiaprosessista asiakaskohtaiseen palvelutuotantoon ja Yh-
tiön laatujärjestelmään. 

Riskienhallinnan suunnittelu, kehittäminen, ohjeistus ja valvonta, samoin riskienhallinnassa käytettävien menetelmien ja 
prosessien kehittäminen on vastuutettu talousjohtajalle. Konsernin eri yksiköt vastaavat riskienhallintajärjestelmän mu-
kaisesti omaan toimintaansa liittyvien riskien tunnistamisesta, arvioinnista ja ennaltaehkäisystä. Riskienhallinta on im-
plementoitu osaksi yksiköiden normaaleja liiketoiminnan suunnittelu- ja seurantajärjestelmiä sekä Yhtiön johtamisjärjes-
telmiä.  

Hallitus valvoo Yhtiön riskienhallintapolitiikan toteutumista osana strategia-, liiketoimintasuunnittelu- ja budjetointipro-
sesseja. Tämä on organisoitu siten, että hallituksen tarkastusvaliokunta valvoo Yhtiön riskienhallintaohjelman toteutta-
mista ja kehittämistä ja vie tarvittaessa hallituksen päätettäväksi riskienhallintaan liittyviä asioita. Merkittävät liiketoimin-
tariskit käsitellään aina Yhtiön hallituksessa. Yhtiön tunnistamat riskit ovat kuvattu kohdassa ”Riskitekijät”. 
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PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT  

 
Tilintarkastamattomia pro forma -muotoisia taloudellisia tietoja  
 
Digitalist Group solmi 21.5.2018 sopimuksen, jolla ruotsalaisen Grow Holding AB:n koko osakekanta ja 51,9 prosenttia ruot-
salaisen Grow Nine AB:n osakkeista siirtyi osakevaihdolla (”Järjestely”) Digitalist Groupin omistukseen. Grow Holding AB 
omisti ennen järjestelyn toteutumista 48.1 prosenttia Grow Nine AB:n osakkeista. Vastikkeena Digitalist Group antoi Järjeste-
lyssä suunnatulla osakeannilla yhteensä 74.976.178 uutta Yhtiön osaketta Grow Holding AB:n omistajien ja Grow Nine AB:n 
vähemmistöomistajien merkittäväksi. Uusien osakkeiden merkintähinta oli yhteensä 6.747.856 euroa (0,09 € per osake), mikä 
vastasi osakevaihdossa käytettyä apporttiomaisuuden arvostusta. 
 
Merkintähinta merkittiin kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Arvioidut hankintaan liittyvät 
transaktiokulut ovat noin 373 tuhatta euroa. Uusien osakkeiden osakeannista ja listaamisesta aiheutuneet kulut ovat noin 32 
tuhatta euroa. 
 
Digitalist Group on laatinut jäljempänä esitetyt tilintarkastamattomat pro forma -muotoiset taloudelliset tiedot kuvatakseen, 
millainen vaikutus Järjestelyllä olisi voinut olla Yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan, mikäli Järjestely olisi 
toteutettu aiemmin. Alla esitettävät tilintarkastamattomat pro forma tiedot esitetään komission asetuksen (EY) n:o 809/2004 
mukaisesti sekä olennaisuusperiaatetta seuraten, jotta esitteen laatija antaa sijoittajille riittävän tiedon perustellun arvion teke-
miseksi.  
 
Yhtiöillä ei ole ollut keskinäisiä liiketoimia ennen hankintaa.  
 
Luonteensa vuoksi pro forma -muotoiset taloudelliset tiedot koskevat hypoteettista tilannetta ja siksi ne eivät anna kuvaa Yh-
tiön todellisesta taloudellisesta tilanteesta tai tuloksesta, eivätkä ne kuvasta liiketoiminnan tulosta miltään tulevalta ajan jak-
solta. Tiedot annetaan pelkästään havainnollistamistarkoituksessa. Sijoittajia kehotetaan olemaan tukeutumatta liikaa tilintar-
kastamattomiin pro forma -muotoisiin taloudellisiin tietoihin.  

Pro forma -kaudet 

 
Esitetty tilintarkastamaton pro forma -tuloslaskelma ajalta 1.1.–31.12.2017 on laadittu siten kuin Järjestely olisi tapahtunut 
1.1.2017. Tilintarkastamaton pro forma -konsernitase on laadittu siten kuin Järjestely olisi tapahtunut 31.12.2017. 

Grow Holding AB yrityskauppa 

 
Grow Holding AB:n osakekannan hankinnan myötä Digitalist Group laajentaa toimintaansa Ruotsissa vahvistaakseen 
mahdollisuuksiaan luoda ja toimittaa kokonaisvaltaisia innovaatio-, design- ja teknologiaratkaisuja. Grow on ruotsalainen 
yhtiö, joka on vuodesta 2004 asti tukenut asiakasyritysten kasvua tarjoamalla strategian, designin ja viestinnän palveluita 
sekä Ruotsissa että kansainvälisesti. Kaupan myötä osaksi Digitalist Groupia siirtyi lähes 50 asiantuntijaa. Yhdessä 
Digitalist Group ja Grow muodostavat luovan ja kansainvälisen muotoilu- ja teknologiayhtiön. 
 
Grow Holding AB:lla on seuraavat tytäryhtiöt: Grow AB, Grow Finland Oy ja Grow Norway AS. 
 
Grow Holding AB:n yritysjärjestelyn täytäntöönpanon edellytyksen täyttämiseksi Yhtiön hallitus päätti laskea liikkeelle 
varsinaisen yhtiökokouksen 17.4.2018 antaman valtuutuksen nojalla yhteensä enintään 22.222.222 uutta Yhtiön osa-
ketta sekä 8.671.932,36 euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen Tremoko 
Oy Ab:n merkittäväksi. Vaihtovelkakirjalaina voidaan vaihtaa enintään 150.000.000 Yhtiön uuteen osakkeeseen. Tre-
moko Oy Ab on maksanut merkitsemänsä Lainan ja siihen liitetyt Erityiset Oikeudet kuittaamalla Yhtiöltä olevia saatavi-
aan 8.671.932,36 euron arvosta. Tremoko Oy Ab maksoi merkitsemänsä osakkeet kuittaamalla Yhtiöltä olevia saatavi-
aan 1.600.000 euron arvosta ja loppuosan merkintähinnasta 399.999,98 euroa rahalla. 

Tilintarkastamattomien pro forma -muotoisten taloudellisten tietojen periaatteet  

 
Digitalist Group noudattaa pro forma -tietojen esittämisessä soveltuvin osin IFRS 3 Liiketoiminnan yhdistäminen -standardia, 
joka on yhdenmukainen odotettavan IFRS -käsittelyn kanssa konsernin tilinpäätöksessä.  
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Pro forma -oikaisujen taustalla olevia olettamuksia, joita on käytetty tilintarkastamattomien pro forma -muotoisten tietojen laa-
timisessa, on kuvattu tuloslaskelman ja taseen jäljessä kohdissa pro forma -oikaisut. Näitä oikaisuja ja niiden tuloksena saatuja 
pro forma -muotoisia taloudellisia tietoja ei ole tilintarkastettu.  
 
Pro forma -muotoiset taloudelliset tiedot eivät käsitä kaikkia IFRS:n mukaisesti laadittavaan tilinpäätökseen vaadittuja tietoja. 
Pro forma -muotoiset taloudelliset tiedot eivät edusta konsernin tilinpäätösten aitoa IFRS:n mukaista yhdistelmää. Lisäksi pro 
forma -muotoiset taloudelliset tiedot perustuvat tiettyihin olettamuksiin, joita ei olisi välttämättä tehty, jos konserni olisi omista-
nut kyseessä olevat omaisuuserät pro forma -muotoisten taloudellisten tietojen katsauskauden alusta saakka.  

Tilintarkastamattomien pro forma -muotoisten taloudellisten tietojen lähde  

 
Tässä esitteessä esitetyt pro forma -tiedot perustuvat Digitalist Group Oyj:n tilintarkastettuun tuloslaskelmaan ja taseeseen 
tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 sekä Grow Holding AB:n, Grow AB:n, Grow Finland Oy:n, Grow Norway AS:n ja Grow Nine AB:n 
(yhdessä myös ”Hankitut Yhtiöt”) tilintarkastettuihin tuloslaskelmiin ja taseisiin tilikaudelta 1.1.–31.12.2017.  
 
Pro forma -tiedot tulee lukea yhdessä Hankittujen Yhtiöiden tilintarkastettujen tuloslaskelmien ja taseiden kanssa. Hankittujen 
yhtiöiden tilintarkastetut tuloslaskelmat ja taseet tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 ovat Rekisteröintiasiakirjan liitteenä.   
 
Seuraavissa taulukoissa esitetään Digitalist Group Oyj:n tilintarkastamattomat pro forma -muotoiset taloudelliset tiedot 
31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta edellä kuvatulla tavalla. Taulukoiden jälkeen on kuvattu pro forma -oikaisuja.  
 
Tilintarkastamaton Konsernin pro forma –tuloslaskelma 
 
Tässä taulukossa on esitetty Digitalist Groupin pro forma –tuloslaskelmatietoja tilikaudelta 1.1.‒31.12.2017 ikään kuin Järjes-
tely olisi toteutettu 1.1.2017.  
 

 A B C D E F G 

 Digitalist 
Group Oyj 

Hankitut 
Yhtiöt 

    Digitalist Group 
Oyj- 
pro forma 

 1.1-31.12.2017 1.1-31.12.2017     1.1-31.12.2017 

 IFRS IFRS (1) (2) (3) (4) IFRS 

(tuhatta eu-
roa) 

(tilintarkastettu) (tilintarkasta-
maton) 

Pro 
forma 
oikaisu  

Pro 
forma 
oikaisu  

Pro 
forma 
oikaisu  

Pro 
forma 
oi-
kaisu 

(tilintarkastamaton) 

        

Liikevaihto 20 000 7 451 2 870    30 321 

Liiketoimin-
nan muut 
tuotot 85 8 94    187 

Materiaalit ja 
palvelut yht-
eensä -2 369 -1 464 -298    -4 131 

Työsuhde-
etuuksista ai-
heutuvat ku-
lut -15 424 -4 749 -2 120    -22 293 

Poistot -914 -129 -532 -161   -1 737 

Liiketoimin-
nan muut ku-
lut -6 277 -1 485 -452  -373  -8 587 

Kulut yht-
eensä -24 984 -7 827 -3 404 -161 -373  -36 749 

Liiketulos -4 898 -368 -439 -161 -373  -6 239 

Rahoitustu-
otot ja kulut 
yhteensä -2 274 +16 -1   240 -2 019 
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Tulos ennen 
veroja -7 173  -352 -440 -161 -373 240  -8 259 

Tuloverot 231 -116 106 35 6  262 

Tilikauden 
tulos -6 942  -468 -334 -126 

 
-367 240  -7 997 

        

Tilikauden 
laaja tulos        

Tilikauden tu-
los -6 942  -468 -334 -126 -367 240  -7 997 

Muut laajan 
tuloslaskel-
man erät 0 0      

Muuntoeron 
muutos 477 -54     423 

Tilikauden 
laaja tulos -6 465  -522 -334 -126 -367 240  -7 574 

 
Laatimisperiaatetta koskevat oikaisut, tehdyt IFRS-oikaisut 
 
Yllä olevassa taulukossa sarakkeessa B on suoraan esitetty euroina Hankittujen Yhtiöiden yhdistelty tuloslaskelma 1.1.–
31.12.2017 IFRS -oikaisujen jälkeen. 
 
Hankitut yhtiöt eivät ole olleet osa Digitalist Group -konsernia 31.12.2017 päättyneellä kaudella, eikä Grow Holding AB ole 
laatinut konsernitilinpäätöstä 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta. Hankitut Yhtiöt ovat laatineet aiemmin tilinpäätöksensä pai-
kallisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti ja tästä johtuen niiden taloudelliset tiedot on muutettu Digitalist Group -konsernin 
laskentaperiaatteita vastaaviksi (IFRS). Hankittujen yhtiöiden tilintarkastamattoman konsernitilinpäätöksen laadinnassa sekä 
muutettaessa tietoja IFRS-muotoisiksi tehdyt oikaisut on esitetty kohdassa ”Grow Holding AB tilintarkastamaton IFRS tulos-
laskelma tilikaudelta 1.1.–31.12.2017”. 
 
 
Pro forma -liitetiedot tilikaudelta 2017 
 
Sarake A  Digitalist Group Oyj:n tilintarkastettu tulolaskelma tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 
Sarake B  Hankittujen Yhtiöiden tuloslaskelmat yhteensä tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 muutettuna euromääräisiksi tili-

kauden keskikurssilla (laskelmassa käytetty keskikurssi SEK/EUR 9,6362).  Hankittujen Yhtiöiden tilintarkas-
tamattomassa tuloslaskelmassa on huomioitu jäljempänä ja kohdassa ”Grow Holding AB:n yhdistely tuloslas-
kelma IFRS-oikaisujen jälkeen tilikaudelta 1.1.–31.12.2017” esitetyt oikaisut. 

 
Pro forma tuloslaskelmaan tilikaudelta 2017 on tehty seuraavat oikaisut (C-E). 
 
Sarake C: Tuloslaskelman oikaisu 
 
Tuloslaskelman oikaisu liittyy tilikaudella 2017 toteutettuun NodeOne konsernin hankintaan. Digitalist Group Oyj 
hankki NodeOne Group AB:n sekä NodeOne -konserniin kuuluvat yhtiöt 6.7.2017 toteutetulla osakekaupalla. Node-
One –konsernin yhtiöt on yhdistetty Digitalist Group Oyj:n konsernituloslaskelmaan 24.8.2017 alkaen. Pro forma tulos-
laskelmassa on huomioitu NodeOne konsernin tuloslaskelma ajanjaksolta 1.1.2017–24.8.2017, tulosvaikutuksen ol-
lessa 92 tuhatta euroa.  
 
Tällä pro forma -oikaisulla ei oleteta olevan jatkuvaa vaikutusta tulokseen. 
 
Tuloslaskelman oikaisuna on myös huomioitu hankintamenolaskelmassa tehdyt kauppahinnan kohdistusten poistot 
ajanjaksolta 1.1.–24.8.2017 konsernissa tehdyn hankintamenolaskelman mukaisesti, vähennettynä laskennallisen ve-
ron muutoksella. Kauppahinnasta on konsernitasolla tehdyssä IFRS 3 mukaisessa hankintalaskelmassa kohdistettu 
kilpailukieltosopimukseen 72 tuhatta euroa ja asiakassuhteille 3.838 tuhatta euroa, jotka poistetaan taloudellisena vai-
kutusaikanaan 3 ja 10 vuoden poistoaikana. Ajanjaksolle 1.1–24.8.2017 kohdistettu poistovaikutus on yhteensä 532 
tuhatta euroa ja laskennallinen vero 106 tuhatta euroa.  
 
Nämä pro forma -oikaisut on todettu toistuviksi. 
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Sarake D: Tuloslaskelman oikaisu  
 
Oikaisu koskee apporttiomaisuuden hankintaa. Apporttiomaisuudella Hankittujen Yhtiöiden kauppahintojen kohdistusten seu-
rauksena on tehty tulosvaikutteinen poisto aineettomista oikeuksista 234 tuhatta euroa, lisäksi on palautettu Grow Holding 
alakonsernitasolla tehdyt liikearvopoistot 72 tuhatta euroa, huomioiden laskennallisen veron muutos. Poistojen kokonaisvai-
kutus pro forma tulokseen yhteensä 161 tuhatta euroa ja laskennallisen veron muutos nettomääräisesti 35 tuhatta euroa.   
 
Nämä pro forma -oikaisut on todettu toistuviksi 
 
Sarake E: Tuloslaskelma  
 
Oikaisu koskee apporttiomaisuuden hankintaan sekä osakeantiin liittyviä transaktiokustannuksia. Järjestelyyn liittyvien 
transaktiokustannusten on arvioitu olevan 373 tuhatta euroa, joiden ei arvioida suoranaisesti liittyvän oman pääoman erän 
ehtoiseen liikkeeseen laskuun ja näin pidetään IFRS tuloslaskelmaerän hallinnolliset kulut alahaisena kuluna. Lisäksi Digitalist 
Group Oyj:lle on aiheutunut arviolta 32 tuhannen euron edestä suunnatun osakeannin toteuttamiseen liittyviä kustannuksia. 
Oman pääoman hankintaan liittyviin kuluihin kohdistuvan tilikauden tulokseen kohdistuvan verosaamisen on arvioitu olevan 6 
tuhatta euroa. Transaktiokulut ja oman pääoman hankintaan liittyvät kulut on esitetty pro forma -taseessa voittovaroissa ja 
oikaistu osana muita lyhytaikaisia varoja.  
 
Tällä pro forma oikaisulla ei oleteta olevan jatkuvaa vaikutusta tulokseen 
 
Sarake F: Tuloslaskelman oikaisu 
 
Oikaisu koskee järjestelyn täytäntöönpanon edellytysten ehdoissa olevia rahoitusjärjestelyitä. Järjestelyn täytäntöönpanon 
edellytysten täyttämiseksi on suunnattu vaihdettava laina (VVK) sekä siihen liitetyt osakeyhtiölain 1. luvun 1 pykälän 2 mo-
mentin mukaiset erityiset oikeudet Tremoko Oy:n merkittäväksi Lainaa koskevien sopimuksen ehtojen mukaisesti Lainan pää-
oma on 8.672 tuhatta euroa ja sen on maksettu järjestelyn toimeenpanohetkellä kuittaamalla Tremoko Oy:n Digitalist Group 
Oyj:ltä olevia saamisia. Rahoitusjärjestelyn ehtojen mukaisesti lainakorko on 6,0 % pa. Tulosvaikutteisena pro forma oikaisuna 
on huomioitu vanhojen lainapääomien mukaisen vuosikoron ja uuden lainasopimuksen mukaisen koron ero siten kuin järjes-
tely olisi toteutettu 1.1.2017. Lainasopimusten perusteella laskettu ja rahoituseriin kirjatun korkoeron on laskettu olevan 240 
tuhatta euroa. Osana järjestelyä on lisäksi sovittu suunnatusta osakeannista Tremoko Oy:lle siten että Tremoko Oy maksaa 
merkintähinnan kuittaamalla Digitalist Group Oyj:ltä olevia saamisia 1.600 tuhannella eurolla ja maksamalla loppuosan mer-
kintähinnasta 400 tuhatta euroa rahana. Pro forma laskelma on laadittu oletuksin, että merkintähinnan maksuun käytetään 
Tremoko Oy:n tilikauden 2018 aikana syntyneitä saamisia, eikä vuoden 2017 tuloksessa ole näin todettu tarvetta tehdä oikai-
sua korkokulujen osalta.   
 
Nämä pro forma oikaisut on todettu jatkuviksi 
 
Grow Holding AB:n yhdistelty tuloslaskelma IFRS-oikaisujen jälkeen tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 
 
Hankitut Yhtiöt eivät ole laatineet konsernituloslaskelmaa tilikaudelta 1.1.–31.12.2017. Tässä on esitetty Grow Holding AB -
konserniyhtiöiden tilinpäätöksistä muodostettu tilintarkastamaton konsernituloslaskelma Ruotsin kruunuina. Konsernituloslas-
kelma perustuu Grow Holding AB, Grow AB, Grow Finland Oy, Grow Norway AS sekä Grow Nine AB:n tilintarkastettuihin 
tuloslaskelmiin 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.  
 
Hankittujen yhtiöiden historialliset taloudelliset tiedot on laadittu paikallisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti. Laskelman J-
sarakkeen kohdassa IFRS -oikaisut on esitetty hankittujen yhtiöiden historiallisten taloudellisten tietojen oikaisut Digitalist 
Group -konsernin noudattamien laskentaperiaatteiden mukaisiksi (IFRS) tilikaudelta 1.1.‒31.12.2017. Oikaisuissa käytetty 
IFRS: n siirtymispäivä on 1.1.2018 
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 A B C D E  F 

 Grow Hold-
ing AB 

Grow AB Grow Fin-
land Oy 

Grow Nor-
way AS 

Grow Nine 
AB 

 Hankitut 
Yhtiöt yht-
eensä 

 1.1-
31.12.2017 

1.1-
31.12.2017 

1.1-
31.12.2017 

1.1-
31.12.2017 

1.1-
31.12.2017 

 1.1-
31.12.2017 

        

(tuhatta 
kruunua) 

(tilintar-
kastettu) 

(tilintar-
kastettu) 

(tilintar-
kastettu)  

(tilintar-
kastettu) 

(tilintar-
kastettu) 

 (A+B+C+D+E) 

        

Liikevaihto 0 53 951 1 606 176 17 816  73 548 

Liiketoimin-
nan muut 
tuotot 0 0 0 0 75  75 

Materiaalit ja 
palvelut yht-
eensä 0 -12 017 -35 -175 -3 630  -15 857 

Työsuhde-
etuuksista ai-
heutuvat ku-
lut 0 -30 980 -258 0 -14 520  -45 759 

Poistot 0 -450 0 0 -98  -548 

Liiketoimin-
nan muut ku-
lut -30 -6 333 -1 145 -93 -6 711  -14 313 

Kulut yht-
eensä -30 -49 780 -1 438 -268 -24 959  -76 477 

Liiketulos -30 4 169 168 -92 -7 068  -2 854 

Rahoitustu-
otot ja kulut 
yhteensä 9 651 235 -10 -1 -25  9 850 

Tulos ennen 
veroja 9 621 4 404 158 -93 -7 093   6 997 

Tilinpäätössi-
irrot 79 1 920 0 0 0  2 000 

Tuloverot 0 -1 522 -32 0 0  -1 554 

Tilkauden 
tulos 9 700 4 803 125 -93 

 
-7 093  7 442 

 
 

 F G H I J  K 

 Hankitut 
Yhtiöt yht-
eensä 

     Grow 
Holding 
AB -
konserni 

 1.1-
31.12.2017 

Oikaisu 1 Oikaisu 2 Oikaisu 3 IFRS oi-
kaisut 

 1.1-
31.12.2017 

       IFRS 

(tuhatta 
kruunua) 

      (tilintar-
kasta-
maton) 

        

Liikevaihto 73 548 -1 746     71 801 

Liiketoimin-
nan muut 
tuotot 75      75 
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Materiaalit ja 
palvelut yht-
eensä -15 857 1 746     -14 110 

Työsuhde-
etuuksista ai-
heutuvat ku-
lut -45 759      -45 759 

Poistot -548   -692   -1 240 

Liiketoimin-
nan muut ku-
lut -14 313      -14 313 

Kulut yht-
eensä -76 477 0 0 -692 0  -75 422 

Liiketulos -2 854 0 0 -692 0  -3 545 

Rahoitustu-
otot ja kulut 
yhteensä 9 850 -9 700     150 

Tulos ennen 
veroja  6 997 -9 700 0 -692 0  -3 395 

Tilinpäätössi-
irrot 2 000  -2 000    0 

Tuloverot -1 554  440    -1 114 

Tilkauden 
tulos 7 442 -9 700 -1 560 -692 

 
0  -4 509 

 
 
Grow Holding AB konsernin tilintarkastamattoman IFRS -tuloslaskelman liitetiedot tilikaudelta 2017 
 
Sarake A  Grow Holding AB:n tilintarkastettu tuloslaskelma tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 
Sarake B  Grow AB:n tilintarkastettu tuloslaskelma tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 
Sarake C  Grow Finland Oy:n tilintarkastettu tuloslaskelma tilikaudelta 1.1.–31.12.2017. Tuloslaskelma on muutettu 

Ruotsin kruunuiksi käyttäen tilikauden 2017 keskikurssia. 
Sarake D  Grow Norway AS:n tilintarkastettu tuloslaskelma tilikaudelta 1.1.–31.12.2017. Tuloslaskelma on muutettu 

Ruotsin kruunuiksi käyttäen tilikauden 2017 keskikurssia. 
Sarake E  Grow Nine AB:n tilintarkastettu tuloslaskelma tilikaudelta 1.1.–31.12.2017. Grow Holding Ab on hankkinut 48.1 

prosenttia Grow Nine AB:n osakkeista 4.1.2018 tehdyllä osakekaupalla. Digitalist Group Oyj on hankkinut 51.9 
prosenttia Grow Nine Ab osakkeista 21.5.2018 toteutetulla osakekaupalla.  

Sarake F  Tilintarkastetut tuloslaskelmat yhteensä tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 
Sarake K  Tilintarkastamaton Grow Holding AB alakonsernin tuloslaskelma tilikaudelta 1.1.–31.12.2017. Digitalist Group 

Oyj noudattamien laskentaperiaatteiden mukaisesti (IFRS) laadittu konsernituloslaskelma on sisällytetty pro 
forma laskelmaan yhtenä kokonaisuutena käyttäen tilikauden 1.1.–31.12.2017 keskikurssia. 

 
 

Hankittujen yhtiöiden tilintarkastettuihin tuloslaskelmiin 1.1.–31.12.2017 on tehty seuraavat oikaisut (sarakkeet G ‒ J) 
 
Sarake G  Oikaisu 1: Eliminoitu konsernin sisäiset liiketapatumat. Grow Finland Oy myynti Grow AB:lle yhteensä 1.574 

tuhatta kruunua sekä Grow AB myynti Grow Norway AS:lle yhteensä 173 tuhatta kruunua. Konsernin sisäisten 
erien eliminoinnit tilikaudelta 2017 yhteensä 1.746 tuhatta kruunua on vähennetty sekä liikevaihdosta että 
materiaali- ja palvelukuluista. 

 
Grow AB on jakanut tai päättänyt jakaa osinkoa Grow Holding AB:lle yhteensä 9. 700 tuhatta kruunua. Kon-
sernin sisäinen osinko on eliminoitu alakonsernin tuloslaskelmassa.  

 
Sarake H   Oikaisu 2: Ruotsin lainsäädännön mukaisen ns. Perioderisering fond kirjaus 2.000 tuhatta kruunua on jaettu 

konsernilaskennassa tilikauden tulokseksi ja laskennallisen veron muutokseksi Ruotsin voimassa olevan ve-
rokannan 22,0 % mukaisesti  
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Sarake I  Oikaisu 3: Grow Holding AB on hankkinut Grow AB osakekannan 17.12.2014 toteutetulla osakekaupalla. Pro 
forma konsernitilinpäätöksessä on huomioitu laskennallinen poistovaikutus syntyneestä konserniliikearvosta 
oletetulla 10 vuoden poistoajalla. Vuositason poistovaikutus on laskennallisesti noin 692 tuhatta kruunua. 

 
Sarake J    IFRS oikaisut. Hankittujen yhtiöiden historialliset taloudelliset tiedot on laadittu paikallisen kirjanpitolainsää-

dännön mukaisesti. Hankittujen yhtiöiden toiminnan luonteesta johtuen pro forma laskelmissa ei ole tunnistettu 
olennaisia eroja paikallisesti noudatettujen laskentaperiaatteiden ja Digitalist Group noudattamien laskenta-
periaatteiden (IFRS) välillä, eikä olennaisia tulosvaikutteisia pro forma oikaisuja ole siten todettu tarpeellisiksi 
tehdä.  

 
Tilintarkastamaton Konsernin pro forma – tase 
 
Tässä taulukossa on esitetty pro forma -tasetietoja 31.12.2017 ikään kuin Järjestely olisi toteutettu 31.12.2017. 
 
