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LIIKKEESEENLASKIJAN JA ARVOPAPERIN PERUSTIEDOT 
 
Tämä asiakirja sisältää perustiedot liikkeeseenlaskijasta ja arvopaperista. Tämä perustietoasiakirja ei ole markkinointiaineistoa, vaan 
liikkeeseenlaskijan on annettava tiedot lain nojalla. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittajana voit tehdä perusteltuja si-
joituspäätöksiä ja ymmärrät riskit, joita sijoitukseen liittyy. Tähän perustietoasiakirjaan sisältyvät tiedot ovat ajantasaisia perustie-
toasiakirjan julkaisupäivänä, ja niitä päivitetään tarvittaessa Osakeannin voimassaoloajan.  
 

PERUSTIEDOT 

Liikkeeseenlaskijan 
nimi 

Rayo 3D-Toothfill Oy (Rayo 3D tai Yhtiö).  

Tarjottava arvopaperi Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 55 500 Yhtiön osaketta (Tarjottavat osakkeet).  

Liikkeseenlaskun jär-
jestäjä 

Liikkeeseenlaskun järjestäjänä toimii Yhtiö itse. Finlandia Group Oyj (osoite: Eteläranta 20, 00130 Hel-
sinki) toimii liikkeeseenlaskun merkintäpaikkana. 

Kerättävien varojen 
määrä 

Osakeannissa kerätään enintään 1 526 250 EUR. 

Kerättävien varojen 
käyttötarkoitus 

Kerättävillä varoilla on tarkoitus rahoittaa Yhtiön kahdessa patenttihakemuksessa määritellyn muun mu-
assa hammastäytteiden suoratulostusmenetelmän jatkokehitystä, sertifioida menetelmä ulkopuolisella 
tutkimuslaitoksella osana innovaation kaupallistamisprosessia. Tarkoituksena on myös teettää useita 
kaupallisia prototyyppejä menetelmän esittelyä varten muun muassa menetelmän lisensioimiseksi. 

RISKIT 

Keskeiset riskit, jotka 
voivat toteutuessaan 
olennaisesti vaikuttaa 
liikkeeseenlaskijan toi-
mintaan, taloudelliseen 
asemaan tai arvopape-
rin arvoon 