 

 L M N O P Q 

 Digitalist 
Group Oyj 

Hankitut 
Yhtiöt 

   Digitalist 
Group pro 
forma –
tase 

 31.12.2017 31.12.2017    31.12.2017 

 IFRS IFRS (5) (6) (7) IFRS 

(tuhatta eu-
roa) 

(tilintar-
kastettu) 

(tilintarkasta-
maton) 

Pro forma oi-
kaisu 

Pro forma oi-
kaisu 

Pro forma oi-
kaisu 

(tilintar-
kasta-
maton) 

       

Varat       

Liikearvo 12 755 492 0  5 019 18 266 

Muut 
pitkäaikaiset 
varat yht-
eensä 5 473 187 -68 6 1 138 6 735 

Lyhytaikaiset 
varat yht-
eensä 6 799 1 935 285 -405 307 8 038 

Varat yht-
eensä 25 027 2 614 217 -399 6 464 33 923 

       

Oma 
pääoma ja 
velat       

Emoyhtiön 
omistajille 
kuuluva oma 
pääoma 5 473 275 0 -399 5 980 11 329 

Oma 
pääoma yht-
eensä 5 473 275 

0 
 -399 5 980 11 329 

Velat       

Pitkäaikaiset 
velat 7 474 356   250 8 080 

Lyhytaikaiset 
velat 12 080 1 984 217  234 14 515 

Velat yht-
eensä 19 553 2 340 217  485 22 595 

Oma pää-
oma ja velat 
yhteensä 25 027 2 614 217 -399 6 464 33 923 
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Laatimisperiaatetta koskevat oikaisut, tehdyt IFRS-oikaisut  
 
Edellä olevassa taulukossa sarakkeessa M on esitetty euroina Hankittujen Yhtiöiden yhdistelty tase IFRS-oikaisujen jälkeen 
31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta. 
 
Pro forma liitetiedot 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta 
 
Pro forma taseeseen 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta on tehty seuraavat oikaisut (N‒P) 
 
Sarake L  Digitalist Group Oyj:n tilintarkastettu tase 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta 
Sarake M Hankittujen Yhtiöiden taseet yhteensä 31.12.217 päättyneeltä tilikaudelta muutettuna euromääräisiksi tilinpää-

töshetken kurssilla (kurssi SEK/EUR 9,8438).  Hankittujen Yhtiöiden tilintarkastamattomassa taseessa on 
huomioitu kohdassa ”Grow Holding AB:n yhdistelty tase IFRS-oikaisujen jälkeen 31.12.2017 päättyneeltä tili-
kaudelta” esitetyt oikaisut. 

 
Sarake N: Taseen oikaisu 
 
Oikaisu koskee Grow Nine AB vaiheittaista hankintaa. Grow Nine AB on käsitelty Grow Holdings AB alakonsernin pro forma 
laskelmassa osakkuuusyhtiönä. Pro forma oikaisuna huomioitu 48.1 prosentin osuus tilinpäätöshetken 31.12.2017 mukaisista 
varoista ja veloista.  
 
Tällä pro forma –oikaisuilla ei oleteta olevan jatkuvaa vaikutusta. 
 
Sarake O: Taseen oikaisu 
 
Oikaisu koskee osakeantiin liittyviä arvioituja transaktiokustannuksia ja oman pääoman hankintakustannuksia tuloslaskelman 
pro forma oikaisuissa esitetyllä tavalla, yhteensä 405 tuhatta euroa. Oman pääoman hankintaan liittyviin kuluihin kohdistuvan 
tilikauden tulokseen kohdistuvan verosaamisen on arvioitu olevan 6 tuhatta euroa. Transaktiokulut on esitetty pro forma -
taseessa voittovarojen oikaisuna ja oikaistu osana Muita lyhytaikaisia varoja laskennallisella verolla vähennettynä. 
 
Tällä pro forma –oikaisuilla ei oleteta olevan jatkuvaa vaikutusta. 
 
Sarake P: Taseen oikaisu 
 
Oikaisu koskee osakeantiin liittyvää apporttiomaisuuden kirjaamista ja oman pääoman ehtoista rahoitusta sekä hankittujen 
yhtiöiden oman pääoman eliminointia.   
 
Digitalist Group Oyj hankki Grow Holding AB koko osakekannan sekä 51.9 prosenttia Grow Nine AB osakekannasta 21.5.2018 
toteutetulla transaktiolla. Se määrä, jolla liiketoimintojen yhdistämisestä maksettu vastike ylittää Hankittujen Yhtiöiden yksilöi-
tävissä olevien varojen ja velkojen nettomääräisen käyvän arvon, merkitään liikearvoksi taseeseen. Kohdassa ”Hankintame-
nolaskelma Hankitut Yhtiöt” on esitetty alustava hankintamenolaskelma, jota on käytetty tilintarkastamattomissa pro forma -
tuloslaskelma ja tasetiedoissa. Alustavassa hankintamenolaskelmassa käytetyt Hankittujen Yhtiöiden varat ja velat perustuvat 
31.12.2017 laadittuun tilitarkastamattomaan Grow Holdings AB pro forma konsernitilinpäätökseen sekä alustaviin arvonmää-
rityksiin. Lopullinen liikearvo saattaa poiketa alustavassa hankintamenolaskelmassa esitetystä. Lopullista liikearvoa lasketta-
essa käytetään määräysvallan siirtymishetken Hankittujen Yhtiöiden varoja ja velkoja sekä lopullisia arvonmäärityksiä. Han-
kintalaskelma on lopullinen viimeistään vuoden kuluttua hankinta-ajankohdasta. 
 
Pro forma -laskelmissa Hankittujen Yhtiöiden varat ja velat on arvostettu käypään arvoon. Tästä johtuen pro forma -oikaisuna 
on alustaviin arvomäärityksiin perustuen aktivoitu asiakassuhteisiin 1.138 tuhatta euroa, jotka poistetaan arvioidun viiden vuo-
den taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Muiden erien osalta käyvän arvon on katsottu vastaavan tasearvoa. Alustavan han-
kintalaskelman perusteella järjestelystä syntyy liikearvoa 5.511 tuhatta euroa. Nämä pro forma -oikaisut on katsottu toistuviksi 
 
Hankittujen Yhtiöiden IFRS periaatteiden mukaisesti laadittu pro forma oma pääoma 31.12.2017 oli yhteensä 417 tuhatta 
euroa. Hankittujen Yhtiöiden hankintahetken oma pääoma on eliminoitu. Nämä pro forma -oikaisut on katsottu toistuviksi.   
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Omana pääomana maksettu kauppahinta 6.748 tuhatta euroa on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Järjes-
telyn edellytyksenä ollut 2 miljoonan euron osakeanti on huomioitu oletuksin, että merkintähinnan maksuun käytetään tilikau-
den 2018 aikana syntyneitä saamisia. Tällä pro forma -oikaisulla ei oleteta olevan jatkuvaa vaikutusta.  
 
Grow Holding AB:n yhdistelty tase IFRS-oikaisujen jälkeen 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta 
 
Hankitut Yhtiöt eivät ole laatineet konsernitasetta 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta. Tässä on esitetty Grow Holding AB –
konserniyhtiöiden tilinpäätöksistä muodostettu tilintarkastamaton konsernitase Ruotsin kruunuina. Konsernitase perustuu 
Grow Holding AB:n, Grow AB:n, Grow Finland Oy:n, Grow Norway AS:n sekä Grow Nine AB:n tilintarkastettuihin taseisiin 
31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.  
 
Hankittujen Yhtiöiden historialliset taloudelliset tiedot on laadittu paikallisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti. Tässä on esitetty 
hankittujen yhtiöiden historiallisten taloudellisten tietojen oikaisut 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta Digitalist Group -konser-
nin noudattamien laskentaperiaatteiden mukaisiksi (IFRS). Oikaisuissa käytetty IFRS:ään siirtymispäivä on 1.1.2018. 
 

 R S T U V  W 

 Grow Hol-
ding AB 

Grow AB Grow Fin-
land Oy 

Grow Nor-
way AS 

Grow Nine 
AB 

 Hankitut Yh-
tiöt yhteensä 

 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017  31.12.2017 

        

(tuhatta kruu-
nua) 

(tilintarkas-
tettu) 

(tilintarkas-
tettu) 

(tilintarkas-
tettu)  

(tilintarkas-
tettu) 

(tilintarkas-
tettu) 

 (R+S+T+U+V) 

        

Varat        

Liikearvo 0 0 0 0 0  0 

Osakkeet 8 343 189 0 0 0  8 532 

Muut pitkäai-
kaiset varat 0 1 170 0 0 396  1 566 

Myynti ja 
muut saami-
set 8 704 15 192 36 233 5 431  29 596 

Rahavarat 0 5 401 648 13 0  6 062 

Varat yh-
teensä 17 047 21 952 684 246 5 827  45 756 

        

Oma pää-
oma ja velat        

Oma pää-
oma 13 250 8 780 351 123 1 395  23 899 

Oma pää-
oma yh-
teensä 13 250 8 780 351 123 1 395  23 899 

Velat        

Pitkäaikaiset 
velat yh-
teensä     

 
   

Lyhytaikaiset 
velat yh-
teensä 3 797 13 172 333 123 4 432  21 857 

Velat yh-
teensä 3 797 13 172 333 123 4 432  21 857 

Oma pää-
oma ja velat 
yhteensä 17 047 21 952 684 246 5 827  45 756 
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 Y Z Å Ä Ö AA AB  

 Hankitut 
Yhtiöt yh-
teensä 

      Grow Holding -
konserni 

 31.12.2017 Oikaisu 
1 

Oikaisu 
2 

Oikaisu 
3 

Oi-
kaisu 
4 

IFRS oi-
kaisut 

 1.1-31.12.2017 

        IFRS 

(tuhatta 
kruunua) 

       (tilintarkastama-
ton) 

         

Varat         

Liikearvo   4 842     4 842 

Osakkeet 8 532 -189 -8 343  671   671 

Muut pitkä-
aikaiset va-
rat yhteensä 1 170       1 170 

Myynti ja 
muut saami-
set 

24 166   -11 176    12 989 

Rahavarat 6 062       6 062 

Varat yh-
teensä 39 931 -189 -3 501 -11 176 671   25 735 

         

Oma pää-
oma ja ve-
lat 

        

Emoyhtiön 
omistajille 
kuuluva oma 
pääoma 22 504 -189 -3 501 -16 776 671   2 709 

Oma pää-
oma yh-
teensä 22 504 -189 -3 501 -16 776 671   2 709 

Velat         

Pitkäaikaiset 
velat 

        

Lyhytaikai-
set velat 17 425   5 599    23 024 

Velat yh-
teensä 17 425   5 599    23 024 

Oma pää-
oma ja ve-
lat yh-
teensä 39 931 -189 -3 501 -11 176 671   25 735 

 
Pro forma –taseen liitetiedot 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta 
 
Sarake R  Grow Holding AB:n tilintarkastettu tase 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta 
Sarake S  Grow AB:n tilintarkastettu tase 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta 
Sarake T  Grow Finland Oy:n tilintarkastettu tase 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta. Tase on muutettu Ruotsin kruu-

nuiksi käyttäen tilinpäätöshetken 31.12.2017 kurssia. 
Sarake U  Grow Norway AS:n tilintarkastettu tase 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta. Tilintarkastettu tase on muutettu 

Ruotsin kruunuiksi käyttäen tilinpäätöshetken 31.12.2017 kurssia. 
Sarake V  Grow Nine AB:n tilintarkastettu tase 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.  
Sarake W  Tilintarkastetut taseet yhteensä 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta. Grow Holding AB on hankkinut 48.1 % 

Grow Nine AB osakkeita 4.1.2018 tehdyllä osakekaupalla. Digitalist Group Oyj on hankkinut Grow Nine AB 
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osakkeista 31.5.2018 toteutetulla osakekaupalla 52.9 %. Pro forma konsernilaskelmassa on poistettu Grow 
Nine AB:n tase 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ja käsitelty yhtiö yhdellä rivillä osakkuusyhtiönä. 

 
Hankittujen yhtiöiden tilintarkastettuihin taseisiin ja tilintarkastamattomaan alakonsernitilinpäätökseen 31.12.2017 päättyneeltä 
tilikaudelta on tehty seuraavat oikaisut (Y-AA) 
 
Sarake Y  Hankitut yhtiöt ilman Grow Nine AB:tä, joka on käsitelty osakkuusyhtiönä sarakkeessa Ö. 
 
Sarake Z  Oikaisu 1: Konsernin sisäisen osakeomistuksen eliminointi. Grow Finland Oy ja Grow Norway AS ovat itse 

perustettuja yhtiöitä. Sisäisen osakeomistuksen eliminoinnin yhteydessä syntynyt laskennallinen muuntoero 
57 tuhatta kruunua on kirjattu konsernin voittovaroihin. Grow Finland Oy ja Grow Norway AS tilinpäätösten 
muuttamisesta Ruotsin kruunuiksi on syntynyt 3 tuhannen kruunun keskikurssiero. 

 
Sarake Å  Oikaisu 2: Konsernin sisäisen osakeomistuksen eliminointi. Grow Holding AB on hankkinut Grow AB osakkeet 

17.12.2014 tehdyllä osakekaupalla. Hankinnasta syntynyt laskennallinen 6.918 tuhannen kruunun konser-
niaktiiva on pro forma laskennassa kohdistettu konserniliikearvoon. Konserniliikearvosta hankinnan jälkeen 
tehdyt poistot ovat yhteensä 2.075 tuhatta kruunua.  

 
Sarake Ä  Oikaisu 3: Konsernin sisäisten saamis- ja velkaerien eliminointi tilinpäätöstietojen perusteella. Eliminoitu kon-

sernin sisäisistä saamis- ja velkaeristä yhteensä 11.176 tuhatta kruunua. Osana transaktiota Grow AB on 
päättänyt jakaa osinkoa Grow Holding AB:lle tilikaudelta 2017 yhteensä 8.700 tuhatta kruunua. Osingonjako-
velkaa ei ole kirjattu Grow AB tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Laskelmassa on eliminoitu konsernin sisäinen 
osingonjakovelka. Konsernin sisäisten erien täsmäytyserä 76 tuhatta kruunua on laskelmassa eliminoitu ker-
tyneistä voittovaroista. 

 
Paikallisen lainsäädännön mukainen ns. Periodisering fond on purettu tilikauden 2017 aikana. Huomioitu las-
kemassa alakonsernin voittovaroissa. 
 
Tilikauden päättymisen jälkeen päätetty ja maksettu osinko 8.000 tuhatta kruunua Grow Holding AB:n osak-
keenomistajille on käsitelty velkana ja oman pääoman vähennyksenä.  

 
Sarake Ö  Oikaisu 4: Grow Nine AB osakeomistuksen eliminointi. Grow AB on 4.1.2018 toteutetulla osakekaupalla hank-

kinut 48.1 % Grow Nine AB:n osakekannasta. Hankintahetkellä ei ole ollut tiedossa seikkoja, jotka olisivat 
tuottaneet Grow Holding AB:lle määräysvallan. Grow Nine AB:n hankinta on yhdistelty osakkuusyhtiönä las-
kelmassa 31.12.2017. Digitalist Group Oyj on hankkinut määräysvallan Grow Nine AB yhtiössä 21.5.2018 
toteutetulla osakekaupalla. 

 
Sarake AA  IFRS oikaisut. Hankittujen yhtiöiden historialliset taloudelliset tiedot on laadittu paikallisen kirjanpitolainsää-

dännön perusteella. Hankittujen yhtiöiden toiminnan luonteesta johtuen pro forma laskelmissa ei ole tunnis-
tettu olennaisia eroja paikallisesti noudatettujen laskentaperiaatteiden ja Digitalist Group noudattamien las-
kentaperiaatteiden (IFRS) välillä.  
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Alustava Hankintamenolaskelma Hankitut Yhtiöt 
 
Apporttiomaisuuden vastikkeeksi on suunnattu osakeanti yhteensä 6.748 tuhatta euroa. Kauppahinnasta kohdistetaan 1.138 
tuhatta euroa asiakassuhteisiin, liikearvoksi muodostui 5.511 tuhatta euroa. 
 
 

(tuhatta euroa) Hankitut 
Yhtiöt 

Kauppahinnan 
kohdistukset 

 Käypä arvo  

VARAT     

Asiakassuhteet  1 138  1 138 

Muut aineettomat 
hyödykkeet yhteensä 492   492 

Aineelliset hyödykkeet 113   113 

Myynti ja muut saamiset 
yhteensä 1 918   1 918 

Rahavarat 616   616 

HANKITUT VARAT 
YHTEENSÄ (A) 3 138 1 138  4 276 

     

VELAT     

Velat yhteensä 2 789   2 789 

Laskennallinen verovelka  250  250 

VELAT YHTEENSÄ (B) 2 789 250  3 039 

     

HANKITUN 
NETTOVARALLISUUDEN 
KÄYPÄ ARVO (A+B) 349 888  1 237 

     

VASTIKKEEN ARVO    6 748 

HANKINNASTA 
SYNTYNYT LIIKEARVO    5 511 

 
Tilintarkastajan raportti  
 
Yhtiön tilintarkastaja on antanut edellä olevasta pro forma -tiedoista raporttinsa, joka on liitteenä 2. 
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MARKKINA- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ  

 

Yleistä 
 
ICT, käyttäjäkokemus ja palvelumuotoilun sekä markkinoinnin ja brandin toimialan toimijat ovat murroksessa jossa Digitalist 
yhdistää luovana teknologiatalona alan parasta osaamista ja toimintapoja.  
 
Yhtiön markkinoiden koosta ja kasvusta antaa suuntaa tutkimusyhtiö Gartnerin arvio kansainvälisen IT Markkinan koosta (3,7 
triljoonaa) sekä sen sisällä palveluiden ja ohjelmistojen 7,4‒11,1prosentin vuotuisesta kasvusta.  
 
Kleiner & Perkinsin enemmän laadullinen, Internetin vuotuisista trendeistä kertova maailmanlaajuinen tutkimus kertoo myös-
kin 7prosentin kasvusta internetin nykyisestä n. 3,6 miljardin käyttäjästä ja käyttäjien 4prosentin vuotuisesta käytönn tiheyden 
ja laadun kasvusta. 
 
Digitalist Group terävöitti vuoden 2017 aikana strategiaansa Yhtiön tulevaisuuden suunnasta ja painopistealueista. Tällä stra-
tegialla yhtiö kohdentaa sen resurssit niille liiketoiminta-alueille, joilla sillä on parhaat mahdollisuudet menestyä ja erottautua 
ainutlaatuisena luovana teknologiatalona niin kansallisilla kuin kansainvälisilläkin markkinoilla.  
 
Digitalist Group on pystynyt luomaan toimintamallin joka mahdollistaa erinomaisen käyttäjä- ja palvelukokemuksen löytämi-
sen tutkimuksen ja muotoilun keinoin. Design ja palvelumuotoilun keinot ovat ratkaisevassa asemassa kun digitaalisessa 
murroksessa niin vahvat brändit kuin startupitkin rakentavat uusia tapoja tehdä liiketoimintaa ja palvella asiakkaitaan. Tutki-
musyhtiö Forresterin mukaan (Age of Customer, Predictions for 2016) ne asiakasyhtiöt, jotka lähestyvät liiketoimintansa ke-
hittämistä designin ja palvelumuotoilun keinoin, tulevat vahvempina murroksesta ulos. Yhtiö palvelee valittujen toimialojen 
yhtiöitä heidän siirtyessään kohti digitaalista kulttuuria ja toimintatapaa.  
 
Yhtiö vie eteenpäin ja kansainvälistää Digitalist Networkin toimintaa ja haluaa täysin avoimesti olla katalysoimassa keskuste-
lua sekä uusien mahdollisuuksien syntymistä niissä maissa, toimialoilla jossa verkosto siihen aktiivisuutta osoittaa.  
 
Digitalist Group on valinnut esineiden Internetin (IoT) teollisuus ja kuluttujaliiketoiminnan alueilta ne asiakassegmentit  joissa 
käyttäjäkokemuksen merkitys on voimakasta ja joissa Yhtiö on partneroitunut alan johtavien toimijoiden kanssa.  
 
Yhtiöllä on viisi tärkeää asiakassegmenttiä  
 
 

1. Travel and transportation – eri fyysisten tilojen kuten kauppakeskusten, risteilyalusten sekä toimisto- ja asuinra-
kennusten digitaalisten ratkaisujen asiakasyritykset 

 
2. Smart Citizen – julkisten toimijoiden, kuten kaupunkien, kuntien, tai ministeriöiden organisaatiot 

 
3. Consumer Services – kuluttajaliiketoiminnan voimakkaat brandit, jotka pystyvät yhdistämään fyysisen ja digitaa-

lisen maailman yhdistämisessa uniikkeja palveluja  
 

4. Engineering – eri teollisuudenalojen Internet-of-Things (IoT) -toteutukset, fleet management ratkaisuiden asia-
kasyritykset   

  
5. High Tech – korkean teknologian omaavat digital – first toimijat  

 
Yhtiön arvonluonnissa on mukana kasvavassa määrin, Digital Service Platforms tuotteistuksia,  jossa liiketoiminta perustuu 
alustapohjaisiin toteutuksiin ja niiden toimittamiseen useille asiakkaille. Nämä toteutukset luovat arvoa kaikille asiakasseg-
menteissä. 
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LIIKETOIMINTA   

 
Yleistä Digitalist Groupista 
 

Digitalist Group on luova teknologiayritys. Yhtiö etsii, suunnittelee, muotoilee ja toteuttaa toimivia käyttäjäkokemuksia 
ja kestäviä ohjelmistoratkaisuja, jotka pohjautuvat internet-, pilvi- tai mobiiliteknologioihin. Asiakkaamme ovat alansa 
johtavia yrityksiä eri puolilta maailmaa. Suunnittelemme asiakkaillemme kokonaisvaltaisia digitaalisia ratkaisuja, jotka 
lisäävät heidän kilpailukykyään, tuottavuuttaan ja tuovat heille lisää arvoa ja asiakasuskollisuutta. Olemme tutkijoita,  
suunnittelijoita, kehittäjiä, insinöörejä ja strategikkoja Suomessa, Ruotsissa, Isossa-Britanniassa, Kanadassa ja Yhdys-
valloissa.  
 
Visiomme ”From Ideas to Life” sisältää käyttäjä- ja käyttötutkimuksen, brandingpalvelut, strategisen sekä innovatiivisen 
kokonaisuuden suunnittelun sekä teknologian soveltuvuusmäärittelyn jatkuen aina valmiisiin toteutuksiin.  Palvelumme 
kohteina on digitalisaation muutosten syvällinen ymmärtäminen yhdessä asiakkaidemme kanssa, tutkimukseen perus-
tuvien ratkaisujen muotoilu ja toteuttaminen yksityisellä ja julkisella sektorilla. Yhtiön 31.5.2018 toteuttama Grow Hol-
ding AB:n yrityshankinta tekee Yhtiöstä strategisemman, luovemman sekä relevantimman asiakkaillemme ja täyden-
tää tarjoamaamme sekä arvolupaustamme.  
 
Luomme asiakkaillemme uusia digitaalisia palveluita, jotka perustuvat toimiviin teknologioihin, sekä muutoksiin, joilla 
on vaikutusta asiakkaiden liiketoimintaan. Korkealuokkainen käyttäjäkokemus vaatii käyttäjätutkimuksen, brandingin, 
designin ja teknologian saumatonta yhteistyötä, minkä osaajana Digitalist pyrkii jatkuvasti olemaan avoin ja aktiivinen 
toimija. Toimintamme keskittyy Suomeen, Ruotsiin, Iso-Britanniaan, Kanadaan sekä Yhdysvaltoihin.  
 
Käyttäjä- ja käyttötutkimuspalvelumme ovat vahvasti LeanLab -tuotteemme ympärille rakennettuja kehitysohjelmia 
joihin kuuluu kohderyhmien yksilöhaastattelu, ryhmähaastattelu sekä online-kyselypalvelut, kohderyhmien käsittäessä 
niin loppuasiakkaat kuin asiakkaan oman henkilöstön. Tämä määrittelytutkimus auttaa asiakkaitamme löytämään 
avainominaisuudet ja sen, kuinka ne tulisi toteuttaa lopputuotteessa tai -palvelussa. Kehitystyön tukena teemme moni-
puolista käytettävyystutkimusta, missä varmistetaan, että lopputulos on yksityiskohtiaan myöten sellainen, joka tuo 
asiakkaillemme merkittävän kilpailuedun niin laadullisesti kuin ajallisesti. 
 
Branding –palvelumme kehittää asiakkaiden markkinointia ja asiakaskokemuksia. Toiminta perustuu trendien ja 
muuttuvien asiakastarpeiden tunnistamiseen  ja niistä johdettujen ideoiden toteuttamiseen asiakkaan liiketoiminnan ja 
arvon kasvattamiseksi. 
 
Design-palveluihimme kuuluvat digitaalinen-, mobiili-, ja web-suunnittelu sekä palvelu- ja teollinen muotoilu. Palvelut 
ulottuvat aina suunnittelustrategiasta ja käyttäjätutkimuksesta visuaalisuuden ja vuorovaikutuksen suunnitteluun, jat-
kuen työpajoihin, prototyyppien suunnitteluun sekä käytettävyystutkimukseen. Toteutamme kaikki suunnitteluinnovaa-
tiomme erilaisille päätelaitteille ja alustoille hakien aina parasta mahdollista toteutusta asiakkaan toivomana ajankoh-
tana. 
 
Teknologiapalveluissa meillä on syvällinen osaaminen luovien ohjelmistoratkaisujen kehittämisestä laitteiden, sulau-
tettujen järjestelmien ja ohjelmistojen osalta. Hyödynnämme lähtökohtaisesti  avoimia standardoituja teknologioita 
(esim. Java, Linux, Android, iOS, .Net ) sekä partneroidumme valittujen teknologiapäämiesten kanssa (esim. IBM, Sa-
lesforce, Maxicaster,). Yhdistämme näin teknologiaosaamisen maailmanluokan designiin, syvälliseen käyttöliittymä- ja 
käytettävyyssuunnitteluun sekä huipputason projektinhallintaan. Tämä yhdistelmä muodostaa yhtiölle merkittävän kil-
pailuedun.Teknologiaosaamisemme kattaa sekä ohjelmistot- että laitteistot   (mobiilin, langattoman yhdistettävyyden ja 
verkkopalvelut sekä –laitteet). 
 
Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Suomen lisäksi Yhtiöllä on toimipisteet Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa, 
Kanadassa ja Ruotsissa.  
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Seuraavassa taulukossa esitetään Digitalist Group-konsernin liikevaihto, käyttökate, liikevoitto, tilikauden voitto ja hen-
kilöstön määrä tilikausilta 2015–2017 sekä katsauskaudelta 1.1.─31.3.2018. 
 

 1.1.─31.3.2018 2017 2016 2015 
(miljoonaa eu-
roa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) 

Liikevaihto 5,3 20,0 15,3 17,0 
Käyttökate* -2,1 -4,0 -7,2 -7,4 
Poistot -0,4 -0,9 -0,5 -1,3 
Liiketulos -2,4 -4,9 -7,7 -8,7 
Liiketulos (EBIT            
% liikevaih-
dosta -45,8 -24,5 -50,7 -51,2 
Tilikauden tulos -2,7 -6,9 -9,6 -10,7 
% liikevaih-
dosta -51,7 -34,7 -63,6 -63 
Henkilöstö 
(keskimäärin) 243 203 188 217 

*) Käyttökate tunnusluku ei ole sisältynyt tilintarkastettuihin  tilinpäätöksiin 
Käyttökate/EBITDA = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja kuoletuksia 
 
 
Digitalist Groupin liikevaihto jakautui markkina-alueittain vuosien 2015─2017 sekä katsauskauden1.1.─31.3.2018 ai-
kana seuraavasti: 
   

(miljoonaa euroa) 
Liikevaihto 

1.1.─31.3.2018  2017 2016 2015 

(tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) 

Eurooppa 4,2 16,5 12,8 11,8 
Amerikka 1,2 3,1 2,3 5,1 
Aasia 0,0 0,4 0,1 0,1 
Konserni yh-
teensä 5,3 20,0 15,3 17,0 

 
Digitalist Group on raportoinut liiketoimintansa vuoden 2012 alusta lähtien yhdessä segmentissä. 1.1.2016 alkaen Yhtiön 
liiketoiminta on jakautunut toimintoihin Technology, User Insights, Design, Branding, Sales & Marketing ja Group Servi-
ces.  
 
Yhtiöllä on Helsingissä sijaitsevan pääkonttorin lisäksi kotimaassa toimipisteet Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa, 
sekä ulkomailla toimipisteet San Franciscossa Yhdysvalloissa, Vancouverissa Kanadassa, Lontoossa Isossa-Britanni-
assa sekä Tukholmassa Ruotsissa.  
 
Historia 

 
Digitalist Groupin toiminta käynnistyi syyskuussa 1994 Tieto-X-nimisenä osuuskuntana. Varsinainen liiketoiminta käyn-
nistyi tammikuussa 1995. Yhtiömuodon muuttaminen osuuskunnasta osakeyhtiöksi tapahtui vuonna 1996 ja julkiseksi 
osakeyhtiöksi vuonna 1999. Yhtiö listautui Helsingin Pörssin Pre-listalle 28.9.1999 ja Yhtiön osakkeet otettiin kaupan-
käynnin kohteeksi NM-listalla 1.10.1999. Yhtiön osakkeet ovat olleet 2.10.2006 lähtien kaupankäynnin kohteena Helsin-
gin Pörssin pörssilistalla, Small Cap ‐yhtiöiden ryhmässä, toimialaluokassa Informaatioteknologia. Yhtiön toiminimi oli 
12.2.2007‒23.5.2017 välisenä aikana Ixonos Oyj. Yhtiön toiminimi muuttui 23.5.2017 Digitalist Group Oyj:ksi. 
 
Liiketoiminnan kehittyminen 
 
Vuosina 1995–2002 Digitalist Groupin liiketoiminnan tärkeimpiä tekijöitä olivat vuosituhannen vaihteen sekä euroon siir-
tymisen aiheuttamat muutostyöt suurten pankki‐, vakuutus‐, teollisuus‐, tietoliikenne‐ sekä kaupan alan yritysten ja jul-
kishallinnon organisaatioiden tietojärjestelmiin. Yhtiön liikevaihto kasvoi tilivuosien 1995–2001 aikana noin 1,2 miljoo-
nasta eurosta noin 21,4 miljoonaan euroon. Vastaavana aikana henkilöstömäärä nousi 275 henkilöön. Digitalist Groupin 
liikevaihto kasvoi strategiamuutoksen ja toiminnan laajentamisen seurauksena vuosina 2003–2009 vuositasolla keski-
määrin 23,9 prosenttia 20,2 miljoonasta eurosta 67,1 miljoonaan euroon. Vastaavasti Yhtiön henkilöstömäärä kasvoi 
728 henkilöllä 335:stä henkilöstä 1063 henkilöön. Yhtiö jatkoi kansainvälistymisstrategiansa mukaista kasvua vuonna 
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2010, liikevaihto nousi 84,9 miljoonaan euroon ja henkilöstömäärä 1 138 henkilöön. Vuonna 2011 Yhtiön liikevaihto oli 
81,4 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 1 031 henkilöä. Vuodesta 2012 yhtiö on sopeuttanut toimintojaan vastaamaan 
uutta toimintavolyymia. Vuonna 2015 Digitalist Groupin liikevaihto oli 17,0 miljoonaa ja henkilöstöä oli tilikauden päätty-
essä 200 henkilöä. Vuonna 2016 Digitalist Groupin liikevaihto oli 15,3 miljoonaa ja henkilöstömäärä tilikauden päätty-
essä oli 171 henkilöä. Vuonna 2017 Digitalist Groupin liikevaihto oli  20,0 miljoonaa ja henkilöstöä oli tilikauden päätty-
essä 240 henkilöä. Katsauskaudella 1.1.–31.3.2018 Yhtiön liikevaihto oli 5,3 miljoonaa euroa ja Yhtiön palveluksessa 
oli 31.3.2018 238 henkilöä.    
 
Strategian muutos vuonna 2002 ja sitä tukevat yritysostot 
 
Vuonna 2002 Digitalist Group teki strategisen päätöksen kasvattaa tietoliikennesektorin ohjelmistokehityspalveluista lii-
ketoiminnan toinen keskeinen alue. Tätä strategiaa toteutettiin myös yritysostoin. Loppuvuodesta 2002 Digitalist Group 
osti jyväskyläläisen langattomaan tietoliikennetekniikkaan erikoistuneen ohjelmistokehittäjän Wireless Technology Sys-
tems (WTS) Oy. Digitalist Groupista tuli vuonna 2004 älypuhelimien käyttöjärjestelmää kehittävän Symbian‐yhtiön Pla-
tinum Partner ‐tason jäsen. Digitalist Groupin asema Symbian-ohjelmistokehittäjänä vahvistui yhä vuonna 2005 tehdyllä 
oululaisen Vega Technologies Oy:n ostolla. Loppuvuonna 2005 Yhtiö perusti tytäryhtiön Testhouse Oy:n ja sille Tallin-
nassa, Virossa toimivan tytäryhtiön Testhouse Estonia OÜ:n tuottamaan ohjelmistotestauspalveluja älypuhelinvalmista-
jille ja teleoperaattoreille.  
 
Palvelujen laajentaminen ja vahvistaminen yritysostoilla  
 
Kesällä 2006 Yhtiö vahvisti projektinjohto-osaamistaan ostamalla projektijohtamisen konsultointipalveluita tarjoavan 
Service 4 Mobile Oy:n  tavoitteenaan kehittää vaativien projektinhallintapalveluiden tarjontaa erityisesti finanssi‐ ja te-
lealan yrityksille sekä julkisen sektorin asiakkaille. Toukokuussa 2007 Yhtiö osti Mermit Business Applications Oy:n.  
Kauppa vahvisti Yhtiön vaativien määrittely-, suunnittelu-, arkkitehtuuri- ja integraatiopalveluiden toimituskapasiteettia. 
Syyskuussa 2007 Yhtiön ostama liiketoimintakriittisiä mobiili‐ ja internet-palveluita tuottava Cidercone Life-Cycle Soluti-
ons Oy  vahvisti Digitalist Groupin valmiuksia ja kapasiteettia ohjelmistojen ja tietojärjestelmien projektitoimituksiin ja 
ylläpitoon sekä täydensi sen palvelutarjontaa hosting‐palveluilla. Kaikki edellä mainitut kolme yhtiötä ovat vuosien 2009‒
2012 aikana toteutettujen sisaryhtiöfuusioiden myötä siirtyneet osaksi Digitalist Finland Oy:tä. Yhtiön vuosina 2006–
2008 tekemät yritysostot laajensivat ja vahvistivat ensisijaisesti Yhtiön järjestelmäohjelmistoliiketoimintaa. Digitalist 
Group perusti syksyllä 2009 seuraavan sukupolven matkaviestimien suunnitteluyksikön, joka mahdollistaa mobiililaittei-
den tuotekehityspalvelut myös mekaniikka- ja elektroniikkasuunnittelun osalta. 
 
Vuonna 2009 Digitalist Group laajensi älypuhelimien tuotekehityspalveluitaan ja perusti Jyväskylän toimipisteensä yh-
teyteen uuden seuraavan sukupolven matkaviestimien suunnitteluyksikön. Uusi suunnitteluyksikkö laajensi Digitalist 
Groupin palvelutarjonnan kattamaan ohjelmistokehityksen lisäksi älypuhelimien mekaniikka- ja elektroniikkasuunnitte-
lun. Uudessa yksikössä suunnitellaan johtavien teknologiatoimittajien uusille tehokkaille piiriperheille sekä useille eri 
käyttöjärjestelmille perustuvia älypuhelimia kansainvälisille laitevalmistaja- ja operaattoriasiakkaille. Uuden yksikön pe-
rustamisen yhteydessä Digitalist Group osti Nokia Oyj:n Jyväskylässä sijaitsevan matkaviestimien tuotekehityslaborato-
rion laitteistot. Yksikkö toteutti useampia kokonaisvaltaisia kehitysprojekteja, joiden lopputuloksena asiakkaalle on toi-
mittu sovittujen vaatimusten mukaisia mobiililaitteita kansainvälisille markkinoille. Yksikön korkeista ylläpitokuluista joh-
tuen, siitä luovuttiin asteittain vuosien 2013 ja 2014 kuluessa keskittyen laitesuunniteluun, niihin liittyviin konsultaatioihin 
sekä projektihallintaan. 
 
Laajentuminen ulkomaille 
 
Yhtiön laajentuminen ulkomaille käynnistyi vuonna 2005 Viron Tallinnaan perustetulla tytäryhtiöllä.  
Yhtiön laajentuminen ulkomaille käynnistyi vuonna 2005 älypuhelimien testauspalveluita tarjoavan toimipisteen pystyt-
tämisellä Viroon, Tallinnaan. Vuonna 2007 Yhtiö laajensi ulkomaan toimintojaan perustamalla tytäryhtiön Slovakiaan, 
Košiceen. Slovakian-toimipisteen tavoitteena oli varmistaa pätevän ohjelmistokehitys‐ ja testaushenkilöstön saatavuus 
ja kasvattaa edullisemman kustannustason palveluiden osuutta Yhtiön palvelukokonaisuudessa. 
 
Yhtiöllä oli vuodesta 2007 vuoteen 2013 Saksassa, Berliinissä toimipiste, jossa tuotettiin pääasiallisesti ohjelmistokehi-
tyspalveluita Mobile Solutions -segmentin asiakasprojekteihin. Digitalist Group lakkautti vuonna 2011 Kööpenhaminan-
toimipisteen, joka oli perustettu vuoden 2009 aikana ja keskitti Tanskan toiminnot Aalborgiin, jossa tehtiin esimerkiksi 
Android-käyttöjärjestelmään perustuvaa kehitystyötä vuoteen 2014 asti.    
 
Digitalist Group perusti syksyllä 2008 tytäryhtiön Pekingiin ja kesällä 2009 Chengduun, Kiinaan. Pekingin toimipiste tuotti 
sekä paikallisille tietoliikennealan toimijoille että konsernin kansainvälisille asiakkaille. Yhtiö laajensi Device Creation 
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Centre -yksikön toimintaa Pekingiin maaliskuussa 2011 ja pystytti sinne myös User Experience Design -studion elo-
kuussa 2011. Chengdun toimipiste lakkautettiin osana Yhtiön muutosprosessia vuoden 2012 aikana ja Pekingin toimi-
pisteestä luovuttiin 2013 lopussa.  
 
Digitalist Group perusti vuonna 2009 Yhdysvaltoihin tytäryhtiön, joka aloitti toimintansa Bostonin toimipisteessä huhti-
kuun 2009 alussa. Kesäkuusta 2011 lähtien Yhdysvaltojen operaatiot keskitettiin Yhtiön San Franciscon toimipistee-
seen. Vuonna 2011 Yhtiö laajensi toimintaansa Englantiin perustamalla sinne tytäryhtiön, jonka toimipaikka sijaitsee 
Lontoossa. Vuonna 2016 Digitalist Group laajensi toimintaansa Pohjois-Amerikassa perustamalla tytäryhtiön Kanadaan 
tuottamaan Design- ja teknologiapalveluita Pohjois-Amerikan asiakasprojekteihin.  
 
Vuonna 2017 toteuteun NodeOne Group AB:n ja 2018 toteutetun Grow Holding AB:n yrityskauppojen myötä Yhtiö on 
laajentanut toimintaansa Ruotsiin, jossa sillä on toimipaikat Tukholmassa. 
 
Liiketoiminnan  painopisteet vuosien 2010‒2018 aikana 
 
Vuonna 2010 Digitalist Group perusti käyttökokemussuunnitteluun erikoistuneen User Experience Design -yksikön ja 
ensimmäinen Design studio pystytettiin Helsinkiin vielä samana vuonna. Design osaaminen on Digitalist Groupin uuden 
strategian ytimessä, ja Design osaamiseen on Yhtiössä investoitu. Vuonna 2018 Digitalist Groupilla on Helsingin lisäksi 
Design studiot Lontoossa, Tukholmassa, Vancouverissa ja San Franciscossa.    
 
Ohjelmistojen suunnittelussa ja toteutuksessa Digitalist Group on systemaattisesti jo vuosia vahvistanut osaamistaan 
avoimen lähdekoodin ympäristössä pystyäkseen paremmin palvelemaan asiakkaita eri tuote- ja päätelaiteympäristössä. 
Tyypillisiä teknologiaympäristöjä ohjelmistokehityksessä ovat esim. Java, Linux, Android, iOS ja Windows. Yhtiö on 
muutosprosessin aika pystynyt varmistamaan korkealaatuisen ohjelmistokehityskyvykkyyden kehittymisen yhtiössä.  
 
Syksyllä 2013 Digitalist Group keskittyi valikoituihin asiakassegmentteihin, joita olivat: teollisuus, media, vähittäismyynti 
ja muut digitaalisia palveluita hyödyntävät yritykset.  
 
Vuoden 2015 kolmannella kvartaalilla päivitetyn strategian mukaisesti Yhtiö jatkoi 2013 aloitetun strategisen muutoksen 
tiellä, jossa tutkimus-, design- sekä teknologiaosaaminen yhdistyvät ennennäkemättömällä tavalla monipuoliselle asia-
kaskunnalle. 
 
Vuoden 2015 lopussa Yhtiö osti Cresense Oy:n koko osakekannan ja vahvisti näin käyttäjätutkimuksen ja designin 
osaamistaan Suomessa, Yhdysvalloissa ja Singaporessa.   
 
Vuoden 2017 maaliskuussa Yhtiö osti Interquest Oy:n liiketoiminnan ja vahvisti LeanLab tuotteistuksella ja palveluilla 
erityisesti asiakastutkimuksen ja jatkuvan kuluttajakäyttäytymisen kvalitatiivista sekä kvantitatiivista osaamista.  
 
Vuoden 2017 huhtikuussa Ville Tolvasen yhtiö RomeAdvisors myi Digitalist brändin sekä konsultointiliiketoiminnan Yh-
tiölle ja Ville Tolvanen aloitti Yhtiössä CDO:na.  
 
Elokuussa 2017 Yhtiö laajensi toimintaansa Ruotsiin ja vahvisti verkkosivujen suunnittelu- ja kehittämispalvelutarjon-
taansa merkittävästi ostamalla Wunderkraut Sweden AB:n emoyhtiön NodeOne Group AB:n koko osakekannan. 
 
Toukokuussa 2018 toteutetun Grow Golding AB:n yrityskaupan seurauksena Digitalist Group laajensi toimintaansa 
Ruotsissa vahvistaakseen mahdollisuuksiaan luoda ja toimittaa kokonaisvaltaisia innovaatio-, design- ja teknologiarat-
kaisuja. Grow Holding AB on ruotsalainen yhtiö, joka on vuodesta 2004 asti tukenut asiakasyritysten kasvua tarjoamalla 
strategian, designin ja viestinnän palveluita sekä Ruotsissa että kansainvälisesti.    

 
Keskeiset vahvuudet  
 
Digitalist Groupin keskeisiä vahvuuksia ovat: 
 
  

 Käyttäjätutkimukset läpi palvelun tai tuotteen tuotantoelinkaaren 

 Käyttö- sekä käyttäjätestaamispalvelut 

 Branding- ja markkinointipalvelut 

 Palvelu- ja digitaalisen muotoilun (design) sekä ohjelmistosunnittelun yhdistäminen. 



 

 

57 (96) 

  

 Laaja-alainen kattava käyttökokemus- ja käyttöliittymäsuunnittelu 

 Avoin ohjelmistopalvelupohjainen järjestelmäkehitys ja pilvipalvelut sekä keskittyminen avoimen lähdekoodin 
ratkaisuihin.  

 Erilaisten ohjelmisto- ja mobiiliteknologioiden teknologia-alusta- ja käyttöjärjestelmäriippumaton kehittäminen 

 Kyky kokonaistoimitukseen liittymä- ja palvelukokemuksesta prosessisuunnittelun kautta toteutukseen kaikilla 
merkittävillä kiinteillä ja mobiileilla alustoilla internetiä hyödyntäen 

 
Kansainväliset Digitalist Studiot sijaitsevat Helsingissä, Lontoossa, San Fransiscossa, Vancouverissa ja Tukholmassa.  
 
Kansainväliset asiakkaat sekä osaajat luovat lisäarvoa kaikessa tekemisessämme.  Tilamme ja toimintamallimme on 
suunniteltu avoimen yhteistyön mahdollisuuksia korostaen.  
 
Korkea asiakastyytyväisyys ja yhdessä asiakkaiden kanssa tekeminen 
 
Digitalist Groupin asiakaskunta koostuu toimialojensa johtavista yrityksistä. Strategiansa mukaisesti Yhtiö on onnistunut 
luomaan pitkäaikaisia ja kumppanuuteen perustuvia asiakassuhteita. Korkeaa asiakastyytyväisyyttä tukevat Digitalist 
Groupin oman arvion mukaan joustavuus, nopea toimituskyky, korkealaatuiset tuotteistetut palvelut sekä hyvä hinta‐
laatusuhde. Yhtiö tuotteistaa ja kehittää palvelumuotoilu-, suunnittelu-, ohjelmistokehitys‐, ylläpito‐ sekä osaamisenhal-
linnanprosessejaan asiakaslähtöisesti. Digitalist Groupin tavoitteena on säilyttää korkea asiakastyytyväisyys myös tule-
vaisuudessa. 
 
Internet of Things (IoT) alueen syvällinen, laitetason osaaminen 
 
Syvä mobiilin internetin ekosysteemin ja kulttuurin tuntemus on edellytys luovuudelle ja korkealle tekniselle osaamiselle 
sekä asiantuntemukselle. Ekosysteemin ja kulttuurin tuntemus pitää sisällään mm. päätelaiteriippumattoman Internetin, 
mobiliteetin, median konvergenssin, digitaalisten palveluiden, yhteisöllisyyden ja loppukäyttäjien tarpeiden tuntemisen 
ja näiden luomien mahdollisuuksien havaitsemisen. Asiakasmielessä tämä pitää sisällään kyvyn ymmärtää samassa 
ekosysteemissä toimivien avainasiakkaiden strategioita ja toimintakulttuuria. 
 
Korkea tekninen osaaminen ja asiantuntemus 
 
Digitalist Groupilla on korkeaa teknistä osaamista ja asiantuntemusta. Mobiilin internetin ekosysteemissä Digitalist Grou-
pin keskeisiä teknisiä vahvuuksia ovat mm. avoimet ohjelmistoalustat, mikropalvelu arkkitehtuurit, ohjelmistot, projektin-
hallinta ja älykkäät hosting- ja pilvipalvelut.  

Strategia ja tavoitteet 

 
Digitalist Group tavoittelee pitkällä aikavälillä vähintään 10 prosentin liikevoittotasoa. Pitkän aikavälin tavoitteiden saa-
vuttamiseksi Digitalist Group pyrkii kasvamaan kansainvälisesti ja kannattavasti muotoilemalla uutta ajattelua, palveluita 
ja teknologiaratkaisuja digitalisoituville toimialoille. Näitä toimialoja ovat teknologiateollisuus, energiateollisuus, liikenne 
ja logistiikka sekä kuluttajapalvelut yksityisellä ja julkisella sektorilla. Digitalist Group keskittyy strategiassaan palvelu- ja 
ratkaisuliiketoimintansa syventämiseen, sekä käyttäjä- ja käyttötutkimuksen, brandingin, designin ja teknologian sau-
mattomaan yhdistämiseen. 
                   

Liiketoiminnot ja tuotettavien palveluiden kuvaus 

 
Digitalist Group-konsernin liiketoiminnot jakautuvat neljään toimintoon: User Insight, Branding, Design ja Technology. 
 
User Insights -toiminto vastaa käyttäjä- ja käyttötutkimuspalveluistamme sekä LeanLab -tuotteemme ympärille raken-
netuista asiakasyhteisöistä.  Näihin kuuluu  kohderyhmien yksilöhaastattelu, ryhmähaastattelu sekä online-kyselypal-
velut.  
 
Branding toiminto suunnittelee ja uudistaa asiakkaiden markkinointia ja asiakaskokemuksia. Toiminta on konsultoivaa, 
strategista ja tähtää asiakkaiden liiketoimintojen kasvattamiseen. 
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Design-toiminto vastaa Yhtiön design-kyvykkyydestä ja on siksi keskeisessä roolissa Digitalist Groupin kilpailijoista erot-
tavana tekijänä Discover-Design-Deliver -lähestymistavassa, joka painottaa Digitalist Groupin osaamista käytettävyy-
destä. Design -toiminto vastaa siten digitaalisen transformaation, palvelumuotoilun, käyttöliittymäsuunnittelun, teollisen 
muotoilun, sekä visuaalisen suunnittelun toimeksiannoista.  
 
Techonolgy -toiminto vastaa aivan suunnittelun alusta lähtien teknologia -arkkitehtuureista, konsultoinnista, ohjelmisto-
kehityksestä, testauksesta, laitesuunnittelusta sekä jatkuvien DevOps -palveuiden tuottamisesta asiakkaillemme.  
 
Tietotekniikka 
 
Keskeisimmät Digitalist Groupin sisäisessä toiminnassa ja liiketoiminnan tukena käyttämät tietojärjestelmät ovat talous-
hallinnon, projektinhallinnan sekä henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät. Projektien laskutus on osa taloushallinnon tieto-
järjestelmää. Tietotekniikan avulla on mahdollista tehostaa hallintoa ja liiketoiminnan tukifunktioita sekä myyntiä. 

Kilpailu 

 
Toimialan kilpailu on ollut useita vuosia voimakasta. Kilpailussa parhaiten pärjäävät yhtiöt, jotka ovat asiakkaan näkö-
kulmasta palveluiltaan kriittisessä asemassa, tarjoamissaan palveluissa kooltaan riittävän suuria ja joilla on hyvä hinta-
laatusuhde sekä korkea asiakastyytyväisyys. Nykyisessä markkinatilanteessa asiakaskunta pyrkii pikemmin vähentä-
mään kuin lisäämään toimittajien lukumäärää, jolloin asiakaskohtaisesti vahvan aseman omaava yritys voi onnistues-
saan kasvattaa omaa markkinaosuuttaan sektorin toimijoiden joukossa. Kilpailutilanne säilynee myös lähivuosina ki-
reänä. Teknologiapalveluiden tuotanto ei ole tyypillisesti paikkaan vaan osaamiseen sidottua, joten palveluiden tuotta-
minen ja tuominen Suomen ulkopuolelta on mahdollista. 
 
Yhtiön kilpailijat ovat pääasiassa kansainvälisesti toimivia design-, IT- ja konsulttiyrityksiä sekä pienempiä paikallisia 
palveluyrityksiä. Keskeisimpiä kilpailijoita ovat muun muassa Accenture, Tieto, Frog, Ideo, TBWA ja Cap Gemini. Näiden 
lisäksi Yhtiöllä on myös pienempiä paikallisia, tiettyyn segmenttiin erikoistuneita, kilpailijoita, kuten Solita, Siili, Reaktor 
ja Futurice. Teollisten toimijoiden ja pääomasijoittajien yritysjärjestelyt toimialalla voivat vaikuttaa nopeasti kilpailutilan-
teeseen. 

Myynti ja markkinointi 

 
Yhtiö ei tarjoa palveluitaan suoraan kuluttajille. Tästä johtuen markkinointiin käytetyt mediapanostukset ovat verraten 
vähäiset. Tärkeimpinä myyntikanavina toimivat myynnin henkilökohtaiset kontaktit nykyisiin ja potentiaalisiin uusiin asi-
akkaisiin sekä kumppanuusasiakkuuksissa projektien toteutuksen yhteydessä tehtävä jatkomyynti. Yhtiö järjestää aktii-
visesti erilaisia tapahtumia ja kohtaamisia yhtiön asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. 
 
Digitalist Groupin johto seuraa aktiivisesti Yhtiön myynnin tuloksia. Yhtiöllä on käytössä on CRM-järjestelmä ja Solution 
Selling -malli, joiden avulla myynnin ja asiakkuuden kehittymistä on mahdollista seurata tehokkaasti.  
 
Tutkimus ja tuotekehitys 
 

Katsauskausilla 1.1.─31.3.2018 ja 1.1.-31.3.2017 konsernin tulokseen ei sisältynyt tutkimus- ja tuotekehityskuluja, eikä 
taseeseen aktivoituja kehittämismenoja. Tilikaudella 2017 konsernin tulokseen sisältyvien tutkimus- ja tuotekehityskulu-
jen määrä oli 0,1 miljoonaa euroa ja taseeseen aktivoitujen kehittämismenojen määrä 0,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella 
2016 konsernin tulokseen sisältyvien tutkimus- ja tuotekehityskulujen määrä oli 0,3 miljoonaa euroa ja taseeseen akti-
voitujen kehittämismenojen määrä 0,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella 2015 konsernin tulokseen sisältyvien tutkimus- ja 
tuotekehityskulujen määrä oli 1,8 miljoonaa euroa ja taseeseen aktivoitujen kehittämismenojen määrä 0,0 miljoonaa 
euroa.  Tutkimus- ja tuotekehitysmenot tilikaudella 2017 olivat 0,3 prosenttia konsernin liikevaihdosta, tilikaudella 2016  
2,0 prosenttia konsernin liikevaihdosta ja tilikaudella 2015 10,6 prosenttia konsernin liikevaihdosta.  
 
Digitalist Group harjoittaa taseeseen aktivoitavaa omaa tutkimusta ja tuotekehitystä hyvin harkitusti. Suurin osa Digitalist 
Groupin tutkimus- ja tuotekehitystyöstä tapahtuu asiakashankkeiden yhteydessä tai on muutoin sen luonteista, että me-
not kirjataan kuluksi niiden syntyessä. 
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Merkittävät sopimukset 
 
Digitalist Group ei ole tehnyt muita liiketoimintaan kuulumattomia merkittäviä sopimuksia kuin mitä jäljempänä kohdassa 
”Lähipiiriliiketoimet” on lueteltu.     
 
Konsernirakenne 
 
Digitalist Group-konserni muodostuu Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä emoyhtiö Digitalist Group Oyj:stä ja 22:sta 
konserniyhtiöstä.  
 

Nimi Perustamismaa Päätoimipaikan sijainti Emoyhtiön 
omistus- ja 
ääniosuus 
(%) 

Konsernin 
omistus- ja ää-
niosuus (%) 

Digitalist Finland Oy Suomi  Helsinki, Suomi 100 100 
Digitalist Canada Ltd. Kanada Vancouver, Kanada 100 100 
Ixonos Estonia OÜ Viro Tallinna, Viro 100 100 
Ixonos Hong Kong Limited Hongkong Hongkong, Kiina 100 100 
Ixonos Slovakia s.r.o. Slovakia Košice, Slovakia 100 100 
Ixonos Germany GmbH Saksa Berliini, Saksa 100 100 
Digitalist  UK Ltd Iso-Britannia Lontoo, Iso-Britannia 100 100 
Digitalist USA Ltd Yhdysvallat San Francisco, Yhdysvallat 100 100 
Cresense Oy Suomi Helsinki, Suomi 100 100 
Cresense Pte. Ltd. Singapore Singapore, Singapore 

0 100 
Cresense, Inc. Yhdysvallat San Francisco, Yhdysvallat 

0 100 
Cresense Hong Kong Limited Hongkong Hongkong, Kiina 

0 100 
Interquest Oy Suomi Helsinki, Suomi 

100 
100 

 
Digitalist Singapore Interquest Pte. Ltd Singapore Singapore, Singapore 

0 100 
NodeOne Group AB Ruotsi Tukholma, Ruotsi 

100 100 
Digitalist Sweden AB Ruotsi Tukholma, Ruotsi 

0 100 
Wunderlive AB Ruotsi Tukholma, Ruotsi 

0 100 
Grow Holding AB Ruotsi Tukholma, Ruotsi 

100 100 
Grow AB Ruotsi Tukholma, Ruotsi 

0 100 
Grow Nine AB Ruotsi Tukholma, Ruotsi 

51,9 100 
Grow Finland Oy Suomi Helsinki, Suomi 

0 100 
Grow Norway AS Norja Oslo, Norja 

0 100 

 

Digitalist Group Oyj  
 
Digitalist Group Oyj:n palveluksessa oli Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä yhteensä 3 henkilöä. 
 
Digitalist Finland Oy  
 
Digitalist Finland Oy:n toiminimi oli 13.6.2017 saakka Ixonos Finland Oy. Digitalist Finland Oy:n toiminimi oli 18.12.2008 
saakka Vega Technologies Oy, 18.12.2008- 7.2.2011 välisenä aikana Ixonos Finland MTSW Oy ja 7.2.2011‒13.6.2017 
välisenä aikana Ixonos Finland Oy. Yhtiöön sulautui 31.12.2010 sisaryhtiöfuusiolla Ixonos Finland OICT Oy, joka käsitti 
yrityskaupalla hankitut Service 4 Mobile Oy:n sekä Cidercone Life Cycle Solutions Oy:n. Ixonos Business Solutions Oy 
sulautui 30.6.2012 Digitalist Finland Oy:hyn. Digitalist Finland Oy:n palveluksessa on Rekisteröintiasiakirjan päivämää-
ränä yhteensä 129 henkilöä. 
 
 
 
 



 

 

60 (96) 

  

Digitalist Canada Ltd. 
 
Digitalist Canada Ltd. perustettiin lokakuussa 2016 tarkoituksenaan tuottaa Design- ja teknologiapalveluita Pohjois-
Amerikan asiakasprojekteihin. Digitalist Canada Ltd:n palveluksessa on Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä yhteensä 
22 henkilöä. 
 
Ixonos Estonia OÜ  
 
Ixonos Estonia OÜ ei ole aktiivinen eikä sen palveluksessa ollut Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä henkilökuntaa. 
 
Ixonos Slovakia s.r.o. 
 
Ixonos Slovakia s.r.o ei ole aktiivinen eikä sen palveluksessa ollut Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä henkilökuntaa. 
 
Ixonos Germany GmbH 
 
Ixonos Germany GmbH ei ole aktiivinen eikä sen palveluksessa ollut Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä henkilökun-

taa. 
 
Digitalist USA Ltd  
 
Digitalist USA Ltd perustettiin helmikuussa 2009 tarkoituksenaan tuottaa ohjelmistokehityksen palveluita Media & Com-
munities -liiketoimintayksikön asiakasprojekteihin. Yhtiö aloitti toimintansa Bostonin toimipisteessä huhtikuun 2009 
alussa, kesäkuussa 2011 Ixonosin paikallisesti operaatiot keskitettiin Yhtiön San Franciscon toimipisteeseen. Digitalist 
USA Ltd:n palveluksessa on Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä yhteensä  8 henkilöä. 

 
Digitalist UK Ltd 
 
Digitalist UK Ltd perustettiin syyskuussa 2011. Yhtiön toimipaikka sijaitsee Lontoossa, joka on Digitalist Groupin Design 
-palveluiden tuottamiseen erikoistunut suunnitteluyksikkö. Yhtiön palveluksessa on Rekisteröintiasiakirjan päivämää-
ränä yhteensä 11 henkilöä. 
 
Ixonos Hong Kong Limited 
 
Ixonos Hong Kong Limited perustettiin syyskuussa 2011. Yhtiön toimipaikka sijaitsee Hong Kongissa. Yhtiöllä ei ole ollut 
liiketoimintaa eikä yhtiön palveluksessa ole henkilökuntaa. Yhtiön sulkemisprosessi on käynnissä. 
 
Cresense Oy 
 
Cresense Oy ostettiin syyskuussa 2015. Yhtiön toimipaikka sijaitsee Helsingissä. Yhtiön palveluksessa ei Rekisteröinti-
asiakirjan päivämääränä ole henkilökuntaa.  

 
Cresense Pte. Ltd. 
 
Cresense Pte. Ltd. on Cresense Oy:n omistama yhtiö. Yhtiön toimipaikka sijaitsee Singaporessa. Yhtiön  palveluksessa 
ei Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä ole henkilökuntaa.  
 
Cresense Inc. 
 
Cresense Inc. on Cresense Oy:n omistama yhtiö. Yhtiön toimipaikka sijaitsee San Josessa, Kaliforniassa. Yhtiöllä ei ole 
ollut liiketoimintaa eikä yhtiön palveluksessa Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä ole henkilökuntaa. 
Cresense Hong Kong Limited 
 
Cresense Hong Kong Limited on Cresense Oy:n omistama. Yhtiön toimipaikka sijaitsee Hong Kongissa. 
Yhtiöllä ei ole ollut liiketoimintaa eikä yhtiön palveluksessa Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä ole henkilökuntaa. Yh-
tiön sulkemisprosessi on käynnissä. 
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Interquest Oy 
 
Interquest Oy ostettiin huhtikuussa 2017. Yhtiön toimipaikka sijaitsee Helsingissä. Yhtiön palveluksessa ei Rekisteröin-
tiasiakirjan päivämääränä ole henkilöstöä. 
 
Digitalist Singapore Pte. Ltd. 
 
Digitalist Singapore Pte. Ltd on Interquest Oy:n omistama yhtiö. Yhtiön toimipaikka sijaitsee Singaporessa ja sen palve-
luksessa ei ole Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä henkilöstöä. 
 
NodeOne Group AB 
 
NodeOne Group AB ostettiin elokuussa 2017. Yhtiön toimipaikka sijaitsee Tukholmassa. Yhtiön palveluksessa ei Rekis-
teröintiasiakirjan päivämääränä ole henkilökuntaa. 
 
Digitalist Sweden AB 
 
Digitalist Sweden AB on NodeOne Group AB:n omistama yhtiö. Yhtiön toimipaikka sijaitsee Tukholmassa ja sen palve-
luksessa Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä on yhteensä 51 työntekijää. 
 
Wunderlive AB 
 
Wunderlive AB on NodeOne Group AB:n omistama yhtiö. Yhtiön toimipaikka sijaitsee Tukholmassa. Yhtiön  palveluk-
sessa ei Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä ole henkilökuntaa. 
 
Grow Holding AB 
 
Grow Holding AB ostettiin toukokuussa 2018. Yhtiön toimipaikka sijaitsee Tukholmassa. Yhtiön palveluksessa ei Re-
kisteröintiasiakirjan päivämääränä ole henkilökuntaa. 
 
Grow AB 
 
Grow AB on Grow Holding AB:n omistama yhtiö. Yhtiön toimipaikka sijaitsee Tukholmassa. Yhtiön palveluksessa on 
Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä yhteensä 33 työntekijää. 
 
Grow Nine AB 
 
Grow Nine AB on Digitalist Groupin (51,9 %) ja Grow AB:n (48,1 %) yhdessä omistama yhtiö. Yhtiön toimipaikka sijaitsee 
Tukholmassa. Yhtiön palveluksessa on Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä yhteensä 17 työntekijää. 
 
Grow Finland Oy 
 
Grow Finland Oy on Grow AB:n omistama yhtiö. Yhtiön toimipaikka sijaitsee Helsingissä. Yhtiön palveluksessa ei Re-
kisteröintiasiakirjan päivämääränä ole henkilöstöä. 
 
Grow Norway AS 
 
Grow Norway AS on Grow AB:n omistama yhtiö. Yhtiön toimipaikka sijaitsee Oslossa. Yhtiön palveluksessa ei Rekiste-
röintiasiakirjan päivämääränä ole henkilöstöä. 
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Toimipaikat 
 
Digitalist Groupin toimipaikkaverkostoon kuuluvat Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä alla mainitut toimipaikat: 

Digitalist Group Oyj Helsinki, Arkadiankatu 2 Pääkonttori, konsernin keskushal-
linto, Yhtiön kotipaikka 

Digitalist Group Oyj Jyväskylä, Kivääritehtaan-
katu 6 

Toimipiste 

Digitalist Finland Oy Tampere, Hermiankatu 6-8 
F G H 

Toimipiste 

Digitalist Finland Oy Oulu, Elektroniikkatie 8 Toimipiste 

   

Digitalist UK Ltd Lontoo, Iso-Britannia Toimipiste  

   

Digitalist USA Ltd San Francisco, Yhdysvallat Toimipiste 

   

Digitalist Canada Ltd Vancouver, Kanada Toimipiste 

 
Digitalist Sweden AB 

 
Tukholma, Ruotsi 

 
Toimipiste 

 
Grow AB 

 
Tukholma, Ruotsi 

 
Toimipiste 

 
Kaikki Digitalist Groupin käytössä olevat toimitilat ovat vuokrattuja. 
 
Immateriaalioikeudet 
 
Digitalist Group käyttää liiketoiminnassaan toiminimiä, liiketunnuksia ja tuotemerkkejä, jotka se omistaa tai joihin se on 
toiminnassaan saanut käyttöoikeuden. Yhtiön liiketoiminnalle merkittävin immateriaalioikeus ovat tavaramerkit ja toimi-
nimet ”Digitalist Group” ja ”Ixonos”. Lisäksi Yhtiöllä on oikeudet digitalistgroup.com, digitalist.global ja digitalistgroup.fi 
sekä ixonos.com ja ixonos.fi  -verkkotunnuksiin. 
 
Digitalist Groupilla ei ole nimissään rekisteröityjä patentteja, mutta Yhtiöllä on käsittelyssä kaksi patenttihakemusta, joi-
den käsittely on vielä tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä kesken. Konsernin liiketoiminta ei ole Digitalist Grou-
pin näkemyksen mukaan riippuvainen patenteista, lisensseistä tai muista vastaavista kolmansista osapuolista riippuvista 
seikoista. 
 
Oikeudenkäynnit ja viranomaismenettelyt  
 
Digitalist Group tai mikään Konserniin kuuluva yhtiö ei ole osallisena Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä eikä ole 
osallistunut Rekisteröintiasiakirjan päivämäärää edeltävän 12 kuukauden aikana mihinkään viranomaismenettelyyn, 
oikeudenkäyntiin tai välimiesmenettelyyn, jolla voi olla tai on voinut olla kyseisellä jaksolla tai lähimenneisyydessä mer-
kittävä vaikutus. Digitalist Groupin tai sen Konserniin kuuluvien yhtiöiden taloudelliseen asemaan tai kannattavuuteen. 
Digitalist Group ei ole myöskään tietoinen mistään valmisteltavasta menettelystä tai sellaisen uhasta. Digitalist Groupin 
johto ei ole tietoinen mistään tosiseikoista tai olosuhteista, joiden voisi kohtuullisesti olettaa johtavan olennaisiin vaati-
muksiin Digitalist Group -konsernilta. 

 
Vakuutukset 
 
Digitalist Group-konserni on vakuuttanut varansa ja liiketoiminnan riskit normaalein liiketoimintaa koskevin vakuutuksin.  
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YHTIÖ, HALLINTO, JOHTO JA TYÖNTEKIJÄT 

 
Digitalist Group lyhyesti 
 
Digitalist Groupin rekisteröity toiminimi on Digitalist Group Oyj, ruotsiksi Digitalist Group Abp ja englanniksi Digitalist 
Group Plc ja sen kotipaikka on Helsinki. Digitalist Groupin rekisteröity käyntiosoite on Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki ja 
puhelinnumero 0424 2231. Yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaan Digitalist Groupin toimialana on tietojenkäsittelyyn ja tietolii-
kenteeseen liittyvien ohjelmistojen, järjestelmien ja laitteiden valmistus, maahantuonti, myynti, vuokraus ja vienti sekä 
tietojenkäsittelyyn ja tietoliikenteeseen liittyvien konsultointi‐, koulutus‐, ylläpito‐, huolto‐ ja muiden palvelujen tuottami-
nen. Yhtiö voi omistaa arvopapereita ja käydä niillä kauppaa. 
 
Digitalist Group on julkinen osakeyhtiö, johon sovelletaan Suomen lakia. Digitalist Group on merkitty Patentti‐ ja rekis-

terihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin yritys‐ ja yhteisötunnuksella 0997039‐6. Digitalist Group on alun perin pe-
rustettu osuuskuntana 27.9.1994 ja se on merkitty kaupparekisteriin 11.1.1995. Digitalist Group on muuttunut osakeyh-
tiöksi kaupparekisteriin 4.12.1996 tehdyn merkinnän myötä. Digitalist Groupin tilikausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.12.  
 
Digitalist Groupin toiminimi on ollut Tieto-X Oy 4.12.1996‒10.6.1999 välisenä aikana, Tieto‐X Oyj 11.6.1999‒11.2.2007 
välisenä aikana ja Ixonos Oyj 12.2.2007‒23.5.2017 välisenä aikana. Yhtiön toiminimi on ollut Digitalist Group Oyj 
23.5.2017 alkaen. 
 
Osakkeenomistajien lukumäärä oli 4.7.2018 yhteensä 3 967. 
 
Hallinto 
 
Digitalist Group Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyh-
tiölain sekä yhtiöjärjestyksen säännöksiä. Yhtiön hallinto ja valvonta on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjoh-
tajan kesken. Lisäksi Yhtiöllä on toimitusjohtajan toimivallan puitteissa toimiva johtoryhmä.  
 
Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten työosoite on c/o Digitalist Group Oyj, Arkadiankatu 2, 00100 Hel-
sinki ja Yhtiön puhelinnumero on 0424 2231. 
 
Hallitus 
 
Hallitusta koskevat yhtiöjärjestyksen määräykset 
 
Osakeyhtiölain ja Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön valvonta ja hallinto on jaettu yhtiökokouksessa edustettujen 
osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Osakeyhtiölain mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta 
ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. 
 
Digitalist Groupin yhtiöjärjestyksen mukaan Digitalist Groupin hallituksessa on vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän 
(9) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikauden pituutta ei ole määrätty yhtiöjärjestyksessä ja näin ollen se määräytyy 
osakeyhtiölain mukaan eli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ja uuden jäsenen toimikausi alkaa uuden jäsenen va-
linnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa ja hallituk-
sen jäsenten toimikausien lukumäärää ei ole rajoitettu. Yhtiöjärjestyksessä ei ole määrätty hallituksen puheenjohtajan 
valinnasta, ja näin ollen noudatetaan Osakeyhtiölain säännöksiä ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee hal-
litus, jos hallitusta valittaessa ei ole päätetty toisin. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus nimittää Yhtiön toimitusjohtajan.  
 
Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä 
 
Digitalist Group Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka hallinnoinnissa noudatetaan osakeyhtiölakia, arvopape-
rimarkkinalakia, markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU) N:o 596/2014 (MAR), Helsingin Pörssin antamia, listattuja yh-
tiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä, Finanssivalvonnan listayhtiöiden tiedonantovelvollisuuteen liittyviä standardeja 
sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Lisäksi Yhtiö noudattaa hallinnoinnissa Arvopaperimarkkinayhdistyksen 1.10.2015 anta-
maa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka tuli voimaan 1.1.2016. 
 
Digitalist Groupin johto ja valvonta jakautuvat yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Sisäisestä valvon-
nasta vastaa Yhtiön ylin johto ja ulkoisesta valvonnasta tilintarkastajat. Operatiivisesta liiketoiminnasta vastaa toimitus-
johtaja.  
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Digitalist Group pyrkii toiminnallaan Yhtiön omistaja-arvon kohottamiseen lainsäädäntöä noudattaen ja yhteiskunnallisia 
velvoitteitaan kantaen. 
 
Hallituksen toimintatavat 
 
Hallituksen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet määritellään kirjallisesti työjärjestyksessä, joka julkistetaan Yhtiön 
internetsivuilla. Hallitus kokoontuu varsinaisiin kokouksiin työjärjestyksensä mukaisesti pääsääntöisesti kerran kuukau-
dessa, lukuun ottamatta heinäkuuta. Varsinaisten kokousten lisäksi hallitus pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. 
Hallituksen kokous voidaan pitää myös puhelinkokouksena. Hallitustyöskentelyn tehokkuuden takaamiseksi hallitus ar-
vioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain. Arviointi suoritetaan sisäisenä itsearviointina. 
  
Yhtiön hallitus on pitänyt kokouksia 26 kertaa vuonna 2017, 12 kertaa vuonna 2016 ja 18 kertaa vuonna 2015. Vuonna 
2018 hallitus on pitänyt 15 kokousta Rekisteröintiasiakirjan päivämäärään mennessä. 
 
Pysyvät valiokunnat 
 
Tarkastusvaliokunta 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäsenet ja valiokunnan puheenjohtajan. Tarkastusvaliokuntaan 
kuuluu vähintään kolme jäsentä. Tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia Yhtiöstä ja vä-
hintään yhden jäsenen on oltava riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Vähintään yhden tarkastusva-
liokunnan jäsenen on oltava riippumaton henkilö, jolla on asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen tai kirjanpidon 
taikka tarkastuksen alalla. 
 
Tarkastusvaliokunnan jäseninä toimivat Pekka Pylkäs (puheenjohtaja), Bo-Erik Ekström, Esa Matikainen ja Peter Eriks-
son. 
 
Tarkastusvaliokunta perehtyy yhtiön tilinpäätökseen ja osavuosikatsauksiin sekä yhtiön sisäisiin ja ulkoisiin valvontajär-
jestelmiin. Tarkastusvaliokunta seuraa yrityksen tuloskehitystä, budjetoinnin laatimisperiaatteita, budjetointia ja riskien-
hallintaa. Tarkastusvaliokunta tutustuu yhtiön taloushallinnon järjestelmiin, hyväksyy yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestel-
mästään antaman kuvauksen, valmistelee tilintarkastajan valintaa koskevaa päätösehdotuksen, ottaa kantaa tilintarkas-
tajan riippumattomuuteen sekä arvioi tilintarkastajien toimittamia oheispalveluita. Tarkastusvaliokunnan kokouksiin osal-
listuu tarpeen mukaan tilintarkastaja sekä yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja. 
 
Yhtiön sisäisen tarkastuksen koordinoinnista vastaa hallituksen tarkastusvaliokunta osana sisäistä valvontaa. Sisäinen 
tarkastus on vastuutettu konsernin taloushallinnolle ja taloushallinto suorittaa sisäistä tarkastusta oman toimensa ohella. 
Tarkastustyötä suorittaa Yhtiön controller-toiminto. Tarpeen vaatiessa talousjohto voi käyttää yksittäisissä tarkastusta-
pauksissa konsernin ulkopuolista apua. Sisäisen tarkastuksen havainnoista raportoidaan talousjohdolle, joka raportoi 
havainnoista tarkastusvaliokunnalle. Sisäisen tarkastuksen suunnitelma tehdään vuosittain yhteistyössä yhtiön tilintar-
kastajien kanssa.   
 
Palkitsemisvaliokunta 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan palkitsemisvaliokunnan jäsenet ja valiokunnan puheenjohtajan. Palkitsemisvaliokuntaan 
kuuluu vähintään kolme jäsentä. Tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia Yhtiöstä. Toimi-
tusjohtaja tai Yhtiön muuhun johtoon kuuluva henkilö ei saa olla palkitsemisvaliokunnan jäsen. 
 
Palkitsemisvaliokunnan jäseninä toimivat Bo-Erik Ekström (puheenjohtaja) ja Jaana Rosendahl ja Peter Eriksson.  
 
Palkitsemisvaliokunta käsittelee, arvioi ja tekee esityksiä Digitalist Group -konsernin johdon ja henkilöstön palkkausra-
kenteista sekä palkitsemis- ja kannustinjärjestelmistä sekä seuraa niiden toimivuutta sen varmistamiseksi, että johdon 
palkitsemisjärjestelmät edistävät Yhtiön tavoitteiden saavuttamista. 
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Hallituksen jäsenet  
 

Nimi  Asema hallituksessa Syntynyt Hallituksen 
jäseneksi 

Andreas Rosenlew  Puheenjohtaja  1962 2018 

Esa Matikainen Jäsen, varapuheenjohtaja 1969 2018 

Paul Ehrnrooth Jäsen 1965 2010 

Bo-Erik Ekström Jäsen 1954 2016 

Pekka Pylkäs Jäsen 1960 2015 

Peter Eriksson Jäsen 1966 2017 

Jaana Rosendahl 
 
 
 

Jäsen 1961 2018 
 
 
 
 
 

 

Jäsen 1961 2018 

Anders Liljeblad 
 
 
l 
 
 
 

Jäsen 1959 2018 
 
 
 
 
 

 
Seuraavassa on esitetty lyhyt kuvaus Digitalist Groupin hallitukseen kuuluvista henkilöistä. Lisäksi seuraavassa on esi-
tetty selvitys niistä yhtiöistä, joiden hallituksen jäsen tai yhtiömies Yhtiön hallituksen jäsen on tällä hetkellä tai on ollut 
viiden vuoden aikana ennen Rekisteröintiasiakirjan päivämäärää. 
 
Andreas Rosenlew 
Hallituksen puheenjohtaja 28.6.2018 alkaen 
Hallituksen jäsen vuodesta 2018 lähtien, riippuvainen Yhtiöstä 
 
Koulutus: Master of Science (in Econ.) 
 
Vanhempi neuvonantaja & Hallitusammattilainen 
 
Keskeinen työkokemus: 
2004-2018 Grow AB, Managing Partner & Executive Chairman 
2004-2006 Electrolux Group AB plc, Global Brand Director (for hire) 
1996-2003 Lowe Brindfors AB, Managing Partner & Executive Chairman 
1993-2003 Lowe&Partners Worldwide Ltd, Partner 
1990–1993 Dreamland Entertainment Inc, CEO 
1988–1990 a/h/p Brindfors Oy, Managing Director, Partner 
1986–1988 Nokia Data Oy, Marketing Manager 
1985–1986 Young & Rubicam Ltd, Strategic Planner 
1984–1985 Lego Systems A/S, Marketing Planner 
 
 
Muut hallitusjäsenyydet:  
   

Voimassa olevat hallitusjäsenyydet Päättyneet hallitusjäsenyydet 

- Rosebloom Enterprises AB (puheenjoh-
taja) 

-Grow Holding AB 

- KVD Group AB -Kiosked Ltd 
- Carnegie Holding AB   -Polarica Holding AB 
- Carnegie Investment Bank AB -Acne Studios Holding AB 
- Cabonline Group AB -Avanza Bank Holding AB plc 
- AmCham Finland Ry  

 
Esa Matikainen 
Hallituksen varapuheenjohtaja 
Hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2018 lähtien 
Tarkastusvaliokunnan jäsen 
 
Koulutus: kauppatieteiden tohtori, tuotantotalouden diplomi-insinööri 
Hallitusammattilainen  
 
Keskeinen työkokemus: 
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2009‒2017 Hallitusammattilaisena jäsenenä useissa erityisesti digitalouden kasvuyrityksissä (mm. MPY Osuuskunta 
2014‒17, InterQuest Oy, hpj 2012‒2017, jäsen 2009‒2012; 2014 Seed Digital Media 2014) 
2001‒2017 Partneri valikoiduissa kasvuyrityksissä (mm. Apprix Oy 2001->, SoSe 2008-17, mCasting 2001‒2015) 
2001‒2012 Liikkeenjohdon konsultointi (EM Advisor Oy, 2001->, 2007‒2012 Aspectum Public Oy Fennia Consulting 
2003‒08) 
1994‒2001 Hallituksen puheenjohtaja/jäsen, strategiajohtaja, Nedecon Oyj (1994‒2001) 
 
 Muut hallitusjäsenyydet: 
 

Voimassa olevat hallitusjäsenyydet Päättyneet hallitusjäsenyydet 

- MPY Palvelut Oyj (puheenjohtaja) - InterQuest Oy 
- InlineMarket (puheenjohtaja) - Seed Digital Media 
-  Kaakon Viestintä Oy - Boardman Oy 
- Ida Fram Group Oy - MPY Osuuskunta 
- Qvik Oy - Sose 
 -Boardman 2020 
 -mCasting 

 
Paul Ehrnrooth 
Hallituksen jäsen 
Hallituksen jäsen vuodesta 2010 lähtien, riippumaton Yhtiöstä, riippuvainen Yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta 
 
Koulutus: kauppatieteiden maisteri 
 
Toimitusjohtaja, Turret Oy Ab 
 
Keskeinen työkokemus: 
1999‒2007 Savox Oy, toimitusjohtaja 
1994‒1999 Wärtsilä Oyj, eri johtotehtäviä 
1993‒1994 Kone Oyj, eri johtotehtäviä 
 
Muut hallitusjäsenyydet:  
   

Voimassa olevat hallitusjäsenyydet Päättyneet hallitusjäsenyydet 

- Savox SA (Luxembourg) (puheenjohtaja) - Wärtsilä Oyj 
- Savox Investments SA (Luxembourg)   (pu-

heenjohtaja) 
- Finance Link Ltd  

- Savox International SA (Luxembourg) (pu-
heenjohtaja) 

- FA Inkasso Oy 

- Savox Communications Oy (puheenjoh-
taja) 

- Finance Link Holding Oy 

- Fibonia Oy (puheenjohtaja) - Batofin Oy 
- Fiskars Oyj (puheenjohtaja) - Chripas S.A. 
- Turret Oy Ab (puheenjohtaja) - Savox Ltd. 
- Tremoko Oy Ab  

 
Bo-Erik Ekström 
Hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2016 lähtien   
Tarkastusvaliokunnan jäsen 
 
Koulutus: Diplomiekonomi 
 
B&MANs Board & Management Services Oy, Senior Advisor 
 
Keskeinen työkokemus: 
2001– B&MANs Board & Management Services Oy, omistaja 
1998–2001 A.T. Kearney Oy, Vice President 
1997–1998 Gemini Consulting Group (nyk. CapGemini), Vice President 
1990–1997 Siar-Bossard Ab, Senior Partner 
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1986–1990 Cenergo Consultants Oy, osakas 
1981–1986 Andersen Consulting (nyk. Accenture), eri johtotehtäviä Helsingissä, Tukholmassa ja Oslossa 
1980–1981 KPMG Oy, tilintarkastaja 
 
Hallitusjäsenyydet muissa yhtiöissä:  
 

Voimassa olevat hallitusjäsenyydet Päättyneet hallitusjäsenyydet 

- Buildercom Oy, (omistaja)  -  
- eCraft  
- CE Lindgren  
- Trygga Skärgårdsboende r.y (puheenjohtaja)  

 
Pekka Pylkäs 
Hallituksen jäsen vuodesta 2015 lähtien, riippuvainen Yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta 
 
Koulutus: M.Sc. (Economics), Executive MBA 
Owner & CEO: Ermatt AG, Switzerland 
 
Keskeinen työkokemus: 
2003‒ Owner & CEO: Ermatt AG, Switzerland  
1996‒2003 CFO, VP Corporate Planning : Swisslog Management AG, Switzerland  
1991‒1996 VP Finance & Control , Controller: Nokia Consumer Electronics, Switzerland 

 
 Muut hallitusjäsenyydet: 
 

Voimassa olevat hallitusjäsenyydet Päättyneet hallitusjäsenyydet 

- Ermatt AG (Sveitsi), (puheenjohtaja) 
- Savox SA (Luxembourg) 
- Savox Investments SA (Luxembourg)  

Digitalist Finland Oy  

- Savox International SA (Luxenburg)  
- Savox Communications Oy 
- Savox Communications (Singapore) Co. Ltd. 
- Savox Hong Kong Ltd. 
- Control Express Finland Oy 

 

- Turret Oy Ab 
- Savox Kiinteistöt Oy 

 

 
Peter Eriksson 
Hallituksen jäsen vuodesta 2017 lähtien, riippumaton Yhtiöstä, riippuvainen Yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta 
   
Koulutus: M.Sc. (Econ.) 
Savox SA, toimitusjohtaja 
 
Keskeinen työkokemus: 
2011–2015 Savox Communications Group, konsernijohtaja 
2008–2009 Safety Communications SA, toimitusjohtaja 
2007–2008 Turret Oy Ab, kehitysjohtaja 
2001–2007 Finpro Ranska, vientikeskuksen johtaja 
1999–2001 KPMG Consulting Oy, liikejohdon konsultti 
 

Voimassa olevat hallitusjäsenyydet Päättyneet hallitusjäsenyydet 

- Savox SA (Luxembourg)  
- Savox Investments SA (Luxembourg)  
- Savox International SA (Luxembourg)  
- Savox Communications Oy Ab (Suomi)  
- Savox Communications Ltd (Canada)  
- Savox Communications Inc (USA)  
- Savox Communications Ltd (UK)  
- Savox Ltd (Hong Kong)  
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- Turret Oy Ab  
 
Jaana Rosendal 
Hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2018 lähtien 
   
Koulutus: Diplomi-insinööri (Energiatalous, tuotantotalous) 
Executive Advisor, Asiakastalous, Kolmepistenolla, Hallitustyöskentely 
 
Keskeinen työkokemus: 
2007‒2015 Taaleritehdas Oyj (nyk. Taaleri Oyj), johtaja, asiakkuudet, markkinointi, viestintä 
2006‒2007 Mandatum Yksityispankki, asiakkuusjohtaja 
2003‒2006 A-lehdet Oy, johtaja, asiakkuudet, markkinointi ja lehtien myynti 
2001‒2002 Aktia Oyj, asiakkuusjohtaja,  
1987‒2001 Fortum Energy House, SVP, asiakkuudet, brändi, eBiz (viimeinen positio Fortumissa). Yhtiössä vuodesta 

1987 eri positioissa ensin Imatran Voimassa ja myöhemmin Fortumissa. 
 
 

Voimassa olevat hallitusjäsenyydet Päättyneet hallitusjäsenyydet 

- Digiraksa Oy,    
- Reflector Oy  
- Crowst Oy  

  
Anders Liljeblad 
Hallituksen jäsen 
Hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2018 lähtien 
 
Koulutus: MBA, Markkinointi 
 
Keskeinen työkokemus: 
- Osakas ja/tai hallituksen jäsen useissa yhtiöissä, erityisesti median, mainonnan ja sponsoroinnin alueella 
 
Muut hallitusjäsenyydet:  
   

Voimassa olevat hallitusjäsenyydet Päättyneet hallitusjäsenyydet 

- Chundsell Medicals  (puheenjohtaja) 
- Ingo Marketing (Reklambyro Ingo) 

 

  
 
Hallituksen jäsenten palkkiot ja etuudet 
 
Tilikausilla 2015–2017 sekä tilikaudella 2018 Rekisteröintiasiakirjan päivämäärään mennessä hallituksen jäsenille on 
maksettu palkkioita ja muita etuuksia seuraavasti: 
 
Palkkiot (euroa) 2018 2017 2016 2015 

Nimi      
Paul Ehrnrooth 25 500 48 500 52 000 45 000 

Bo-Erik Ekström 14 750 27 000 18 000 0 

Pekka Eloholma 8 167 26 250 17 000 0 

Peter Eriksson 
 
 
 

13 250 18 500 0 0 

Pertti Ervi 0 0 13 000 41 000 

Matti Heikkonen 
 
 
 
 

0 0 0 9 417 

Samu Konttinen 7 417  24 500 26 000 26 000 

Ilari Koskelo 0 0 11 000 28 000 

Anders Liljeblad 0 0 0 0 

Päivi Marttila 
 

11 750 38 000 25 000 0 

Esa Matikainen 
 
 
 

9 750 0 0 0 

Pekka Pylkäs 13 250 25 750 28 000 17 000 
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Jaana Rosendahl 7 500 0 0 0 

Andreas Rosenlew 0 0 0 0 

Ville Tolvanen 7 000 0 0 0 

May Wiiala 0 0 11 000 28 000 

     

Hallituksen palkkiot yhteensä 118 334 208 500 201 000 194 417 

     

   Palkkiot, euroa/vuosi 2018 
   Puheenjohtaja 40 000 

   Varapuheenjohtaja 30 000 

   Jäsenet 20 000 

    
 
 
 
 

 

     

     

   Kokouspalkkiot, euroa/kokous 2018 

   Puheenjohtaja/hallituksen kokous 500 

   Puheenjohtaja/valiokunnan kokous 500 

   Jäsenet/hallituksen ja valiokunnan kokoukset 250 

 
Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja todellisten kulujen mukaisiin matkakulujen korvauksiin. Hallituksen jäsenten puo-
lesta ei ole maksettu vapaaehtoisia eläkevakuutusmaksuja vuosina 2015-2018. 
 
Hallituksen jäsenten osakeomistus ja optiot  
 
Hallituksen jäsenten henkilökohtaisesti ja määräysvaltayhtiöidensä kautta omistamien Digitalist Groupin osakkeiden lu-
kumäärä tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä oli yhteensä 512 856 110 kappaletta, joka edusti Digitalist Groupin 
koko osake- ja äänimäärästä noin 78,78 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä. Hallituksen jäsenet eivät omista Digi-
talist Groupin optio-oikeuksia.  
 
Alla on listattu hallituksen jäsenten Digitalist Groupin osakkeiden omistus suoraan ja määräysvaltayhteisöjen kautta 
Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä: 
 

Nimi Asema hallituk-
sessa Osakkeita 

Andreas Rosenlew¹ Puheenjohtaja  44 427 665 
 Esa Matikainen Varapuheenjohtaja 0 

Paul Ehrnrooth² Varapuheenjohtaja 0 
 

Jäsen 467 928 445 
Bo-Erik Ekström³ Jäsen 500 000 
Peter Eriksson Jäsen 0 
Pekka Pylkäs Jäsen 0 
Jaana Rosendal Jäsen 0 
Anders Liljeblad Jäsen 0 
   
Yhteensä  512 856 110 

 
1) Andreas Rosenlewin määräysvaltayhteisö Rosebloom Ventures Ab omistaa 44 427 665 osaketta. 
 
2) Paul Ehrnroothin määräysvaltayhteisö Tremoko Oy Ab omistaa 467 928 445 osaketta ja on Yhtiön suurin osak-
keenomistaja. 
 
3) Bo-Erik Ekströmin määräysvaltayhteisö Ekström Holding Ab omistaa 500 000 osaketta. 
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Hallituksen jäseniä koskevat muut tiedot 
 
Hallituksen jäsenillä ei ole eturistiriitoja, jotka koskisivat heidän asemaansa Digitalist Groupin hallituksen jäsenenä ja 
heidän yksityisiä etujaan tai heidän muita tehtäviään. Hallituksen jäsenten osakeomistus Digitalist Groupissa on ilmoi-
tettu Rekisteröintiasiakirjan kohdassa ”Hallinto, johto ja työntekijät – Digitalist Groupin hallitus – Hallituksen jäsenten 
osakeomistus ja optiot”. 
 
Tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä yksikään hallituksen jäsen ei ole Yhtiön käsityksen mukaan viiden (5) 
viime vuoden aikana: 
 

 saanut tuomioita liittyen petosrikoksiin tai ‒rikkomuksiin tai 

 ollut oikeus- tai valvontaviranomaisen (mukaan lukien ammattialajärjestöt) syytteen tai 
seuraamuksen kohteena tai saanut tuomioistuimelta tuomiota kelpaamattomuudesta toimimaan minkään yh-
tiön hallinto-, johto- tai valvontaelimissä tai hoitamaan minkään yhtiön liiketoimintaa, tai toiminut johtavassa 
asemassa, kuten hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenä, tai 

 kuulunut johtoon sellaisessa yhtiössä, joka on haettu konkurssiin, selvitystilaan tai saneeraukseen. 
 
 
Yhtiö noudattaa sisäpiiriohjetta, jonka mukaan sisäpiiriin kuuluvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa Yhtiön osakkeilla 
neljän viikon aikana ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöksen julkistamista.  

 
Digitalist Groupin johto 
 
Toimitusjohtaja ja johtoryhmä 
 
Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä Digitalist Groupin toimitusjohtajana toimii Ville Tolvanen. Toimitusjohtajan tehtä-
vänä on hoitaa konsernin juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten sekä osakeyhtiölain mukai-
sesti. Hallitus valitsee toimitusjohtajan toistaiseksi.  
 
Konsernin johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt.  
 
Nimi Asema tai vastuualue Syntynyt Palveluksessa vuodesta 

Ville Tolvanen  Toimitusjohtaja, CEO 1972 2017 

Johan Almquist Toimitusjohtaja, Ruotsi 1962 2018 

Teppo Kuisma Executive Vice President 1977 2007 

Hans Parvikoski Talousjohtaja 1973 2017 

 
Seuraavassa on esitetty lyhyt kuvaus Digitalist Groupin johtoryhmään kuuluvista henkilöistä. Lisäksi seuraavasssa on 
esitetty selvitys niistä yhtiöistä, joiden hallituksen jäsen tai yhtiömies Yhtiön johtoryhmän jäsen on tällä hetkellä tai on 
ollut viiden vuoden aikana ennen Rekisteröintiasiakirjan päivämäärää. 
 
 
Ville Tolvanen 
   
Koulutus: BBA 
Digitalist Group Oyj, CEO, lokakuu 2017 lähtien 
 
Keskeinen työkokemus: 
 
2013–2017 Digitalist Network, perustaja  
2010–2017 Rome Advisors, toimitusjohtaja  
2005‒2010 For Group, strategiajohtaja  
2003‒2005 PHS Helsinki, strategiajohtaja  
2000‒2002 Intervisio Oy, toimitusjohtaja  
1999‒2000 Oy Radiolinja Ab, Senior Partner Manager  

19961999 Q.P.R. Finland Oy,  Nordic Marketing Manager, perustaja 
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Voimassa olevat hallitusjäsenyydet Päättyneet hallitusjäsenyydet 

- Moment Group Oy (puheenjohtaja)   - Digitalist Group Oyj 
- Novita Oy  
  

 
Johan Almqvist 
Digitalist Sweden, Toimitusjohtaja, kesäkuu 2018 lähtien 
 
Koulutus: BBA, Stockholm University 
 
Keskeinen työkokemus 
2013‒ Grow, CEO ja johtava osakas 
2015‒ Ahouse, Puheenjohtaja ja perustaja 
2006‒2013 Electrolux, Senior Vice President Global Brand and Marketing 
2004‒2006 TBWA International, Vice President Nordic Region 
1998‒2006 TBWA Sweden, Managing Director and Founder 
1996‒1998 MTV Europe, Marketing and Communication Director Nordic Region 
 
Teppo Kuisma 
Digitalist Group Oyj, Executive Vice President, heinäkuu 2015 lähtien 
 
Koulutus: Insinööri  
 
Keskeinen työkokemus:  
2013‒ 2015  Digitalist Group Oyj, Senior Vice President  
2011–2013 Digitalist Group Oyj, Vice President, Online Solutions  
2010‒2011 Digitalist Group Busines Solutions Oy, toimitusjohtaja  
2008‒2010 Digitalist Group, Business Solutions, Chief Project Officer  
2007‒2008 Digitalist Group Technology Consulting Oy, Senior Consultant  
2006‒2007 Mermit Business Applications Oy (yritysostossa Digitalist Group Oyj:lle), Chief Project Officer  
2006‒2007 Mermit Business Applications Oy, Senior Consultant  
2004‒2006 UPM Kymmene Oyj, IT Application Center Manager  
2003‒2004 UPM-Kymmene Oyj, IT Application Manager 
 
Hallitusjäsenyydet: Vakka-Suomen Puhelin, alkaen 1.1. 2017 
 
Hans Parvikoski 
Digitalist Group, CFO, lokakuu 2017 lähtien 
 
Koulutus: M.Sc. (Econ.) 
 
Keskeinen työkokemus 
2016‒2017 Idean Enterprises, CFO 
2015‒2016 Aalto University School of Business, Head of Finance 
2013‒2015 Basware Plc., VP, Business Control 
2010‒2013 Basware Plc., VP, Financial Shared Services Center 
2008‒2010 Ixonos Plc., Financial Manager 
2005‒2008 Raute Plc., North America, Director Finance and Administration 
2005‒2005 Luottokunta, Financial Manager 
2002‒2005 Carnegie Investment Bank, Head of Finance 
2000‒2002 KPMG, Auditor 

 
Johtoryhmän toiminta 
 
Konsernin operatiivisen johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa Yhtiön liiketoiminnan johtamisessa. Toimi-
tusjohtaja valitsee ja hallitus nimittää toimitusjohtajan esityksestä operatiivisen johtoryhmän jäsenet. 
 
Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa sekä lisäkokouksiin tarvittaessa. Johtoryhmän kokous voi-
daan pitää myös video- tai puhelinneuvotteluna. 
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Johtoryhmä muun muassa valmistelee kuukausiraportit, investoinnit, konserniohjeet ja -politiikat, pitkän tähtäimen suun-
nitelmat ja 12 seuraavaa kuukautta koskevat toimintasuunnitelmat sekä tilinpäätöksen hallituksen päätettäviksi. 
 
Johdon palkkiot ja etuudet 
 
Johdon palkat ja muut etuudet sekä kannustinjärjestelmät  
 
Toimitusjohtajasopimuksen mukaan toimitusjohtajalle maksettava korvaus koostuu kuukausipalkasta, auto- ja puhe-
linedusta sekä vuosittaisesta hallituksen päättämästä tulospalkkiosta. Lisäksi Yhtiö on ottanut toimitusjohtajalle vapaa-
ehtoisen, sijoitussidonnaisen eläkevakuutuksen, johon Yhtiö maksaa vuosittain 8 500 euroa. Muuten toimitusjohtajan 
eläkeikä ja eläkkeen suuruus määräytyvät Suomen normaalin TYEL-lainsäädännön mukaisesti. Toimitusjohtajalle on 
maksettu tilikauden 2018 aikana palkkoina ja muina lyhytaikaisina työsuhde-etuina yhteensä 125 tuhatta euroa, mikä 
määrä ei sisällä hallituksen jäsenyydestä maksettua palkkiota. Toimitusjohtajille maksettiin tilikauden 2017 aikana palk-
koina ja muina lyhytaikaisina työsuhde-etuina yhteensä 252 tuhatta euroa. Toimitusjohtajille maksettiin tilikauden 2016 
aikana palkkoina ja muina lyhytaikaisina työsuhde-etuina yhteensä 296 tuhatta euroa palkkaa ja tilikauden 2015 aikana 
palkkoina ja muina lyhytaikaisina työsuhde-etuina yhteensä 357 tuhatta euroa palkkaa.   
 
Johtoryhmän jäsenille tilikausilla 2015–2018 maksettu korvaus koostui kuukausipalkasta ja muista työsopimuksella so-
vituista eduista sekä hallituksen päättämistä kyseisten tilikausien tuloksien perusteella maksettavista palkkioista, jotka 
perustuivat konsernin liikevaihtoon ja liikevoittoon sekä oman yksikön toiminnan laadulliseen kehittämiseen. Digitalist 
Groupin johtoryhmän jäsenille maksetut palkat ja palkkiot luontoisetuineen olivat tilikaudella 2017 yhteensä 511 tuhatta 
euroa, tilikaudella 2016 yhteensä 374 tuhatta euroa ja tilikaudella 2015 yhteensä 396 tuhatta. Toimitusjohtajalle makse-
tut palkat eivät sisälly johtoryhmälle maksettujen palkkojen ja palkkioiden yhteismääriin. Eräille johtoryhmän jäsenille on 
otettu vapaaehtoisia, sijoitussidonnaisia eläkevakuutuksia, joiden vuosittainen yhteenlaskettu maksu on ollut 17 tuhatta 
euroa.  
 
Hallitus päättää Yhtiön johdon ja avainhenkilöiden palkitsemisesta ja kannustimista.  
 
Tulospalkkiot 
 
Yhtiö voi maksaa vuosittain johdolle ja muulle henkilöstölle kannustinpalkkioita palkan ja luontaisetujen ohella. Toimi-
tusjohtajalle maksettava tulospalkkio perustuu Digitalist Group-konsernin liikevaihdolle ja EBITDA:lle. Palkkio voi enim-
millään vastata 50 prosenttia toimitusjohtajan vuosipalkasta. Johtoryhmälle maksettava tulospalkkio perustuu Digitalist 
Group-konsernin liikevaihtoon ja EBITDA:n palkkio voi enimmillään vastata yksikön johtajan neljän kuukauden palkkaa.  
 
Pitkän aikavälin optiojärjestelmät 
 
Digitalist Groupin hallitus on: 
 

 21.11.2016 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2016 antamaan valtuutukseen perustuen optio-oikeuk-
sien antamisesta. Optio-oikeudet jaetaan hallituksen päättämällä tavalla Ixonos Oyj:n konserniin kuuluvan yh-
tiön palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville avainhenkilöille heidän sitouttamisekseen ja motivoi-
misekseen. 

 18.2.2014 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen 30.10.2013 antamaan valtuutukseen perustuen optio-oi-
keuksien antamisesta. Optio-oikeudet jaetaan hallituksen päättämällä tavalla Digitalist Groupin konsernin joh-
toryhmälle ja muille valikoiduille avaintyöntekijöille heidän sitouttamisekseen ja motivoimisekseen.  

 
Optiojärjestelmät ovat tarkemmin esitetty jäljempänä kohdassa "Osakkeet ja osakepääoma - Optio- ja muut erityiset 
oikeudet osakkeisiin".  
  
Irtisanomisajat ja irtisanomiskorvaukset 
 
Toimitusjohtajan irtisanomisaika on yhdeksän (9) kuukautta. Mikäli Yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan, tämä on oikeutettu 
9 kuukauden palkkaa vastaavaan erorahaan. 
 
Digitalist Groupin johtoryhmän jäsenten työsuhteen irtisanomisaika on Digitalist Groupin ja kunkin jäsenen puolelta 
kolme (3) kuukautta.  
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Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten osakeomistus ja optiot 
 
Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten henkilökohtaisesti ja määräysvaltayhtiöidensä kautta omistamien Digitalist 
Groupin osakkeiden lukumäärä tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä oli yhteensä 4 971 709 kappaletta, joka 
edusti Digitalist Groupin koko osake- ja äänimäärästä noin 1,34 prosenttia.  
 
Alla on listattu toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten Digitalist Groupin osakkeiden omistus suoraan ja määräysval-
tayhteisöjen kautta Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä: 
 

Nimi Asema  Osakkeita Optioita 

Ville Tolvanen¹ Toimitusjohtaja, CEO 4 971 709 331 468 

Johan Almquist²  Toimitusjohtaja, Digitalist Sweden 14 568 841 0 

Teppo Kuisma Executive Vice President 0 662 935 

Hans Parvikoski Talousjohtaja, CFO  1 000 000 

    

Yhteensä  19 540 550 1 994 403 
1  
 

 
1) Ville Tolvasen määräysvaltayhteisö Rome Advisors Oy omistaa 4 971 709 osaketta. 
2) Johan Almquistin määräysvaltayhteisö Elmtwig Holding Ab omistaa 14 568 841 osaketta. 

 
 
Johtoa koskevat muut tiedot 
 
Toimitusjohtajalla ja johtoryhmän jäsenillä ei ole eturistiriitoja, jotka koskisivat heidän asemaansa Digitalist Groupin joh-
tajina ja heidän yksityisiä etujaan tai heidän muita tehtäviään. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten osakeomistus 
Digitalist Groupissa on ilmoitettu edellä Rekisteröintiasiakirjan kohdassa ”Yhtiö, hallinto, johto ja työntekijät – Toimitus-
johtajan ja johtoryhmän jäsenten osakeomistus ja optiot”. 
 
Tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä Toimitusjohtaja tai yksikään johtoryhmän jäsen ei ole Yhtiön käsityksen 
mukaan viiden (5) viime vuoden aikana: 
 

 saanut tuomioita liittyen petosrikoksiin tai -rikkomuksiin tai 

 ollut oikeus- tai valvontaviranomaisen (mukaan lukien ammattialajärjestöt) syytteen tai 
seuraamuksen kohteena tai saanut tuomioistuimelta tuomiota kelpaamattomuudesta toimimaan minkään yh-
tiön hallinto-, johto- tai valvontaelimissä tai hoitamaan minkään yhtiön liiketoimintaa toiminut johtavassa ase-
massa, kuten hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenä tai 

 kuulunut johtoon sellaisessa yhtiössä, joka on haettu konkurssiin, selvitystilaan tai saneeraukseen tavanomaisia 
vapaaehtoisia konsernirakenteen yksinkertaistamiseksi toteutettuja yhtiöiden purkamisia lukuun ottamatta. 

 
Yhtiö noudattaa sisäpiiriohjetta, jonka mukaan sisäpiiriin kuuluvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa Yhtiön osakkeilla 
neljän viikon aikana ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöksen julkistamista.  
 
Lähipiiriliiketoimet 
 
Digitalist Groupin lähipiiriin kuuluvat sen tytäryhtiöt sekä hallituksen ja johtoryhmän jäsenet ja toimitusjohtaja.   
 
Rahoitus- ja muut järjestelyt lähipiiriyhtiöiden kanssa 
 
Rahoitusjärjestelyt 10.6.2015, 13.7.2015 ja 30.10.2015  
Yhtiö nosti 10.6.2015 Turret Oy Ab:ltä lyhytaikaisen 1,0 miljoonan euron suuruisen käyttöpääomalainan, jonka Yhtiö 
uusi syksyllä 2015. Lainasopimuksen mukainen uusittu lainapääoma on 1.0 miljoona euroa ja laina uusittiin 31.12.2016 
saakka. Turret Oy Ab on sittemmin siirtänyt lainan Tremoko Oy Ab:lle vastaavin ehdoin. Lisäksi Yhtiö solmi 13.7.2015 
Tremoko Oy Ab:n kanssa sopimuksen koskien 3,0 miljoonan euron käyttöpääomalimiittiä, minkä lisäksi Yhtiö solmi sen 
kanssa 29.10.2015 lainasopimuksen 500 000 euron suuruisesta lisärahoituksesta 31.12.2016 saakka. 
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Rahoitusjärjestely 22.12.2015 
Yhtiö toteutti 22.12.2015 viiden omistajistaan ulkopuolisen rahoittajansa (jäljempänä ”Rahoituslaitokset”) sekä Tremoko 
Oy Ab:n  kanssa rahoituksensa järjestelystä (”Järjestely”) solmien Järjestelyn toteuttamiseksi kokonaisjärjestelysopi-
muksen (”Kokonaisjärjestelysopimus”). Järjestelyssä toteutettiin suunnatun osakeannin lisäksi seuraavat toimenpiteet: 
  

 Rahoituslaitokset myönsivät muun uudelleen järjestelyn lisäksi Yhtiön lainoille osittaisen anteeksiannon 
(”Akordi”) kokonaisarvoltaan noin 4,0 miljoonaa euroa. 

 Järjestelyn yhteydessä sovittiin Yhtiön korollisen vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen uudelleenjärjestelystä 
Yhtiön, Rahoituslaitosten sekä Yhtiön suurimman osakkeenomistajan Tremokon kesken. 

 Yhtiöllä oli rahoitusjärjestelyn jälkeen Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä yhteensä noin 0,76 miljoonan euron suurui-
nen rahoituslaitoslaina, jonka vakuudeksi Tremoko ja Tremokon omistajat Turret Oy Ab ja Holdix Oy Ab antoivat 
omavelkaisen takauksen ja Finnvera Oyj antoi takauksen.   

 Yhtiö otti Tremokolta yhteensä noin 7,16 miljoonan euron suuruiset uudet lainat 
 
Järjestelyn yhteydessä solmitussa rahoitussopimuksessa olevan kovenanttiehdon mukaan Yhtiön omavaraisuusasteen 
tulee olla vähintään 30 prosenttia tarkasteluajankohtana. Kovenanttiehdon mukainen omavaraisuusaste määritellään 
Digitalist Group -konsernin IFRS-laskelman mukaan siten, että omaan pääomaan lasketaan osakepääoman lisäksi Tre-
moko Oy Ab:n Yhtiölle myöntämät lainat. Noudatettava kovenanttitaso tarkistetaan ensimmäisen kerran 31.12.2017 ja 
sen jälkeen puolivuosittain 30.6 ja 31.12 edellisen kahdentoista (12) kuukauden perusteella.  
 
Rahoitusjärjestely 14.3.2016   
 
Yhtiö solmi lainasopimuksen vieraan pääoman ehtoisesta lisärahoituksesta Tremoko Oy Ab:n kanssa. Lainasopimus 
mahdollisti enintään 1.5 miljoonan euron lisärahoituksen 31.12.2016 saakka. 
 
Vaihtovelkakirjalaina 8.4.2016 
 
Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti pääomaltaan 9.200.000,95 euron suuruisen vaihdettavan lainan (”Laina”) ja siihen 
liitettyjen osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n 2-momentissa tarkoitettujen optio- tai muiden erityisien oikeuksien (”Erityiset 
Oikeudet”) suuntaamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Tremoko Oy Ab:n ("Tremoko") merkit-
täväksi. Erityiset Oikeudet oikeuttavat Tremokon tai Erityisten oikeuksien kulloisenkin haltijan merkitsemään Yhtiön uu-
sia osakkeita enintään 131 428 585 kappaletta lainan ehdoissa määritellyn mukaisesti. 
   
Lainan ja Erityisten Oikeuksien ehtojen pääkohdat ovat seuraavat: 
  

 Lainan määrä on 9.200.000,95 euroa 

 Lainan pääomalle maksetaan vuotuista korkoa, joka on Euribor 6 kk (vähintään ≥ 0 %) + 4,0 prosenttia 

 Lainaan liitetyn vaihto-oikeuden perusteella annettavien Yhtiön uusien osakkeiden enimmäismäärä on 131 428 
585 kappaletta. 

 Osakkeen vaihtokurssi on kiinteä 0,07 euroa ja sitä tarkistetaan Ehdoissa määritellyn mukaisesti 

 Laina-aika on 8.4.2016 – 8.4.2020 siten, että 8.4.2018 alkaen lainasta maksetaan puolivuosittain viitenä 
340.000,01 euron suuruisena eränä yhteensä 1.700.000,05 euroa ja lisäksi 8.4.2020 maksetaan loppuosa lai-
nasta, yhteensä 7.500.000,90 euroa kertasuorituksena  

 Tremoko Oy Ab:llä on oikeus maksaa merkitsemäänsä Lainaa ja siihen liitettyjä Erityisiä Oikeuksia paitsi rahalla 
myös kuittaamalla Yhtiöltä olevaa saatavaansa   

 
Rahoitusjärjestely 28.4.2016 ja 13.5.2016 
 
Turret Oy Ab ja Holdix Oy Ab antoivat Yhtiön ja Ixonos Finland Oy:n vastuiden puolesta Nordea Pankki Suomi Oyj:lle 
yhteensä 1,2 miljoonan euron suuruisen omavelkaisen takauksen. Takaus annettin aiemman Finnvera Oyj:n antaman 
takauksen sijaan. Yhtiö antoi 13.5.2016 yhdessä Ixonos Finland Oy:n kanssa 28.4.2016 rahoitusjärjestelyyn liittyen Tur-
ret Oy Ab:lle ja Holdix Oy Ab:lle takauksen vastasitoumuksen, jossa ne ovat muun ohessa sitoutuneet maksamaan 
markkinaehtoista takausprovisiota. Takaus on edelleen voimassa. 
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Yhtiön ja Savox Communications Oy Ab (Ltd):n välinen tuotekehityssopimus 20.6.2016  
   
Yhtiö ja Savox Communications Ab (Ltd) ovat solmineet tuotekehitystä koskevan puitesopimuksen. Yhtiö sitoutui toimit-
tamaan Savox Communications Ab (Ltd):lle sopimuksen voimassaoloaikana Savox Communications Ab (Ltd):n erikseen 
myöhemmin tilaamia tutkimus, design- ja/tai tuotekehityspalveluita.    
  
Sopimusen voimassa oloajaksi sovittiin vähintään vuosi. Osapuolet ovat sitoumuksettomasti arvioineet Yhtiön Savox 
Communications Ab (Ltd):lle toimitettavien palvelujen potentiaaliseksi arvoksi 1‒2 miljoonaa euroa. 
  
Savox Communications Oy Ab (Ltd) kuuluu Savox Communications- konserniin. Savox Communications –konserni on 
osa Savox –ryhmää, johon Turret Oy Ab, toinen Ixonosin pääomistaja Tremoko Oy Ab:n omistajista samoin kuuluu. 
 
Rahoitusjärjestely 18.8.2016 
 
Yhtiö sopi vieraan pääoman ehtoisesta käyttöpääoman lisärahoituksesta Tremoko Oy Ab:n kanssa. Lainasopimus mah-
dollistaa tarvittaessa enintään 2,5 miljoonan euron lisärahoituksen 18.08.2018 asti. 
 
Rahoitusjärjestelyt 3.2.2017, 3.3.2017 ja 23.5.2017  
 
Yhtiö sopi 3.2.2017 vieraan pääoman ehtoisesta käyttöpääoman lisärahoituksesta Tremoko Oy Ab:n kanssa. Lainaso-
pimus mahdollisti tarvittaessa enintään 1,0 miljoonan euron lisärahoituksen. Yhtiö hyväksyi 3.3.2017 Tremoko Oy Ab:n 
sitovan tarjouksen enintään 2,0 miljoonan euron suuruisesta vieraan pääoman ehtoisesta rahoitusjärjestelystä. Rahoi-
tusjärjestelyyn yhdistettiin Yhtiön ja Tremoko Oy:n välillä 3.2.2017 sovittu 1,0 miljoonan euron suuruinen lisärahoitusjär-
jestely. Sittemmin Yhtiö sopi 23.5.2017 Tremoko Oy Ab:n voimassa olleen rahoituslimiitin korottamisesta 2.0 miljoonasta 
eurosta 4.6 miljoonaan euroon. Rahoitusjärjestelyn mukainen rahoitus erääntyy maksettavaksi viimeistään 31.1.2019. 
 
Tremoko Oy Ab:n merkitsemän vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi 5.12.2017 
 
Tremoko Oy Ab vaihtoi 5.12.2017 Digitalist Groupin varsinaisen yhtiökokouksen sille 7.4.2016 merkittäväksi suuntaa-
man vaihdettavan lainan, määrältään 9.200.00,95 euroa, kokonaisuudessaan, yhteensä 131 428 585 Digitalist Groupin 
uuteen osakkeeseen. 
 
Rahoitusjärjestely 21.12.2017 
 
Digitalist Group sopi 21.12.2017 vieraan pääoman ehtoisesta käyttöpääoman lisärahoituksesta Tremoko Oy Ab:n 
kanssa. Lainasopimus mahdollisti enintään 1,0 miljoonan euron lisärahoituksen 31.01.2019 asti. Laina on kokonaisuu-
dessaan nostettu tilikauden 2017 aikana. 
 
Digitalist Group on antanut yhdessä Digitalist Finland Oy:n kanssa Turret Oy Ab:lle ja Holdix Oy Ab:lle takauksen vas-
tasitoumuksen, jossa Yhtiö on muun ohessa sitoutunut maksamaan markkinaehtoista takausprovisiota. Turret Oy Ab ja 
Holdix Oy Ab ovat antaneet Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden vastuiden puolesta Nordea Pankki AB (publ), Suomen sivuliik-
keelle ja Nordea Rahoitus Oy:lle omavelkaiset takaukset yhteensä 4,5 miljoonan euron vastuiden osalta erikseen sovitun 
mukaisesti.  
 
Rahoitusjärjestely 30.1.2018 
 
Digitalist Group sopi 30.1.2018 Nordea Pankki AB (publ), Suomen sivuliikkeen kanssa rahoituslimiitin nostamisesta 1 
miljoonaan euroon. Rahoituslimiitin vakuutena on Turret Oy Ab:n ja Holdix Oy Ab:n Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden vastuiden 
puolesta muun muassa Nordea Pankki AB (publ), Suomen sivuliikkeelle antama omavelkainen takaus.  
 
Rahoitusjärjestely 21.2.2018 
 
Digitalist Group sopi 21.2.2018 Tremoko Oy Ab:n kanssa 18.8.2016 tiedotetun vieraan pääoman ehtoisen lisärahoituk-
sen korottamisesta 2.5 miljoonasta eurosta 3,0 miljoonaan euroon. Lisärahoitus erääntyy maksettavaksi viimeistään 
31.12.2019. 
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Rahoitusjärjestely 25.4.2018 
 
Digitalist Group hyväksyi 25.4.2018 Tremoko Oy Ab:n sitovan tarjouksen enintään 1,0 miljoonan euron suuruisesta vie-
raan pääoman ehtoisesta rahoitusjärjestelystä. Rahoitusjärjestely mahdollistaa Digitalist Groupille lisärahoitusta tarvit-
taessa 1,0 miljoonaa euroa enemmän aiempaan verrattuna. Rahoitusjärjestelyn mukainen lisärahoitus erääntyy mak-
settavaksi viimeistään 31.12.2019.  
 
Osana Rahoitusjärjestelyä Digitalist Group sopi lisäksi Tremoko Oy Ab:n kanssa siltä aiemmin nostetun yhteensä 4,6 
miljoonan euron rahoituslimiitin eräpäivän 31.1.2019 siirtämisestä siten, että ko. rahoituslimiitti erääntyy viimeistään 
31.12.2019. 
 
Rahoitusjärjestely 25.5.2018 
 
Digitalist Group sopi 25.5.2018 Nordea Pankki AB (publ), Suomen sivuliikkeen kanssa rahoituslimiitin nostamisesta 
kahdella miljoonalla eurolla yhteensä kolmeen miljoonaan euroon. Rahoituslimiitin vakuutena on Turret Oy Ab:n ja Holdix 
Oy Ab:n Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden vastuiden puolesta muun muassa Nordea Pankki AB (publ), Suomen sivuliikkeelle 
antama omavelkainen takaus.  
 
Rahoitusjärjestely 31.5.2018 
 
Yhtiö on sopinut Tremoko Oy Ab:n kanssa rahoitusjärjestelystä, jolla ajankohtana 31.5.2018 Tremoko Oy Ab:lle olleista 
yhteensä 9,6 miljoonan euron lainoista 8 miljoonaa euroa ja vuoden 2017 loppuun mennessä kertyneet korot 0,7 miljoo-
naa euroa on konvertoitu vaihtovelkakirjalainaksi, joka erääntyy 30.6.2021. Samassa yhteydessä annettiin anteeksi 
ajalla 1.1.‒31.5.2018 kertyneet korot 0,4 miljoonaa euroa. Lisäksi toteutettiin 2 miljoonan euron suuruinen suunnattu 
osakeanti Tremoko Oy Ab merkittäväksi, jonka Tremoko Oy Ab merkitsi täysimääräisesti maksamalla osakkeet kuittaa-
malla Yhtiöltä 31.5.2018 olleita saataviaan 1,6 miljoonan euron arvosta ja maksamalla loppuosan merkintähinnasta 0,4 
miljoonaa euroa rahalla.  
 
Avoimet velka- ja saamissaldot lähipiiriyhtiöiltä historiallisten taloudellisten tietojen ajalta 
 
Alla olevassa taulukossa on esitetty avoimet velka- ja saamissaldot lähipiiriyhtiöiltä sekä kertyneet korot ja takausprovi-
siot kultakin tilikaudelta Rekisteröintiasiakirjan päivämäärään saakka: 
 

 5.7.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

Velat lähipiiriyhtiöille 8 671 932 8 100 000 9 585 313 7 158 108 
Saamiset lähipiiriyhtiöiltä              331 921 5 332 310 000 103 416  
Kertyneet korot 52 032 671 932 535 790 169 967 
Kertyneet takauspalkkiot 85 750 4 375 51 185 133 036 

 
Muut lähipiiriliiketoimet 
 
Digitalist Group Finland Oy on myynyt osan myyntisaatavistaan tilikauden kauden 1.1.‒31.8.2015 aikana Finance Link 
Oy:lle yhteensä 0,8 miljoonan euron määrästä, milloin Finance Link Oy kuului Digitalist Group-konsernin lähipiirin mää-
räysvaltaan. Ajankohdan 31.8.2015 jälkeen Finance Link Oy ei ole kuulunut lähipiiriin.   
 
Tavanomaisia konsernin sisäisiä liiketoimia lukuun ottamatta Digitalist Group ei ole tehnyt lähipiirinsä kanssa muita mer-
kittäviä liiketoimia tai vastaavia järjestelyjä kuluvalla tilikaudella eikä 31.12.2017, 31.12.2016 tai 31.12.2015 päättyneillä 
tilikausilla. 
 
Digitalist Groupin hallituksen ja johdon palkat ja muut työsuhde-etuudet on käsitelty tämän Rekisteröintiasiakirjan koh-
dissa ”Yhtiö, hallinto, johto ja työntekijät – Hallituksen jäsenten palkkiot ja etuudet” ja ”Johdon palkkiot ja muut etuudet”. 
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Tilintarkastajat 
 
Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena 
tilintarkastajana KHT Esa Kailiala. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Esa Kai-
liala on tarkastanut Yhtiön konsernitilinpäätöksen 31.12.2017, 31.12.2016 sekä 31.12.2015 päättyneillä tilikausilla. Tilin-
tarkastuskertomukset 31.12.2017, 31.12.2016 ja 31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta sisältyvät Rekisteröintiasiakirjaan 
viittaamalla. 
 
Henkilöstö 
 
Henkilöstön määrä 
 

Palveluksessa keskimäärin 2017 2016 2015 

Asiantuntijoita 169 154 175 
Hallinto- ja myyntihenkilöstöä 34 34 42 
Yhteensä 203 188 217 

 

Palveluksessa tilikauden lopussa 2017 2016 2015 

Asiantuntijoita 203 138 162 
Hallinto- ja myyntihenkilöstöä 37 36 38 
Yhteensä 240 174 200 

 
Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä Digitalist Groupin palveluksena oli 274 työntekijää, joista 50 työntekijää on tullut 
Konserniin 31.5.2018 toteutetun yrityskaupan myötä. 
 
Henkilöstön kannustinjärjestelmät 
 
Tulospalkkiojärjestelmä  
  
Digitalist Group on toteuttanut Digitalist Groupin avainhenkilöitä koskevan optiojärjestelyn (katso kohta "Osakkeet ja 
osakepääoma - Optio- ja muut erityiset oikeudet osakkeisiin").  
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OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA 

 
Yleistä 
 
Digitalist Groupin rekisteröity osakepääoma Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä on 585.394,16 euroa ja Digitalist 
Groupin rekisteröity osakkeiden lukumäärä on [•]osaketta. Kaikki osakkeet on maksettu. Yhtiöjärjestyksessä ei ole ra-
joitettu osakkeiden lukumäärää eikä Digitalist Groupin osakkeella ole nimellisarvoa. Digitalist Groupilla on yksi osakelaji 
ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet.  
 
Valtuutukset osakeanteihin, optioihin tai erityisiin oikeuksiin 
 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
28.6.2018 
 
Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja mui-
den osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaik-
kien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: 
 
Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 315 000 000 osaketta, mikä 
vastaa 56,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. 
 
Hallitukselle annettiin oikeus päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityis-
ten oikeuksien ehdoista, kuten siitä, että merkintähinnan maksu voi tapahtua paitsi rahalla myös kuittaamalla merkitsi-
jällä Yhtiöltä olevaa saatavaa. 
 
Hallitus on oikeutettu päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai 
osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 
 
Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomista-
jan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuu-
tusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi 
sekä konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. 
 
Valtuutus on voimassa vuonna 2019 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 
saakka. Valtuutus ei kumoa aikaisempaa osakeantivaltuutusta. 
 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
17.4.2018 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiö-
lain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin 
edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: 
 
Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 276.912.173 osaketta, mikä 
vastaa 50:tä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. 
 
Hallitukselle annettiin oikeus päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityis-
ten oikeuksien ehdoista, kuten siitä, että merkintähinnan maksu voi tapahtua paitsi rahalla myös kuittaamalla merkitsi-
jällä yhtiöltä olevaa saatavaa. 
 
Hallitus on oikeutettu päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai 
osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 
 
Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomista-
jan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuu-
tusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi 
sekä konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. 
 



 

 

79 (96) 

  

Valtuutus on voimassa vuonna 2019 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 
saakka. Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä valtuutuksen nojalla on mahdollista antaa uusia osakkeita yhteensä 
enintään 29 713 773 kappaletta.  
 
Osakkeiden lukumäärän muutokset 
 
Suunnattu osakeanti 19.6.2018 
 
Digitalist Group suuntasi Grow Holding AB:n sekä Grow Nine AB:n osakkeenomistajille täsmäytetyn kauppahinnan 
maksamiseksi järjestetyssä suunnatussa osakeannissa merkittäväksi yhteensä 14.714.537 uutta Digitalist Groupin 
osaketta osakevaihdossa. Merkittäväksi suunnatut osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 3.7.2018, minkä seurauksena 
Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousi 651 022 746 osakkeeseen 
 
Suunnattu osakeanti 31.5.2018 
 
Digitalist Group ja Grow Holding AB:n sekä Grow Nine AB:n osakkeenomistajat saattoivat 31.5.2018 päätökseen 
21.5.2018 tiedotetun järjestelyn, jossa ruotsalainen Grow Holding AB:n konserni liittyi osaksi Digitalist Group-konser-
nia.  
 
Osana kauppahinnan maksua Digitalist Group antoi kaupan täytäntöönpanon yhteydessä järjestetyssä suunnatussa 
osakeannissa yhteensä 60 261 641 uutta Digitalist Groupin osaketta osakevaihdossa myyjien merkittäväksi. Myyjät 
merkitsivät osakeannissa merkittäväksi tarjotut vastikeosakkeet täysimääräisesti ja Digitalist Groupin hallitus hyväksyi 
myyjien osakemerkinnät. 
 
Yhtiön 31.5.2018 totuttamissa osakeanneissa suunnatut osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 5.6.2018, minkä seu-
rauksena Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousi 636 308 209 osakkeeseen 
 
Suunnattu osakeanti 31.5.2018 Tremoko Oy Ab:lle 
 
Digitalist Groupin hallitus päätti 31.5.2018 yhtiökokouksen 17.4.2018 hallitukselle myöntämän osakeantivaltuutuksen 
perusteella suunnatusta osakeannista, jossa laskettiin liikkeeseen Tremoko Oy Ab:n merkittäväksi yhteensä enintään 
22 222 222 kappaletta Digitalist Groupin uusia osakkeita. Tremoko Oy Ab merkitsi kaikki sen merkittäväksi suunnatut 
osakkeet. 
 
Tremoko Oy Ab:n merkitsemän vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi 5.12.2017 
 
Tremoko Oy Ab vaihtoi 5.12.2017 Digitalist Groupin varsinaisen yhtiökokouksen sille 7.4.2016 merkittäväksi suuntaa-
man vaihdettavan lainan kokonaisuudessaan, yhteensä 131 428 585 Digitalist Groupin uuteen osakkeeseen. Osakkeet 
merkittiin kaupparekisteriin 27.12.2017, minkä seurauksena Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousi 553 824 346 osak-
keeseen.   
 
Suunnattu osakeanti 6.11.2017 
 
Digitalist Group ja Cresense Oy:n aiemmat osakkeenomistajat saattoivat 6.11.2017 päätökseen 27.8.2015 ja 2.9.2015 
tiedotetun järjestelyn, jossa Cresense Oy:n liittyi osakevaihdolla osaksi Digitalist Group -konsernia. Yrityskauppaa kos-
kevan kauppakirjan mukaan Myyjillä on ollut oikeus yhteensä enintään 380.000 euron määräiseen lisäkauppahintaan, 
jonka Digitalist Group oli oikeutettu maksamaan valintansa mukaan joko rahana tai Digitalist Groupin osakkeilla. Digita-
list Groupin hallitus päätti maksaa lisäkauppahinnan myyjille suunnatussa osakeannissa merkittäväksi tarjottavilla yh-
teensä 1 846 164  Digitalist Groupin uudella osakkeella.  
 
Yhtiön 26.9.2017 sekä 6.11.2017 toteuttamissa suunnatuissa osakeanneissa liikkeeseen lasketut osakkeet (yhteensä 
14 346 164 osaketta) merkittiin kaupparekisteriin 13.11.2017, minkä myötä Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousi 
422 395 761 osakkeeseen. 
 
Suunnattu osakeanti 26.9.2017 
 
Digitalist Groupin hallitus päätti 26.9.2017 yhtiökokouksen 29.3.2017 hallitukselle myöntämän osakeantivaltuutuksen 
perusteella suunnatusta osakeannista, jossa laskettiin liikkeeseen Tremoko Oy Ab:n merkittäväksi yhteensä enintään 
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12 500 000 kappaletta Digitalist Groupin uusia osakkeita. Tremoko Oy Ab merkitsi kaikki sen merkittäväksi suunnatut 
osakkeet.  
 
Suunnattu osakeanti 24.8.2017 
 
Digitalist Group solmi 6.4.2017 sopimuksen, jolla ruotsalaisen NodeOne Group AB:n koko osakekanta siirtyi Digitalist 
Groupin omistukseen. Vastikkeena Digitalist Group antoi suunnatulla osakeannilla yhteensä 37 500 000 uutta Yhtiön 
osaketta NodeOne Group AB:n omistajien merkittäväksi. NodeOne Group AB:n omistajien merkitsemät osakkeet mer-
kittiin kaupparekisteriin 25.8.2017 ja Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousi yhteensä 408 049 597 osakkeeseen. 
 
Suunnatut osakeannit 27.4.2017 
 
Yhtiö solmi 26.4.2017 sopimuksen, jolla se osti  Rome Advisors Oy:n Digitalist -liiketoiminnan immateriaalioikeuksineen 
ja brändeineen. Kaupan myötä Rome Advisors Oy:n #DIGITALIST –liiketoiminta ja siihen liittyvät varat ja oikeudet siir-
tyivät Yhtiön omistukseen. Yhtiö maksoi kauppahinnan suunnatulla osakeannilla, jossa se suuntasi yhteensä  2 677 074 
uutta Yhtiön osaketta Rome Advisors Oy:n merkittäväksi. Lisäksi kaupan toteuttamisen yhteydessä Yhtiö suuntasi Rome 
Advisors Oy:n merkittäväksi yhteensä 2 294 635 uutta Yhtiön osaketta kaupasta erillisellä suunnatulla osakeannilla. 
Suunnatuissa osakeannissa liikkeeseen lasketut ja merkityt osakkeet, yhteensä 4 971 709 uutta osaketta, merkittiin 
kaupparekisteriin 4.5.2017. Osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen myötä Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä 
nousi yhteensä 370 549 597 osakkeeseen. 
 
Suunnattu osakeanti 29.3.2017 
 
Yhtiö allekirjoitti 29.3.2017 sopimuksen, jolla Interquest Oy liittyi osaksi Digitalis Group-konsernia. Järjestelyssä Inter-
quest Oy:n koko osakekanta, lukuun ottamatta sen hallussa olevia omia osakkeitaan, siirtyi Yhtiön omistukseen. Vastik-
keena Yhtiö antoi suunnatulla osakeannilla yhteensä 12 012 990 uutta Yhtiön osaketta Interquest Oy:n omistajien  mer-
kittäväksi. Osakeanti toteutettiin Yhtiön hallituksen päätöksellä osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen 
Ixonosin varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2016 antaman valtuutuksen nojalla. Vastikeosakkeiden merkintä tapahtui ja 
Interquestin Oy:n osakkeet siirtyvät Yhtiön omistukseen yrityskaupan täytäntöönpanon yhteydessä 13.4.2017. Vastike-
osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 19.4.2017 ja Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousi yhteensä 365 577 888 osak-
keeseen. 
 
Osakeanti 9.12-23.12.2015 sekä suunnattu osakeanti 22.12.2015 
 
Digitalist Groupin 9.12-23.12.2015 järjestetyssä merkintäetuoikeusannissa ja toissijaisessa merkinnässä merkintäetuoi-
keusannissa merkittiin 136 582 157 osaketta. Merkintäoikeuksien perusteella tehdyssä merkinnässä merkittiin yhteensä 
119 412 553 osaketta, mikä vastasi noin 87,43 prosenttia Osakeannissa tarjolla olleiden osakkeiden enimmäismäärästä. 
Toissijaisessa merkinnässä merkittiin ilman merkintäoikeuksia 760 991 osaketta. Lisäksi Tremoko Oy Ab merkitsi 16 
408 613 osaketta antamansa merkintätakauksen nojalla.  
 
Yhtiön hallitus päätti 22.12.2015 osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeavasta suunnatusta osakeannista, jossa Yh-
tiön hallitus laski varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2015 antaman valtuutuksen nojalla Nordea Pankki Suomi Oyj:n, Kes-
kinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian merkittäväksi yhteensä 6 856 345 kappa-
letta Yhtiön uusia osakkeita 0,085 euron osakekohtaisella merkintähinnalla yhteensä enintään noin 0,58 miljoonan euron 
arvosta. Osakkeiden merkintähinta perustui Yhtiön ja muun ohessa rahoittajien välisen kokonaisjärjestelysopimuksen 
ehtoihin. Nordea Pankki Suomi Oyj:llä, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elolla ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fenni-
alla oli oikeus suunnatussa osakeannissa maksaa merkitsemiensä osakkeiden merkintähintaa kuittaamalla merkintä-
hintaa Yhtiöltä olevilla saatavillaan. Nordea Pankki Suomi Oyj, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ja Keskinäinen 
Vakuutusyhtiö Fennia merkitsivät suunnatun osakeannin täysimääräisesti 
 
Osakeannissa merkittyjen sekä suunnatussa osakeannissa merkittyjen uusien osakkeiden 30.12.2015 tapahtuneen 
kaupparekisteriin rekisteröinnin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousi 353 564 898 osakkeeseen.  
 
Suunnattu osakeanti 27.8.2015 
 
Digitalist Group saattoi vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä päätökseen järjestelyn, jossa se osti Cresense Oy:n. 
Järjestelyssä Cresense Oy:n koko osakekanta, lukuun ottamatta sen hallussa olevia omia osakkeitaan, siirtyi Digitalist 
Groupin omistukseen. Vastikkeena Digitalist Group suuntasi suunnatulla osakeannilla yhteensä 7.142.860 uutta Digita-
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list Groupin osaketta Cresense Oy:n omistajien merkittäväksi. Osakeanti toteutettiin Digitalist Groupin hallituksen pää-
töksellä osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Digitalist Groupin varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2015 
antaman valtuutuksen nojalla. Vastikkeena suunnattujen osakkeiden merkintä tapahtui yrityskaupan täytäntööpanon 
yhteydessä, jossa myös Cresense Oy:n osakkeet siirtyivät Digitalist Groupin omistukseen. Järjestelyssä kaikki Cresense 
Oy:n omistajat merkitsivät heidän merkittäväksi tarjotut Digitalist Groupin osakkeet. 
 
Suunnattu osakeanti 10.2.2015 
 
Yhtiön hallitus päätti 10.2.2015 laskea liikkeelle ylimääräisen yhtiökokouksen 10.2.2015 antaman valtuutuksen nojalla yh-
teensä enintään 96 670 000 uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatussa osakeannissa 
Tremoko Oy Ab:n merkittäväksi.  
 
Tremoko Oy Ab merkitsi osakeannissa 96 670 000 osaketta. Osakeannissa merkittyjen osakkeiden kaupparekisteriin 
rekisteröinnin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousi 202 983 536 osakkeeseen. 
  
 

 Osakkeiden 
lukumäärä, kpl 
 
 
 
 

Osakepää-
oma, 
euroa 
 
 
 

Ylikurssira-
hasto, euroa 
 
 
 
 

Sijoitetun  
vapaan oman 
pääoman  
rahasto, euroa 
 
 

Omat osak-
keet, euroa 
 
 
 
 

Yhteensä, eu-
roa 
 
 
 
 

1.1.2018 553 824 346 585 394 218 725 65 683 786 0 66 487 905 

Suunnattu osake-
anti 

60 261 641   
  5 423 548    5 423 548 

Suunnattu osake-
anti 

22 222 222   
  2 000 000    2 000 000 

Suunnattu osake-
anti 

14 714 537   
  1 324 308    1 324 308 

       

5.7.2018 651 022 746 585 394 218 785 74 431 642 0 75 235 761 

       

1.1.2017 353 564 898 585 394  48 374 170 0 49 178 289 
Suunnattu osake-
anti 12 012 990 0 0                                              1 381 494    1 381 494 
Suunnattu osake-
anti 2 677 074 0 0      350 000       350 000 
Suunnattu osake-
anti 2 294 635 0 0      300 000       300 000 
Suunnattu osake-
anti 37 500 000 0 0   4 371 352     4 371 352 
Suunnattu osake-
anti 12 500 000 0 0   1 500 000     1 500 000 
Suunnattu osake-
anti 1 846 164   0 0      206 770        206 770 
Vaihtovelkakirjalai-
nan vaihto 131 428 585     9 200 000     9 200 000 
       
31.12.2017 553 824 346 585 394 218 725 65 683 786 0   66 487 905 
       
1.1.2016 353 564 898 585 394 218 725 48 374 170     49 178 289 
       
31.12.2016 353 564 898 585 394 218 725 48 374 170    49 178 289 
       
1.1.2015 106 313 536 585 394 218 725 33 296 252  0   34 100 371  
Suunnattu osake-
anti  96 670 000 0  5 800 200 0     5 800 200 
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Suunnattu osake-
anti 7 142 860 0 0 500 000  500 000 
Merkintäoikeusanti 136 582 157 0 0 582 789  582 789 
Suunnattu osake-
anti 6 856 345 0 0 8 194 929  8 194 929 
 
31.12.2015 353 564 898 585 394 218 725 47 191 472  39 462 823 
       

 
Omat osakkeet 
 
Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä Digitalist Groupilla tai sen tytäryhtiöillä ei ole hallussa Digitalist Groupin osakkeita.  
 
Optio- ja muut erityiset oikeudet osakkeisiin 
 
Vaihtovelkakirjalaina 31.5.2018 Tremoko Oy Ab:lle 
 
Yhtiön hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen 17.4.2018 antaman valtuutuksen nojalla Yhtiön osakkeenomistajien 
etuoikeudesta poiketen suunnata vaihdettava laina (”Laina”) sekä siihen liitetyt osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n 2 momentin 
mukaiset erityiset oikeudet (”Erityiset Oikeudet”) Tremoko Oy Ab:n merkittäväksi Lainaa koskevien sopimuksen ehtojen 
(”Ehdot”) mukaisesti. Lainan pääoma on 8.671.932,36 euroa. Tremoko Oy Ab tai Erityisten Oikeuksien kulloinenkin 
haltija on oikeutettu merkitsemään Yhtiön uusia osakkeita enintään 150.000.000 kappaletta Ehdoissa tarkemmin mää-
ritellyin ehdoin. Tremoko Oy Ab on merkinnyt Lainan ja siihen liitetyt Erityiset Oikeudet täysimääräisesti Ehtojen mukai-
sesti ja Yhtiön hallitus on hyväksynyt Tremoko Oy Ab:n merkinnän. 
 
Vaihto-oikeuden perusteella annettavien osakkeiden määrä määritellään jakamalla Velkakirjan pääomamäärä vaihto-
kurssilla ("Vaihtokurssi"). Osakkeen Vaihtokurssi (jolla tarkoitetaan osakeyhtiölain mukaista osakkeen osakekohtaista 
merkintähintaa) vastaa kuuden (6) kuukauden aikana ennen Lainan Ehtojen kohdassa 13. määritellyn Vaihtoilmoituksen 
tekemistä toteutunutta yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia Nasdaq Oy:n Helsingin Pörssissä vä-
hennettynä 10 prosentilla kuitenkin niin, että kukin Velkakirja voidaan vaihtaa enintään kymmeneen miljoonaan 
(10.000.000) uuteen Yhtiön osakkeeseen. Osakkeen Vaihtokurssia tarkistetaan Lainan Ehtojen mukaisesti. 
 
Lainan ja Erityisten Oikeuksien ehtojen muut pääkohdat ovat seuraavat: 
 

a. korko 6,0 % p.a. 
b. koron kertyminen alkaa 1.1.2019, 
c. koron maksu puolivuosittain 30.6 ja 31.12, 
d. Lainan eräpäivä (jos vaihto-oikeutta ei ole käytetty) 31.12.2021, 
e. velallisella on yhden kerran oikeus maksaa Laina korkoineen velkojalle eräpäivän lisäksi milloin tahansa aika-

välillä 1.7.2018 – 30.6.2021, 
f. vaihtoaika milloin tahansa aikavälillä 1.7.2019 – 31.12.2021 (ellei velkojan ja velallisen kesken toisin pakotta-

vasta taloudellisesta tai muusta painavasta syystä toisin sovita), kuitenkin siten, että velallisella on oikeus il-
moittaa aikovansa maksaa laina, jolloin vaihto-oikeutta ei ole 3 kk ajan ko. ilmoituksesta lukien riippumatta siitä, 
onko velkoja tehnyt vaihto-ilmoituksen vai ei. Velallinen voi tehdä tässä mainitun ilmoituksen vain kerran.  

g. Laina jakaantuu Ehtojen mukaisiin 578.128,824 euron nimellisarvoisiin juokseviin velkakirjoihin.  Velkakirjojen 
lukumäärä on yhteensä viistoista (15) kappaletta. 

 
Tremoko Oy Ab maksoi merkitsemänsä Lainan ja siihen liitetyt Erityiset Oikeudet kuittaamalla Yhtiöltä olevia saataviaan 
8.671.932,36 euron arvosta. 
 
Digitalist Groupin optio-ohjelma 2016 
 
Yhtiön hallitus on 21.11.2016 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2016 antamaan valtuutukseen perustuen optio-
oikeuksien antamisesta.  
 
Optio-oikeudet jaetaan hallituksen päättämällä tavalla Digitalist Group -konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa oleville 
tai palvelukseen rekrytoitaville avainhenkilöille heidän sitouttamisekseen ja motivoimisekseen.  
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Optio-oikeudet merkitään tunnuksilla 2016A, 2016B ja 2016C. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 35.356.560 
kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 35.356.560 Yhtiön uutta osaketta. Hallitus voi päättää 
optio-oikeuksien saamista koskevista erityisistä lisäehdoista sekä Yhtiölle myöhemmin palautuneiden optio-oikeuksien 
uudelleen jakamisesta.  
 
Kullakin optio-oikeudella voi merkitä yhden Yhtiön uuden osakkeen. Optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet 
edustavat 3.11.2016 yhteensä enintään noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, vastaten noin 9 pro-
sentin diluutiovaikutusta.  
 
Optio-oikeuksilla 2016A merkittävien osakkeiden merkintäaika alkaa 1.10.2017 ja päättyy 30.9.2018. Optio-oikeudella 
2016A merkittävän osakkeen merkintähinta on 0,08 euroa, joka vastaa Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua 
keskikurssia NASDAQ Helsinki Oy:ssä (”Helsingin Pörssi”) 18. 5 – 18.11.2016 välisenä aikana pyöristettynä lähimpään 
ylimpään senttiin. 
 
Optio-oikeuksilla 2016B merkittävien osakkeiden merkintäaika alkaa 1.10.2018 ja päättyy 30.9.2019. Optio-oikeudella 
2016B merkittävän osakkeen merkintähinta on Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettu keskikurssi Helsingin Pörs-
sissä 1.7.–31.12.2017 välisenä aikana pyöristettynä lähimpään ylimpään senttiin.  
 
Optio-oikeuksilla 2016C merkittävien osakkeiden merkintäaika alkaa 1.10.2019 ja päättyy 30.9.2020. Optio-oikeudella 
2016C merkittävän osakkeen merkintähinta on Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettu keskikurssi Helsingin Pörs-
sissä 1.7.–31.12.2018 välisenä aikana pyöristettynä lähimpään ylimpään senttiin. 
 
Merkintähintaa alennetaan muun muassa osinkojen määrällä ja sitä voidaan muutoinkin oikaista ehtojen mukaisesti. 
Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa. 
 
Digitalist Groupin optio-ohjelma V          
 
Digitalist Groupin hallitus on 18.2.2014 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen 30.10.2013 antamaan valtuutukseen pe-
rustuen optio-oikeuksien antamisesta. 
 
Optio-oikeudet jaetaan hallituksen päättämällä tavalla Digitalist Group- konsernin johtoryhmälle ja muille valikoiduille 
avaintyöntekijöille heidän sitouttamisekseen ja motivoimisekseen. 
 
Optio-oikeudet merkitään tunnuksilla 2014A, 2014B ja 2014C. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä 5 000 000 kappaletta 
ja niitä on osittain jaettu. Hallitus päättää optio-oikeuksien ehtojen mukaan liikkeeseen laskettujen optio-oikeuden jaka-
misesta eri optiosarjoihin ja tarvittaessa jakamatta olevien optio-oikeuksien muuntamisesta toiseen optiosarjaan kuulu-
viksi. 
 
Kullakin optio-oikeudella voi merkitä yhden Digitalist Groupin uuden osakkeen. Optio-oikeuksien perusteella merkittävät 
osakkeet edustavat 18.2.2014 yhteensä noin 5,96 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä täysi laimennusvai-
kutus huomioiden. 
 
Optio-oikeuksilla 2014A osakkeiden merkintäaika alkaa 1.3.2016, optio-oikeuksilla 2014B 1.3.2017 ja optio-oikeuksilla 
2014C 1.3.2018. Osakkeiden merkintäaika päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 31.12.2018. Osakkeen merkintähinta optio-
sarjoittain on Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.3‒31.5.2014 2014A:n 
osalta, 1.1‒31.3.2015 2014B:n osalta ja 1.1‒31.3.2016 2014C:n osalta. Merkintähintaa alennetaan muun muassa osin-
kojen määrällä ja sitä voidaan muutoinkin oikaista ehtojen mukaisesti. 
 
Optio-oikeuksien haltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi Yhtiön hallitus päätti 
2.12.2015 tarkistaa osakeannin 9.12.‒23.12.2015 johdosta optio-oikeuksien 2014 merkintäsuhdetta ja merkintähintaa 
osakeannin ehtojen mukaisesti seuraavasti: 
 

 Optio-oikeuksien 2014A osalta tarkistettu merkintäsuhde on 1,65 ja merkintähinta on 0,0903 euroa, optio-oi-
keuksien 2014B osalta tarkistettu merkintäsuhde on 1,65 ja merkintähinta on 0,06 euroa. 

 

 Osakkeiden enimmäismäärä pyöristetään osakkeiden merkitsemisen yhteydessä alaspäin täysiin osakkeisiin 
ja kokonaismerkintähinta lasketaan käyttäen pyöristettyä osakkeiden lukumäärää ja pyöristäen lähimpään sent-
tiin. Yllä kuvattujen tarkistamisen johdosta Optio-oikeuksilla 2014 merkittävien osakkeiden tarkistettu enimmäis-
määrä on 8 250 000. 
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 Optio-oikeuksilla 2014A osakkeiden merkintäaika alkaa 1.3.2016, optio-oikeuksilla 2014B 1.3.2017 ja optio-
oikeuksilla 2014C 1.3.2018. Osakkeiden merkintäaika päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 31.12.2018. Osakkeen 
merkintähinta optiosarjoittain on Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 
1.3‒31.5.2014 2014A:n osalta, 1.1‒31.3.2015 2014B:n osalta ja 1.1‒31.3.2016 2014C:n osalta. Merkintähintaa 
alennetaan muun muassa osinkojen määrällä ja sitä voidaan muutoinkin oikaista ehtojen mukaisesti. 
 

Sittemmin 21.11.2016 Yhtiön hallitus on todennut optio-ohjelmaan V kuuluvat optio-oikeudet 2014A, 2014B ja 2014C 
jakamattomilta osin rauenneiksi. Yhtiön optio-ohjelmaan V kuuluvista optioista oli jaettu ainoastaan 2014A –sarjaan 
kuuluvia optio-oikeuksia ja optio-oikeuksilla 2014 merkittävien osakkeiden tarkistettu enimmäismäärä on 1 690 000. 
 
Optio-ohjelma IV/A, IV/B ja IV/C  
 
Digitalist Groupin hallitus päätti 30.11.2011 varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2011 antamaan valtuutukseen perustuen 
optio-oikeuksien antamisesta. Optio-oikeudet merkittiin tunnuksilla IV/A, IV/B ja IV/C. Optio-oikeuksia IV/A ja IV/C on 
jaettu Digitalist Group -konsernin henkilökuntaan kuuluville heidän sitouttamisekseen ja motivoimisekseen. Optio-oi-
keuksia IV/B ei ole jaettu. Optio-ohjelman piiriin eivät kuulu Digitalist Groupin hallituksen jäsenet tai konsernin ylimpään 
johtoon kuuluvat henkilöt (Ixonos Management Invest Oy:n osakkeenomistajat). 
 
Optio-oikeuksia on annettu yhteensä 600 000 kappaletta. Optio-oikeuksia koskevien ehtojen mukaan Digitalist Groupin 
hallitus on voinut päättää liikkeeseen laskettujen optio-oikeuden jakamisesta eri optiosarjoihin ja tarvittaessa jakamatta 
olevien optio-oikeuksien muuntamisesta toiseen optiosarjaan kuuluviksi.  
 
Yhtiön hallituksen 30.11.2011 varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2011 antaman valtuutuksen nojalla hyväksymien optio-
oikeuksien ehtojen mukaan optio-oikeuksien 2011 (”Optio-oikeudet 2011) haltijalla on sama tai yhdenvertainen oikeus 
osakkeenomistajan kanssa mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää päättää osakeannista taikka uusien optio-oikeuksien tai 
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhdenvertaisuus toteutetaan Optio-oikeuksien 2011 
ehtojen mukaan hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai 
molempia muutetaan. 
 
Optio-oikeuksien haltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi hallitus päätti 2.12.2015 
tarkistaa osakeannin 9.‒23.12.2015 johdosta optio-oikeuksien 2011 merkintäsuhdetta ja merkintähintaa optio-oikeuk-
sien 2011 ehtojen mukaisesti seuraavasti: 
 

 Optio-oikeuksien IV/A osalta tarkistettu merkintäsuhde on 8,287 ja merkintähinta 0,2 euroa osakkeelta. Optio-
oikeuksien IV/C osalta tarkistettu merkintäsuhde on 8,287 ja merkintähinta 0,1497 euroa osakkeelta. Yhtiön 
hallitus on jo aiemmin vuonna 2013 todennut Optio-oikeudet 2011 ohjelmaan kuuluvat optio-oikeudet IV/B rau-
enneeksi. 
 

 Osakkeiden enimmäismäärä pyöristetään osakkeiden merkitsemisen yhteydessä alaspäin täysiin osakkeisiin 
ja kokonaismerkintähinta lasketaan käyttäen pyöristettyä osakkeiden lukumäärää ja pyöristäen lähimpään sent-
tiin. Yllä kuvatun tarkistamisen johdosta optio-oikeuksilla 2011 merkittävien osakkeiden tarkistettu enimmäis-
määrä on 4 971 966. 

 

 Optio-oikeuksilla IV/A osakkeiden merkintäaika alkoi 1.10.2014 ja optio-oikeuksilla IV/C 1.10.2016. Osakkeiden 
merkintäaika päättyy molemmilla optio-oikeuksilla 31.12.2018. 

 
 2017 

kpl 
Keskimääräinen 
 merkintähinta, 

euroa 

2016 
kpl 

Keskimääräi-
nen 

 merkintähinta, 
euroa 

2015 
kpl 

Keskimääräinen 
 merkintähinta, 

euroa 

Tilikauden alussa 
avainhenkilöille al-
lokoituja optioita 

9 527 870  2 020 000 0,0903 2 880 999  

Kaudella Myönne-
tyt 

2 573 983 0,08 7 507 870 0,08   

Kaudella menetetyt 0  0    
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Toteutuneet  0  0    

Rauenneet  0  0  -860 999  

Ulkona olevat  
tilikauden lopussa 

12 281 853 0,082 9 527 870 0,082 2 020 000  

Toteutettavissa ole-
vat tilikauden lo-
pussa  

12 281 853 0,082 9 527 870 0,082 
2 020 000 

 
0,0903 

 
Allokoitujen optio-oikeuksien painotettu keskihinta on 0,0,081 euroa ja vaihteluväli on 0,08 eurosta 0,0903euroon. 
 
Optio-oikeudet arvostetaan Yhtiön laskelmissa Black & Scholes -mallin mukaisesti. Katsauskauden 1.1.‒31.3.2018 ai-

kana optio-oikeuksista tai osakepalkitsemisesta kirjattiin kulua konsernin tuloslaskelmaan  0 euroa. Tilikauden 2017 ai-
kana optio-oikeuksista tai osakepalkitsemisesta kirjattiin kulua konsernin tuloslaskelmaan 171  987 euroa  Tilikauden 
2016 aikana optio-oikeuksista tai osakepalkitsemisesta kirjattiin kulua konsernin tuloslaskelmaan 14 143 euroa. Tilikau-
den 2015 aikana optio-oikeuksista tai osakepalkitsemisesta kirjattiin kulua konsernin tuloslaskelmaan 49 698 euroa, 
Tilikauden 2014 aikana optio-oikeuksista tai osakepalkitsemisesta kirjattiin tuottoa konsernin tuloslaskelmaan 33 507 
euroa.   
 
Digitalist Groupin osakkeenomistajat  
 
Digitalist Groupin rekisteröity osakepääoma on tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä 585 394,16 euroa ja Digita-
list Groupin rekisteröity osakkeiden lukumäärä on yhteensä 651 022 746 osaketta. Digitalist Groupin osakasluettelossa 
on ollut 4.7.2017 yhteensä 3 967 osakkeenomistajaa. Digitalist Groupilla on yksi osakelaji ja kaikilla osakkeilla on yhtä-
läiset oikeudet.  
 
Seuraavassa taulukossa on esitetty Digitalist Groupin kymmenen (10) suurinta osakkeenomistajaa [•].[•].2018 tilanteen 
mukaan: 
 

 Osakkeenomistaja Kappaletta Prosenttia  

1. Tremoko Oy Ab 467 928 445 71,88 
2. Rosebloom Ventures AB 44 427 665 6,82 
3. Danske Bank A/S, Finland Branch* 18 784 417 2,89 
4. Elmtwig Holding AB 14 568 841 2,24 

5. 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Hel-
singin Sivukonttori* 7 459 542 1,15 

6. Niclas Engsäll AB 5 402 363 0,83 
7. Rome Advisors Oy 4 971 709 0,76 
8. Nordea Bank Ab (Publ), Finnish Branch* 4 733 999 0,73 
9. Nordea Bank Ab (Publ), Finnish Branch 4 585 763 0,70 
10. Österlund Jori Ville Ferdinand 4 549 962 0,70 

    
 10 suurinta omistajaa yhteensä 577 412 706 88,69 
 Muut kuin mainitut yhteensä 73 610 040 11,31 
 Yllä mainitut yhteensä  100,00* 
 Yhtiön kokonaisosakemäärä  651 022 746 100,00 

 
*Hallintarekisteröidyt omistajat omistavat yhteensä 31 067 259 osaketta ja ääntä mikä vastaa noin 4,77 prosenttia Yhtiön 
osakkeista ja äänistä.  
 
Tremoko Oy Ab omistaa Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä yhteensä yhteensä 467 928 445 osaketta ja ääntä, mikä 
vastaa noin 71,88 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä. Tremoko Oy Ab on  suomalainen osakeyhtiö, joka on suoma-
laisen Turret Oy Ab:n ja suomalaisen Holdix Oy Ab:n omistama yhtiö. Turret Oy Ab ja Holdix Oy Ab käyttävät yhdessä 
määräysvaltaa Tremoko Oy Ab:ssä. 
 
Yhtiön toiminnassaan noudattama säännöstö sekä sen noudattamisen valvonta on kuvattu edellä kohdassa ”Yhtiö, hal-
linto, johto ja työntekijät – Hallitus – Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä”. Lisäksi Yhtiön hallituksen kahdeksasta jäsenestä 
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seitsemän on rippumattomia Yhtiöstä sekä viisi riippumattomia Yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta. Yhtiön näke-
myksen mukaan Yhtiössä on toteutettu riittävät toimenpiteet mahdollisen määräysvallan väärinkäytön estämiseksi.   
 
Osakassopimukset 
 
Digitalist Groupin tiedossa ei ole osakkeenomistajien tai Digitalist Groupin ja sen osakkeenomistajien välisiä Digitalist 
Groupin osakkeiden omistukseen ja äänivallan käyttöön Digitalist Groupissa taikka muita omistukseen ja äänivallan 
käyttöön Digitalist Groupissa liittyviä sopimuksia tai järjestelyjä, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan Digitalist 
Groupin osakkeiden arvoon.  
 
Osakkeenomistajien oikeuksien muuttaminen 
 
Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajien oikeuksia voidaan muuttaa yhtiöjärjestystä muuttamalla. Yhtiöjärjestyksen 
muuttaminen edellyttää yhtiökokouksen päätöstä, jota vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) yhtiökokouksessa edustetuista 
osakkeista ja annetuista äänistä on kannattanut.  
 
Digitalist Groupilla on yksi (1) osakelaji ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen siten, 
että samanlajisten osakkeiden oikeuksien suhde muuttuu, vaatii kaikkien osakkeenomistajien suostumuksen tai yhtiö-
järjestyksen muuttamista koskevan päätöksen lisäksi niiden suostumuksen, joiden osakkeita muutos koskee. 
 
Yhtiökokoukset 
 
Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksissa päätösvaltaa yhtiön asioissa. Digitalist Groupin 
yhtiöjärjestyksessä ei ole määrätty yhtiökokouksen pitoajankohdasta tai pitopaikasta. Näin ollen sovelletaan osakeyh-
tiölain säännöksiä, joiden mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä yhtiön kotipaikassa kuuden (6) kuukauden ku-
luessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä muun muassa tilinpäätöksen vahvista-
misesta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta.  
  
Digitalist Groupin yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava Yhtiön internetsivuilla aikaisintaan 
kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää 
ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on ollakseen oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen 
ilmoittauduttava Yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisin-
taan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. 
 
Yhtiökokoukseen osallistumaan ja äänioikeuttaan käyttämään ovat osakeyhtiölain mukaisesti oikeutettuja ne osakkeen-
omistajat, jotka on arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain mukaisesti merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finland 
Oy:n (”Euroclear”) pitämään osakasluetteloon kahdeksan (8) arkipäivää ennen yhtiökokousta (”Yhtiökokouksentäsmäy-
tyspäivä”). Jos hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa käyttää yhtiökokouksessa äänioikeuttaan, hänen tulee 
pyytää, että hänet merkitään tilapäisesti Euroclearin ylläpitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen 
omistaja voidaan ilmoittaa tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten, jos osak-
keenomistajalla on osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon Yhtiökokouksentäsmäytyspäivänä. 
Tilapäistä merkintää koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään yhtiökokouskutsussa ilmoitettavana ajankohtana, jonka on 
osakeyhtiölain mukaan oltava Yhtiökokouksentäsmäytyspäivän jälkeen. Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa kos-
keva ilmoitus tilapäisestä rekisteröitymisestä yhtiön osakasluetteloon katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.  
 
Varsinaisten yhtiökokousten lisäksi voidaan pitää tarvittaessa ylimääräisiä yhtiökokouksia. Päätettävästä asiasta riip-
puen sovelletaan määräenemmistösäännöksiä osakeyhtiölain mukaisesti, kuten kahden kolmasosan enemmistöä an-
netuista äänistä ja yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista. Yhtiökokouksen päätösvaltaisuuden edellytykseksi ei osa-
keyhtiölaissa tai Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ole asetettu tiettyä osallistujamäärää. 
 
Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja voi kirjallisesti pyytää Yhtiön hallitukselta, että hänen esittämänsä yhtiöko-
kouksen päätösvaltaan kuuluva asia käsitellään seuraavassa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja tai osakkeen-
omistajat, joilla on vähintään 10 prosenttia Yhtiön osakkeista, tai Yhtiön tilintarkastaja vaatii tietyn asian käsittelemistä, 
on hallituksen kutsuttava viipymättä yhtiökokous koolle. 
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Lunastusvelvollisuus 
 
Digitalist Groupin yhtiöjärjestyksessä ei ole lunastuslauseketta.  
 
Arvopaperimarkkinalain mukaan osakkeenomistajan, jonka osuus kasvaa yli kolmeen kymmenesosaan (3/10) tai puo-
leen (1/2) yhtiön osakkeiden äänimäärästä sen jälkeen, kun yhtiön osake tai osakkeeseen oikeuttava arvopaperi on 
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on tehtävä käypään hintaan perustuva julkinen ostotarjous kaikista muista yh-
tiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja yhtiön liikkeeseen laskemista sen osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista (pa-
kollinen ostotarjous). Arvopaperimarkkinalain mukaan pakollista ostotarjousta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, mikäli yllä 
mainittu raja on ylittynyt vapaaehtoisen ostotarjouksen seurauksena edellyttäen, että alkuperäinen vapaaehtoinen osto-
tarjous on tehty yhtiön kaikista äänioikeuteen oikeuttavista arvopapereista. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja, 
jolla on yli 90 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, on oikeutettu käyvästä hinnasta lunastamaan muiden 
osakkeenomistajien osakkeet (lunastusoikeus). Lisäksi osakkeenomistajalla, jonka osakkeet voidaan lunastaa edellä 
kuvatulla tavalla, on vastaavasti oikeus vaatia enemmistöomistajalta osakkeidensa lunastamista (enemmistöomistajan 
lunastusvelvollisuus). 
 
Äänioikeus 
 
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan joko henkilökohtaisesti tai valtuutta-
mansa asiamiehen välityksellä. Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja 
käyttää äänioikeuttaan, hänen tulee rekisteröidä osakkeet väliaikaisesti omiin nimiinsä viimeistään kymmenen päivää 
ennen yhtiökokousta. 
 
Yhtiökokouksissa päätökset tehdään yleensä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kuitenkin eräät päätökset, kuten 
yhtiöjärjestyksen muutokset, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeaminen osakeannin yhteydessä ja 
eräissä tapauksissa päätökset yhtiön sulautumisesta tai purkamisesta, edellyttävät vähintään kahden kolmasosan (2/3) 
enemmistöä annetuista äänistä sekä kokouksessa edustetuista osakkeista. Lisäksi tietyt päätökset, kuten yhtiöjärjes-
tyksen muuttaminen siten, että samanlajisten osakkeiden tuottamien oikeuksien keskinäistä suhdetta muutetaan ja yh-
tiön tai sen osakkeenomistajien lunastusoikeuksia lisätään, vaativat kaikkien osakkeenomistajien suostumuksen tai, kun 
muutos kohdistuu ainoastaan tiettyjen osakkeenomistajien oikeuksiin, kyseisen muutoksen toteuttamiseen vaaditaan 
soveltuvan enemmistövaatimuksen lisäksi kaikkien niiden osakkeenomistajien suostumus, joiden osakkeita muutos kos-
kee. 
 
Osingot ja muu voitonjako 
 
Suomessa vallitsevan käytännön mukaan suomalaisten yhtiöiden osakkeille maksetaan osinkoa pääsääntöisesti vain 
kerran vuodessa, ja osinkoa voidaan maksaa vasta yhtiökokouksen vahvistettua yhtiön tilinpäätöksen ja päätettyä osin-
gonjaosta yhtiön hallituksen osingonjakoehdotuksen perusteella. Näin ollen osingonjako edellyttää osakkeenomistajien 
enemmistöpäätöstä yhtiön yhtiökokouksessa. Osakeyhtiölain mukaan osingonjako voi perustua myös muuhun kuin vii-
meksi päättyneen tilikauden tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Yhtiö voi jakaa kuluvan vuoden voittoon perustuvia osa-
vuosiosinkoja, mikäli osinkojen jako perustuu kesken tilikauden laadittuun tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Yhtiökokous 
voi päätöksellään, jossa määrätään jaon enimmäismäärä, valtuuttaa hallituksen päättämään osingon jakamisesta tai 
varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutus voi olla voimassa enintään seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen alkuun. 
 
Osakeyhtiölain mukaan oma pääoma jaetaan sidottuun ja vapaaseen omaan pääomaan. Jaolla on merkitystä määritet-
täessä jakokelpoisten varojen määrää. Sidottu oma pääoma koostuu osakepääomasta, kirjanpitolain mukaisesta arvon-
korotusrahastosta, käyvän arvon rahastosta, uudelleenarvostusrahastosta sekä ylikurssi- ja vararahastoista. Muut oman 
pääoman rahastot kuuluvat vapaaseen omaan pääomaan. Osinko voi olla enintään jakopäätöksen perusteena olevan 
vahvistetun tilinpäätöksen osoittamien jakokelpoisten varojen suuruinen. Varoja ei kuitenkaan saa jakaa, jos jaosta pää-
tettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden. Jakokelpoi-
set varat sisältävät tilikauden voiton, edellisiltä tilikausilta kertyneet voittovarat ja yhtiön muut vapaan oman pääoman 
erät, joista on vähennetty taseen osoittama tappio sekä määrä, joka yhtiöjärjestyksen mukaan on siirrettävä vararahas-
toon tai muutoin jätettävä jakamatta. Konsernin emoyhtiö ei voi jakaa osinkoina enempää kuin emoyhtiön viimeisimmän 
vahvistetun tilinpäätöksen mukaisen jakokelpoisten varojen määrän. 
 
Osakeyhtiölain mukaan voitonjako saa perustua myös emoyhtiön alkaneen tai meneillään olevan tilikauden vahvistet-
tuun taseeseen, ja näin ollen väliosinkoja voidaan jakaa meneillään olevan tilikauden tuloksen perusteella. Päätettäessä 



 

 

88 (96) 

  

voiton jakamisesta on kuitenkin osakeyhtiölain säännösten ohella otettava huomioon yhtiön taloudellisen aseman mer-
kittävät muutokset, jotka ovat tapahtuneet viimeisimmän taseen vahvistamisen jälkeen. 
 
Osingon määrä ei saa ylittää hallituksen osingonjakoehdotuksen mukaista määrää, elleivät osakkeenomistajat, jotka 
omistavat vähintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, sitä varsinaisessa yhtiökokouksessa vaadi ennen voiton 
käyttämistä koskevan päätöksen tekemistä. Mikäli edellä mainittu vaatimus esitetään, edellä määriteltyjen jakokelpois-
ten varojen rajoissa osinkona on jaettava vähintään puolet edellisen tilikauden voitosta, josta vähennetään yhtiöjärjes-
tyksen mukaan jakamatta jätettävä määrä tai enintään edellä määriteltyjen jakokelpoisten varojen määrä sen mukaan, 
kumpi on alempi. Osakkeenomistajat voivat kuitenkin vaatia osinkoina enintään kahdeksan prosenttia yhtiön omasta 
pääomasta ja jaettavasta määrästä vähennetään tilikaudelta ennen varsinaisesta yhtiökokousta mahdollisesti jaetut 
osingot. 
 
Osingot ja muut jako-osuudet maksetaan osakkeenomistajille tai heidän hallintarekisteröityjensä osakkeiden haltijoille, 
jotka on merkitty osakasluetteloon täsmäytyspäivänä. Osakasluetteloa ylläpitää Euroclear asianomaisen tilinhoitajayh-
teisön välityksellä. Arvo-osuusjärjestelmässä osingot maksetaan osakkeenomistajille tilisiirtoina rekisteriin ilmoitetuille 
tileille. Kaikki Yhtiön Osakkeet, mukaan lukien Osakeannissa tarjottavat Osakkeet osakepääoman korotuksen tai sidotun 
oman vapaan pääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin, tuottavat yhtäläiset oikeudet Yhtiön jakamiin 
osinkoihin ja muihin jako-osuuksiin (mukaan lukien Yhtiön varojen jako purkautumistilanteessa).  
 
Osakeyhtiölain mukaan oikeus osinkoihin vanhenee kolmessa vuodessa osingonmaksun eräpäivästä. 
 
Muun vapaan oman pääoman jakaminen tapahtuu pääpiirteissään edellä osingonjaosta sanottua vastaavalla tavalla. 
 
Omat osakkeet 
 
Osakeyhtiölain mukaan yhtiö voi hankkia omia osakkeitaan voitonjakokelpoisilla varoilla. Omien osakkeiden hankkimi-
sesta päättää yhtiökokous. Yhtiökokous voi myös määräajaksi, enintään 18 kuukaudeksi yhtiökokouksen päätöksestä, 
valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta vapaalla omalla pääomalla. Julkinen osakeyhtiö ei 
saa omistaa omia osakkeitaan suoraan tai tytäryhtiöidensä kautta siten, että niiden nimellisarvo tai niiden tuottama ää-
nimäärä hankinnan jälkeen on yli 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimää-
rästä. 
 
Osakkeiden luovutus 
 
Myytäessä arvo-osuusjärjestelmässä olevia osakkeita kyseiset osakkeet siirretään tilisiirtona myyjän arvo-osuustililtä 
ostajan arvo-osuustilille. Myynti rekisteröidään ennakkokirjauksena siihen saakka, kunnes kauppa on selvitetty ja osak-
keet maksettu, minkä jälkeen ostaja merkitään automaattisesti yhtiön osakasluetteloon. Mikäli osakkeet ovat hallintare-
kisteröityjä, osakkeiden myynnistä ei tarvitse tehdä merkintää arvo-osuusjärjestelmään, ellei osakkeiden hallintarekiste-
röinnin hoitaja vaihdu myynnin seurauksena tai osakkeita muutoin siirretä omaisuudenhoitotililtä. 
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SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINAT 

 
Yleistä 
 
Suomen arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen on Finanssivalvonta. Keskeisin arvopaperimarkkinoita sääntelevä 
laki on arvopaperimarkkinalaki (17.12.2012, 746/2012), joka sisältää määräyksiä muun muassa yhtiöiden ja osakkeen-
omistajien tiedonantovelvollisuudesta, arvopapereiden ottamisesta julkisen kaupankäynnin kohteeksi, noteerattujen ar-
vopapereiden kaupasta, julkisista ostotarjouksista. Sisäpiiritiedon ja markkinoiden väärinkäyttöä sääntelee markkinoiden 
väärinkäyttöasetus [(EU) 596/2014], joka sisältää myös sääntelyä sisäpiiritiedon julkistamisesta sekä liikkeeseenlaski-
joiden johtohenkilöiden kaupparaportoinnista. Arvopapereiden ja muiden rahoitusvälineiden ottamista julkisen kaupan-
käynnin kohteeksi ja noteerattujen rahoitusvälineiden kauppaa koskeva sääntely on koottu lakiin kaupankäynnistä ra-
hoitusvälineillä (748/2012, muutoksineen). . Finanssivalvonnan tehtävänä on valvoa näiden määräysten noudattamista. 
 
Arvopaperimarkkinalaki ja Markkinoiden väärinkäyttöasetus määrittävät tiedonantovelvollisuuden vähimmäisvaatimuk-
set yhtiöille, jotka hakevat listautumista Helsingin Pörssiin tai joiden arvopaperit ovat julkisen kaupankäynnin kohteena 
tai jotka tarjoavat arvopapereita yleisölle. Arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavista seikoista annettavien tietojen on 
oltava riittäviä perustellun arvion tekemiseksi arvopapereista ja niiden liikkeeseenlaskijasta. Lisäksi sijoittajien saatavilla 
on pidettävä tasapuolisesti ja johdonmukaisesti riittävät tiedot seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan 
arvopaperin arvoon. Suomalainen pörssiyhtiö on velvollinen julkistamaan säännöllisesti taloudellista tietoa yhtiöstä sekä 
kaikki sellaiset seikat, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan sen osakkeiden arvoon.  
 
Osakkeenomistajan on tehtävä ilmoitus (liputusilmoitus) pörssiyhtiölle ja Finanssivalvonnalle, kun hänen omistus- ja 
ääniosuutensa saavuttaa tai ylittää taikka vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin taikka kahden kolmas-
osan kohdeyhtiön äänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä. Liputusilmoitus on tehtävä myös, kun osakkeen-
omistajalla on oikeus rahoitusvälineen perusteella saada yhtiön osakkeita määrä, joka saavuttaa, ylittää tai vähenee alle 
liputus  rajan. Rahoitusvälineenä pidetään myös rahoitusvälinettä, jonka arvo määräytyy yhtiön osakkeen perusteella ja 
jolla on samanlainen taloudellinen vaikutus kuin rahoitusvälineellä, joka oikeuttaa saamaan yhtiön osakkeita. Liputusil-
moitus on tehtävä riippumatta siitä, toteutetaanko rahoitusvälineen kohde-etuus fyysisesti luovuttaen vai nettoarvon tili-
tyksenä. Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään seuraavana kaupankäyntipäivänä 
sen jälkeen, kun osakkeenomistaja sai tietää tai hänen olisi pitänyt tietää tapahtuneesta hankinnasta tai luovutuksesta, 
mahdollisuudestaan käyttää äänioikeutta tai tehdystä oikeustoimesta, jonka vuoksi hänen omistus- ja ääniosuutensa on 
muuttunut tai muuttuu oikeustoimen toteutuessa edellä tai arvopaperimarkkinalaissa muuten säädetyllä tavalla. Osak-
keenomistajan on katsottava saaneen tiedon kyseisestä oikeustoimesta viimeistään kahden kaupankäyntipäivän kulut-
tua oikeustoimesta. Edellä mainitun tiedon saatuaan pörssiyhtiön tulee ilman aiheetonta viivytystä julkistaa tieto sekä 
toimittaa se keskeisille tiedotusvälineille ja Helsingin Pörssille. Julkistettaessa on myös mainittava, jos pörssiyhtiön tie-
dossa ei ole kaikkia liputusilmoituksen säädettyjä tietoja. Jos liputusilmoituksessa on lisäksi annettu muita tietoja, nä-
mäkin tiedot on julkistettava samassa yhteydessä.  
 
Osakkeenomistajan, jonka omistusoikeus nousee arvopaperimarkkinalain määrittämällä tavalla yli kolmen kymmenes-
osan (3/10) tai yli puolen (1/2) yhtiön yhteenlasketusta, osakkeiden tuottamasta äänimäärästä sen jälkeen, kun yhtiön 
osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on arvopaperimarkkinalain mukaan tehtävä käypään hintaan pakol-
linen ostotarjous kaikista jäljellä olevista yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja sen osakkeisiin oikeuttavista arvo-
papereista. Jos edellä tarkoitettujen rajojen ylitykseen johtaneet arvopaperit on hankittu vapaaehtoisella ostotarjouk-
sella, joka on tehty kaikista kohdeyhtiön osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista, ei velvollisuutta tehdä 
ostotarjousta kuitenkaan synny. Jos kohdeyhtiössä on yksi osakkeenomistaja, jonka ääniosuus on korkeampi kuin edellä 
kuvattu ääniosuus, ei toiselle osakkeenomistajalle synny edellä kuvattujen ääniosuuksien ylittämisen seurauksena pa-
kollista tarjousvelvollisuutta ennen kuin hänen ääniosuutensa ylittää ensimmäisen osakkeenomistajan ääniosuuden. Jos 
osakkeenomistajan edellä kuvatun ääniosuuden ylittyminen johtuu yksinomaan kohdeyhtiön tai toisen osakkeenomista-
jan toimenpiteistä, ei osakkeenomistajalle synny tarjousvelvollisuutta ennen kuin osakkeenomistaja hankkii tai merkitsee 
lisää kohdeyhtiön osakkeita tai muutoin kasvattaa ääniosuuttaan kohdeyhtiössä. Jos tarjousvelvollisuusrajan ylittyminen 
johtuu siitä, että osakkeenomistajat toimivat yksissä tuumin tehdessään vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kohdeyh-
tiöstä, ei velvollisuutta tehdä pakollista ostotarjousta synny, jos yksissä tuumin toimiminen rajoittuu yksinomaan julkisen 
ostotarjouksen tekemiseen. Velvollisuutta tehdä pakollinen ostotarjous ei enää ole, jos tarjousvelvollinen tai muu yksissä 
tuumin toimiva henkilö kuukauden kuluessa tarjousvelvollisuuden syntymisestä luopuu tarjousvelvollisuusrajan ylittä-
västä ääniosuudesta luovuttamalla kohdeyhtiön osakkeita tai muutoin vähentämällä ääniosuuttaan kohdeyhtiössä. Va-
pautuakseen tarjousvelvollisuudesta tarjousvelvollinen ja tämän kanssa yksissä tuumin toimivat henkilöt eivät saa tänä 
aikana käyttää kohdeyhtiössä äänivaltaa. Tarjousvelvollisen on lisäksi julkistettava 
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tieto aikeestaan luopua tarjousvelvollisuusrajan ylittävästä ääniosuudesta tarjousvelvollisuuden syntymistä koskevan 
tiedon julkistamisen yhteydessä. Tieto ääniosuuden vähentymisestä alle tarjousvelvollisuusrajan on julkistettava välittö-
mästi. Yllä mainittujen osake- ja äänimäärien laskemisesta on annettu yksityiskohtaisia säännöksiä. Osakeyhtiölain mu-
kaan osakkeenomistaja, jolla on yli 90 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, on oikeutettu käyvästä hinnasta 
lunastamaan muiden osakkeenomistajien osakkeet (lunastusoikeus). Lisäksi osakkeenomistajalla, jonka osakkeet voi-
daan lunastaa edellä kuvatulla tavalla, on vastaavasti oikeus vaatia enemmistöomistajalta osakkeidensa lunastamista 
(enemmistöomistajan lunastusvelvollisuus). Yllä mainittujen osake- ja äänimäärien laskemistesa on annettu yksityiskoh-
taisia säännöksiä. Digitalist Groupin yhtiöjärjestyksessä ei ole laista poikkeavia määräyksiä lunastusvelvollisuuteen tai - 
oikeuteen liittyen.  
 
Arvopaperimarkkinalain mukaan suomalaisen listatun yhtiön on suoraan tai välillisesti kuuluttava riippumattomaan, 
elinkeinoelämää laajasti edustavaan Suomessa perustettuun toimielimeen, joka on antanut hyvän arvopaperimarkkina-
tavan noudattamisen edistämiseksi suosituksen kohdeyhtiön johdon toiminnasta julkisessa ostotarjouksessa (”Ostotar-
jouskoodi”). Arvopaperimarkkinalain mukaan listatun yhtiön on annettava perustelut sille, miksi se ei ole sitoutunut nou-
dattamaan Ostotarjouskoodia.  
 
Lyhyet nettopositiot Helsingin pörssissä kaupankäynnin kohteena olevista osakkeista on ilmoitettava Finanssivalvon-
nalle lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EU 236/2012) mukaan. Lyhyiden nettopositioiden ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia sijoittajia 
ja markkinatoimijoita. Kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla otetun yhtiön osakkeita koskeva lyhyt 
nettopositio on ilmoitettava, kun positio saavuttaa, ylittää tai alittaa 0,2 prosenttia kohdeyhtiön liikkeeseen lasketusta 
osakepääomasta. Uusi ilmoitus on tehtävä kynnysarvon ylittymisen jälkeen 0,1 prosentin välein. Finanssivalvonta 
julkistaa ilmoitetun lyhyen nettoposition verkkosivustollaan, jos lyhyt nettopositio saavuttaa, ylittää tai alittaa 0,5 
prosenttia kohdeyhtiön liikkeeseen lasketusta osakepääomasta. 
 
Rikoslaki (19.12.1889/39 muutoksineen) sisältää säännöksiä julkistamisvaatimusten rikkomisesta, sisäpiirintiedon vää-
rinkäytööstä, sisäpiiritiedon laittomasta ilmaisemisesta ja markkinoiden manipuloinnista. Säännöksissä kuvattu toiminta 
on kriminalisoitu. Finanssivalvonnalla on oikeus määrätä muun muassa julkistamisvelvollisuutta, sisäpiiritiedon väärin-
käyttöä, markkinoiden manipulaatiota ja johtohenkilöiden kaupparaportointia koskevien säännösten rikkomisesta hallin-
nollisia sanktioita lukuun ottamatta tilanteita, joissa tahoa epäillään samasta teosta esitutkinnassa, syyteharkinnassa tai 
tuomioistuimessa vireillä olevassa rikosasiassa tai taholle on annettu samasta asiasta lainvoimainen tuomio. Finanssi-
valvonta voi esimerkiksi antaa julkisen varoituksen, kieltää henkilöä käymästä kauppaa rahoitusvälineillä taikka määrätä 
rike- tai seuraamusmaksun. Helsingin pörssin kurinpitolautakunta voi antaa yhtiölle varoituksen tai muistutuksen, mää-
rätä kurinpitomaksun tai, mikäli rikkomus on erityisen vakava, kurinpitolautakunta voi varoituksen ja kurinpitomaksun 
määräämisen lisäksi esittää pörssille, että arvopaperi poistetaan pörssilistalta. 
 
Kaupankäynti ja selvitys Helsingin Pörssissä  
 
Arvopapereiden kauppa Helsingin Pörssissä ja kauppojen selvitys Euroclear Finlandissa tapahtuu euroissa, ja pienin 
mahdollinen hinnanmuutos (tikkiväli,tick size) arvopapereiden noteerauksissa riippuu osakkeen tikkivälitaulukosta ja on 
alimmillaan 0,0001 euroa. Hintatiedot tuotetaan ja julkaistaan ainoastaan euroissa. Kaupankäynti Helsingin pörssin osa-
kemarkkinoilla tapahtuu INET –kaupankäyntijärjestelmässä, joka on toimeksiantopohjainen järjestelmä, jossa toimeksi-
annot täsmäytetään kaupoiksi, kun hinta- ja määrätiedot täsmäävät. Helsingin pörssin kaupankäynti koostuu kaupan-
käyntiä edeltävästä vaiheesta, varsinaisesta kaupankäynnistä ja kaupankäynnin jälkeisestä vaiheesta. Osakkeiden 
osalta kaupankäyntiä edeltävä vaihe alkaa kello 9.00 ja päättyy kello 9.45, jolloin kauppoja voidaan tehdä edellisen 
kaupankäyntipäivän hintoihin perustuen. Päivän avaushuutokauppa ja jatkuva kaupankäynti tapahtuvat kello 9.45 ja 
18.30 välisenä aikana. Päivän avaus alkaa kello 9.45 ja päättyy kello 10.00. Päivän avaukseen siirretään automaattisesti 
kaupankäyntiä edeltävän vaiheen aikana tallennetut tarjoukset sekä järjestelmässä jo olevat useamman päivän voi-
massa olevat tarjoukset. Jatkuva kaupankäynti alkaa välittömästi päivän avauksen päätyttyä kello 10.00, jolloin ensim-
mäisen osakkeen avauskurssi määrätään, minkä jälkeen jatkuva kaupankäynti kyseisellä osakkeella alkaa. Noin kym-
menen minuutin kuluttua kaikkien osakkeiden avauskurssit on määrätty ja markkinoiden kysyntään ja tarjontaan perus-
tuva kaupankäynti jatkuu kello 18.25 asti, jolloin alkaa päivän päätöshuutokauppa. Päätöshuutokauppa loppuu noin kello 
18.30, jolloin päätöskurssit määritetään. Kaupankäynnin jälkeinen vaihe, jonka aikana ainoastaan osakkeiden sopimus-
kauppoja voidaan tallentaa jälkipörssikauppoina päivän kaupankäyntiin perustuvissa hintarajoissa, tapahtuu kello 18.31 
ja kello 19.00 välisenä aikana.  
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Osakkeilla tehdyt kaupat selvitetään ensisijaisesti nettouttamalla ne keskusvastapuolena toimivan European MUltilateral 
Clearing Facilityn slevitysjärjestelmässä ja toteutetaan Euroclear Finlandin automaattisessa selvitysjärjestelmässä toi-
sena pankkipäivänä kaupantekopäivästä (T+2), elleivät osapuolet ole toisin sopineet. Helsingin pörssi on osa NASDAQ  
-konsernia.  
  
Arvo-osuusjärjestelmä 
 
Yleistä 
 
Arvo-osuusjärjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, jossa fyysiset osakekirjat on vaihdettu arvo-osuuksiksi, jotka on kir-
jattu arvo-osuustileille. Arvo-osuusjärjestelmään liittyminen on pakollista kaikille yhtiöille, joiden osakkeet ovat julkisen 
kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä. Arvo-osuusjärjestelmän tehtävät on keskitetty Euroclear Finlandille, joka 
tarjoaa arvopapereiden selvitys- ja rekisteröintipalveluja Suomessa. Euroclear Finland ylläpitää arvo-osuusrekisteriä 
sekä oman pääoman että vieraan pääoman ehtoisista arvopapereista. Euroclear Finlandin osoite on Urho Kekkosen 
katu 5C, 00100 Helsinki. Euroclear Finland pitää yhtiökohtaisia osakasluetteloita arvo-osuusjärjestelmään liittyneiden 
yhtiöiden osakkeenomistajista sekä tarjoaa arvo-osuustilipalveluita osakkeenomistajille, jotka eivät halua käyttää tilin-
hoitajayhteisöjen tarjoamia kaupallisia palveluja. Arvo-osuustilien pitämisestä johtuvista Euroclear Finlandin perussäily-
tyskuluista vastaavat arvo-osuusjärjestelmään liittyneet yhtiöt ja tilinhoitajayhteisöt. Tilinhoitajayhteisöt, jollaisina toimi-
vat muun muassa pankit, sijoituspalveluyritykset ja Euroclear Finlandin valtuuttamat selvitysosapuolet, hallinnoivat arvo-
osuustilejä sekä tekevät kirjauksia niille. 
 
Rekisteröintimenettely 
 
Kaikkien arvo-osuusjärjestelmään liittyneiden yhtiöiden osakkeenomistajien on avattava arvo-osuustili Euroclear Finlan-
dissa tai jossakin tilinhoitajayhteisössä taikka hallintarekisteröitävä osakkeensa tilikirjausten toteuttamiseksi. Suomalai-
sella osakkeenomistajalla ei ole oikeutta säilyttää osakkeitaan hallintarekisteröidyllä tilillä. Ulkomaalainen yksityishen-
kilö, yhteisö tai omaisuudenhoitaja voi omistaa arvo-osuuksia. Tällaisten henkilöiden arvo-osuudet voidaan myös kirjata 
omaisuudenhoitotilille, jolloin arvo-osuudet rekisteröidään hallintarekisteröinnin hoitajan nimiin yhtiön osakasluetteloon. 
Omaisuudenhoitotilin tulee sisältää tiedot hallintarekisteröinnin hoitajasta osakkeen oikean omistajan sijaan sekä mai-
ninta siitä, että tili on omaisuudenhoitotili. Yhden tai useamman omistajan arvo-osuudet voidaan hallintarekisteröidä 
omaisuudenhoitotilille. Lisäksi ulkomaalaisen yksityishenkilön, yhteisön tai omaisuudenhoitajan omistamat osakkeet voi-
daan merkitä tämän nimiin avatulle arvo-osuustilille, mutta omistus voidaan hallintarekisteröidä yhtiön osakasluette-
lossa. Osakkeenomistajille, jotka eivät ole vaihtaneet osakkeitaan arvo-osuuksiksi, avataan Euroclear Finlandin arvo-
osuusrekisteriin yhteistili, jonka tilinhaltijaksi merkitään liikkeeseenlaskija. Kaikki arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen 
arvopapereiden siirrot toteutetaan tilisiirtoina tietojärjestelmässä. Tilinhoitajayhteisö vahvistaa kirjaukset toimittamalla 
tilinhaltijalle tili-ilmoituksen kaikista arvo-osuustileille tehdyistä kirjauksista. Arvo-osuustilien haltijat saavat myös vuosi-
ilmoituksen omistuksistaan kalenterivuoden päättyessä.  
 
Jokaiselle arvo-osuustilille on merkittävä tiedot tilin omistajasta ja muista tilille kirjattuihin arvo-osuuksiin kohdistuvien 
oikeuksien haltijoista tai hallintarekisteröinnin hoitajasta, joka hallinnoi hallintarekisteröidyn tilin varoja, sekä tieto tilin-
hoitajayhteisöstä, jonka hoidossa tili on. Vaadittavat tiedot sisältävät tilille kirjattujen arvo-osuuksien lajin ja määrän sekä 
tiliin ja sille kirjattuihin arvo-osuuksiin kohdistuvat oikeudet ja rajoitukset. Mahdollisesta hallintarekisteröidystä tilistä teh-
dään kirjattaessa merkintä. Euroclear Finland ja kaikki tilinhoitajayhteisöt ovat velvollisia pitämään saamansa tiedot luot-
tamuksellisina. Eräät omistajarekisteriin liittyvät tiedot (kuten tilinomistajan nimi, kansalaisuus ja osoite) tulee kuitenkin 
julkistaa Euroclear Finlandin ja yhtiön toimesta, hallintarekisteröintitilanteita lukuun ottamatta. Finanssivalvonnalla on 
oikeus pyynnöstä saada määrättyjä tietoja hallintarekisteröidyistä arvopaperiomistajista. 
 
Kukin tilinhoitajayhteisö on vastuussa hallinnoimassaan arvo-osuusrekisterissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä ja lai-
minlyönneistä sekä tietosuojan rikkomisesta. Mikäli tilinomistajalle on aiheutunut vahinkoa johtuen väärästä kirjauksesta 
tai kirjattuihin arvopapereihin liittyvien oikeuksien muutoksesta tai niiden poistosta ja mikäli asianomainen tilinhoitajayh-
teisö ei pysty korvaamaan tällaista vahinkoa, on tilinomistaja oikeutettu saamaan korvauksen Euroclearin lakisääteisestä 
kirjausrahastosta. Kirjausrahaston pääoman vähimmäismäärän on oltava 0,0048 prosenttia arvo-osuusjärjestelmässä 
viiden viimeksi kuluneen kalenterivuoden aikana säilytettävinä olleiden arvo-osuuksien yhteenlasketun markkina-arvon 
keskiarvosta, kuitenkin vähintään 20 miljoonaa euroa. Samalle vahingonkärsijälle maksetaan kirjausrahaston varoista 
korvauksena vahingonkärsijän samalta tilinhoitajayhteisöltä olevan korvaussaamisen määrä, kuitenkin enintään 25 000 
euroa. Kirjausrahasto on velvollinen korvaamaan samaan vahinkotapahtumaan liittyviä vahinkoja enintään 10 miljoonaa 
euroa.  
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Arvopapereiden säilyttäminen ja hallintarekisteröinti 
 
Muu kuin suomalainen osakkeenomistaja voi valtuuttaa tilinhoitajayhteisön (tai  määrätyn muun Euroclear Finlandin 
hyväksymän suomalaisen tai ulkomaisen yhteisön) toimimaan osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröinnin hoita-
jana. Hallintarekisteröinnin hoitajalla on oikeus vastaanottaa osinkoja osakkeenomistajan puolesta. Hallintarekisteröity-
jen osakkeiden omistajilla on oikeus osinkoihin sekä kaikkiin nimiinsä rekisteröityihin osakkeisiin liittyviin merkintäoi-
keuksiin, taloudellisiin oikeuksiin ja hallinnoimisoikeuksiin. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan on yhtiökokouk-
seen osallistumista ja yhtiökokouksissa äänestämistä varten haettava osakkeiden merkitsemistä tilapäisesti osakasluet-
teloon, joka on tehtävä viimeistään yhtiökokouskutsussa ilmoitettavana ajankohtana, joka on yhtiökokouksen täsmäy-
tyspäivän jälkeen. Hallintarekisteröityjen osakkeiden hoitajaksi valtuutettu omaisuudenhoitaja on pyydettäessä velvolli-
nen ilmoittamaan Finanssivalvonnalle sekä asianomaiselle yhtiölle todellisen osakkeenomistajan henkilöllisyyden, mikäli 
se on tiedossa, sekä tämän omistamien osakkeiden määrän. Mikäli todellisen osakkeenomistajan nimi ei ole tiedossa, 
on hallintarekisteröinnin hoitajaksi valtuutetun omaisuudenhoitajan ilmoitettava vastaavat tiedot todellisen osakkeen-
omistajan edustajana toimivasta tahosta ja toimitettava kirjallinen vakuutus siitä, ettei todellinen osakkeenomistaja ole 
suomalainen luonnollinen tai oikeushenkilö. 
 
Euroclear Finlandin välittäjänä toimivan Euroclear Bank, S.A./N.V:n ja Clearstreamin lukuun toimivilla suomalaisilla 
omaisuudenhoitajilla on säilytystili arvo-osuusjärjestelmässä ja ulkomaalaiset osakkeenomistajat voivat siten säilyttää 
Helsingin Pörssissä noteerattavia osakkeitaan Euroclear Bank, S.A./N.V:ssä ja Clearstreamissä olevilla tileillä. Osak-
keenomistajan, joka haluaa pitää osakkeitaan arvo-osuusjärjestelmässä omissa nimissään mutta jolla ei ole arvo-osuus-
tiliä Suomessa, tulee avata arvo-osuustili joko Euroclear Finlandissa tai jonkin tilinhoitajayhteisön kautta sekä euromää-
räinen pankkitili Suomessa. 
 
Sijoittajien korvausrahasto ja talletussuojarahasto 
 
Sijoituspalvelulaki (747/2012, muutoksineen) säätelee sijoittajien korvausrahastoja. Sijoituspalvelulain mukaan sijoittajat 
jaetaan ammattimaisiin ja ei-ammattimaisiin sijoittajiin. Ammattimaisia sijoittajia ovat sellaiset liikeyritykset ja julkisyhtei-
söt, joiden voidaan olettaa tuntevan arvopaperimarkkinat ja niiden riskit. Asiakas voi lisäksi itse kirjallisesti ilmoittaa 
olevansa ammattitaitonsa ja sijoituskokemuksensa perusteella ammattimainen sijoittaja. Yksityishenkilöt ovat kuitenkin 
pääsääntöisesti ei-ammattimaisia sijoittajia.  
 
Luottolaitosten ja asiakasvaroja hallinnoivien tai hallussaan pitävien sellaisten sijoituspalveluyritysten, jotka eivät tarjoa 
vain yksinomaan toimeksiantojen välittämistä tai sijoitusneuvontaa tai monenkeskisen kaupankäynnin järjestämistä, on 
kuuluttava sijoittajien korvausrahastoon. Korvausrahasto turvaa selvien ja riidattomien saatavien maksun tapauksessa, 
jossa sijoituspalveluyritys tai luottolaitos on asetettu konkurssiin, yrityssaneeraukseen tai on muutoin kuin tilapäisesti 
kykenemätön vastaamaan maksuvelvoitteistaan määrätyn ajanjakson aikana. Pätevien saatavien perusteella korvaus-
rahaston maksama korvauksen määrä on 90 prosenttia sijoittajan kultakin sijoituspalveluyritykseltä tai luottolaitokselta 
olevasta saatavan määrästä, kuitenkin enintään 20 000 euroa. Korvausrahasto korvaa ainoastaan ei-ammattimaisten 
sijoittajien saamisia. Rahasto ei korvaa osakekurssien laskusta tai vääristä sijoituspäätöksistä johtuvia tappioita, joten 
asiakas vastaa edelleen omien sijoituspäätöstensä seurauksista. Luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014, muu-
toksineen) mukaan talletuspankkien on kuuluttava talletussuojarahastoon, jonka tarkoituksena on turvata talletuspan-
kissa tilillä olevien tai tilille vielä kirjaamattomien maksunvälityksessä olevien saatavien maksu, jos talletuspankki on 
muutoin kuin tilapäisesti maksukyvytön. Talletuspankin asiakkaille  voidaan korvata saatavat 100  000 euroon asti talle-
tussuojarahaston varoista. Sijoittajan varat voidaan turvata joko talletussuojarahastolla tai korvausrahastolla, joten  varat 
eivät ole korvattavissa kuitenkaan kummastakin rahastosta yhtä aikaa. 
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MUITA SEIKKOJA 

 
Viittaamalla sisällytetyt asiakirjat 
 
Seuraavat asiakirjat ovat sisällytetty tähän asiakirjaan viittaamalla ja ne pidetään saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoit-
teissa ”https://investor.digitalistgroup.com/fi/investor/shares/share-issues” Rekisteröintiasiakirjan voimassaoloajan: 
 

a) Digitalist Group Oyj:n hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 31.12.2017 päätty-
neeltä tilikaudelta 

b) Ixonos Oyj:n hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 31.12.2016 päättyneeltä tilikau-
delta 

c) Ixonos Oyj:n hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 31.12.2015 päättyneeltä tilikau-
delta 

d) Digitalist Group Oyj:n tilintarkastamaton osavuosikatsaus 31.3.2018 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta 
e) Digitalist Groupin voimassa oleva yhtiöjärjestys 
f) Grow Holding AB:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta 
g) Grow AB:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta 
h) Grow Nine AB:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta   

 
 
Nähtävillä olevat asiakirjat 
 
Finanssivalvonnan päätös koskien tätä Rekisteröintiasiakirjaa [•].7.2018, Rekisteröintiasiakirjaan liitteenä 1 oleva tilin-
tarkastajan raportti Rekisteröintiasiakirjaan sisältyvästä tulosennusteesta, liitteenä 2 oleva riippumattoman tilintarkasta-
jan varmennusraportti Rekisteröintiasiakirjaan sisältyvän taloudellisen pro forma -informaation kokoamisesta sekä edellä 
kohdassa ”Viittaamalla sisällytetyt asiakirjat” yksilöityjen asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävillä tämän Rekisteröinti-
asiakirjan voimassaoloaikana arkipäivisin normaalin työajan puitteissa Digitalist Groupin rekisteröidyssä toimipaikassa 
osoitteessa Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki. 
 
 
 

LIITTEET 

 
1. Tilintarkastajien raportti Rekisteröintiasiakirjaan sisältyvästä tulosennusteesta 
2. Riippumattoman tilintarkastajan varmennusraportti esitteeseen sisältyvän taloudellisen pro forma -informaa-

tion kokoamisesta  
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