LISTAAMATTOMIIN OSAKKEISIN LIITTYVÄT ERITYISPIIRTEET 
Osake ei ole julkisen kaupankäynnin kohteena 
Yhtiön Osake ei ole kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla monenkeskeisessä kaupankäyn-
nissä. Listaamattomien yhtiöiden osakkeisiin sijoitettaessa sijoituksen tuoton suhde riskiin, sijoituksen 
kesto, sijoituskohteen jälkimarkkinakelpoisuus, sijoituskohteen liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvoite ja 
sisäpiirisääntely voivat poiketa huomattavasti pörssikaupan ja muun julkisen kaupankäynnin piirissä ole-
vista osakkeista ja muista sijoituskohteista. 
Sijoitushorisontti 
Sijoitukset julkisesti noteeraamattomien yhtiöiden liikkeeseen laskemiin arvopapereihin ja muihin sijoi-
tuskohteisiin ovat tyypillisesti pitkäaikaisia.  
Likviditeettiriski 
Liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä on yleensä pieni esimerkiksi pörssiosakkeisiin verrattuna ja 
näin ollen näihin sijoituskohteisiin sijoituksia tekevien sijoittajien joukko verrattain pieni. Osakkeen jäl-
kimarkkinakaupankäynnissä osto- ja myyntitarjouksen välinen ero (spread) voi olla huomattavan suuri 
tai ostajaa tai myyjä ei löydy toivottuna ajankohtana lainkaan. 
OSAKKEISIIN JA OSAKEANTIIN LIITTYVÄT RISKITEKIJÄT 
Tulevaisuutta koskevat odotukset 
Viitaten tässä asiakirjassa esitettyihin Yhtiön tulevaa kehitystä koskeviin ennusteisiin ja oletuksiin, Si-
joittajan tulee ottaa huomioon se, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta ja että vastaavasti tulevan 
kehityksen arviointiin liittyy aina useita merkittäviäkin epävarmuustekijöitä ja että ennusteiden toteutu-
miseen tai toteutumatta jäämiseen voivat vaikuttaa monet tekijät mukaan lukien sellaiset seikat, jotka 
ovat Yhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Yhtiön liiketoiminnan tulos, toiminnan taso, saavu-
tukset saattavat poiketa merkittävästikin arvioidusta tulevaisuuden kehityksestä. Lisäksi Yhtiön liiketoi-
mintaympäristö voi muuttua epäedullisesti ennusteiden laatimisajankohtana ennakoimattomalla tavalla. 
Yhtiön liiketoiminnan todellinen tulos tai sen taloudellinen asema voivat näin ollen poiketa huomatta-
vastikin ennustetusta kehityksestä. 
Tuottoriski 
Osakkeen arvo voi muuttua huomattavastikin sijoitusaikana. Jos Osakkeen arvo ei kehity esimerkiksi 
Yhtiön liiketoiminnan keskeisten tavoitteiden jäädessä joltain osin tai olennaisestikin toteutumatta, sijoi-
tuksen tuotto voi jäädä pieneksi tai olla nolla. Osakkeen arvo tiettynä päivänä ei myöskään välttämättä 
kuvasta Osakkeen tuoton toteutunutta tai tulevaa kehitystä. 
Riski menettää sijoitettu pääoma kokonaan tai osittain 
Eri Yhtiön toimintaan liittyvät, tässä asiakirjassa tunnistetut ja mahdolliset tässä asiakirjassa tunnista-
mattomat riskitekijät sekä olosuhteet voivat johtaa Osakkeen arvon laskuun ja osakesijoittamiseen liittyy 
näin ollen riski menettää osa tai koko sijoitettu pääoma. 
Osinkoihin liittyvä riski 
Ei ole takeita, että Yhtiö maksaa tulevaisuudessa osinkoa Yhtiön Osakkeille. Mahdollisesti maksettavan 
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osingon määrää ei myöskään voida taata. Osingon maksu ja määrä riippuu muun muassa Yhtiön tulok-
sesta, taloudellisesta asemasta, osakeyhtiölain säännöksistä, Yhtiön hallituksen harkinnasta, arvioiduista 
rahoitustarpeista ja Yhtiön yhtiökokouksen päätöksestä. 
Mahdollisten tulevien osakeantien ja myyntien negatiivinen vaikutus 
Tulevaisuudessa Yhtiö saattaa tarvita lisää rahoitusta ja siltä osin kuin rahoitusta kerätään oman pääoman 
ehtoisesti, saatetaan järjestää osakeanteja (tai laskea liikkeelle osakkeisiin oikeuttavia instrumentteja) 
joko osakkeenomistajan merkintäetuoikeutta noudattaen tai suunnattuina osakeanteina osakkeenomista-
jan merkintäetuoikeudesta poiketen. Uudessa osakeannissa osakkeen hinnoittelu voi lisäksi poiketa ai-
kaisemman osakeannin mukaisesta hinnoittelusta olennaisestikin. Osakeyhtiölain mukaan osakkeen-
omistajan merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa suunnattu osakeanti järjestämällä, mikäli siihen on yh-
tiön kannalta painava taloudellinen syy kuten esimerkiksi tarve vahvistaa Yhtiön pääomarakennetta. 
Myöhemmät osakeannit sekä optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien liikkeeseen laskut, joihin osakkeenomistaja ei osallistu 
lainkaan tai vain osittain, laimentavat osakkeenomistajan suhteellista omistusosuutta Yhtiössä. Yhtiö ei 
ole Osakeannin lisäksi päättänyt tämän asiakirjan julkaisuajankohtana muista osakeanneista tai arvopa-
perien liikkeeseenlaskuista. 
YHTIÖÖN JA SEN LIIKETOIMINTAAN LIITTYVÄT RISKIT 
Yhtiön varhaiseen kehitysvaiheeseen liittyvät riskit 
Yhtiö on vasta aiemmin kuvatun menetelmän kaupallistamisvaiheessa, jolloin yhtiöllä ei ole vielä liike-
vaihtoa eikä liiketulosta, vaan sen arvo perustuu yksinomaan tulevaisuudenodotuksiin, jotka eivät vält-
tämättä toteudu. Johtuen Yhtiön varhaisesta kehitysvaiheesta sijoitukseen liittyy huomattavasti korke-
ammat riskit kuin toimintansa jo vakiinnuttaneelle tai vähintäänkin pidemmälle kehittyneisiin yrityksiin 
tehtäviin sijoituksiin. Yhtiön liiketoiminnan onnistumisen ja jatkuvuuden kannalta kriittistä on Yhtiön 
aineettomien oikeuksien kaupallistamisen onnistuminen. Onnistumiseen liittyviä tuotto-odotuksia vas-
taavasti sijoitukseen liittyy merkittävä pääoman menettämisen mahdollisuus. 
Osakkeenomistajan tiedonsaanti 
Yhtiö on yksityinen osakeyhtiö, jolloin sillä ei ole arvopaperimarkkinalaista johtuvaa tiedonantovelvol-
lisuutta osakkeenomistajilleen. Osakkeenomistajilla on siten rajallinen tiedonsaantimahdollisuus Yhti-
östä ja sen arvoon vaikuttavista seikoista. 
Lisensointiin/IPR-oikeuksien myyntiin liittyvät riskit 
Yhtiön menetelmän laajamittainen lisensointi kansainvälisesti edellyttää varsinaisen kaupallistamisen 
onnistumisen lisäksi tehokasta globaalia jakeluverkostoa. Myynti- ja jakelukanavien rakentaminen voi 
kestää oletettua kauemmin ja myynnilliset tavoitteet voivat muun muassa tästä syystä jäädä olennaises-
tikin toteutumatta. Yhtiön liiketoimintaan liittyy mittavia tuotto-odotuksia mutta korkeita tuotto-odotuk-
sia vastaavasti sijoitukseen liittyy merkittävä pääoman menettämisen mahdollisuus. 
Avainhenkilöiden menetys 
Varhaisen vaiheen yhtiölle tyypilliseen tapaan Yhtiö on henkilöstömäärältään pieni ja Yhtiön avainhen-
kilöiden osaaminen ja kokemus ovat liiketoiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä Yhtiölle keskei-
siä tekijöitä. Yhtiö avainhenkilöt ovat osallistuneet Yhtiön IPR-salkkuun sisällyttävien innovaatioiden 
kehittämiseen jo useiden kuukausien ajan ennen Yhtiön perustamista. Avainhenkilöt ovat Yhtiön arvion 
mukaan hyvin sitoutuneita Yhtiön menestyksen rakentamiseen. Avainhenkilöiden menetys on kuitenkin 
todellinen riski ja avainhenkilön sairastuminen, loukkaantuminen tai irtisanoutuminen voi tapahtuessaan 
vaikuttaa Yhtiön liiketoimintamahdollisuuksiin olennaisestikin. 
Yhteiskunnalliset riskit 
Yhtiön päämarkkina-alueilla Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa sijaitseviin talouksiin liittyy 
erilaisia Yhtiön tuotteiden tuotantoon sekä tuotteiden myyntiin ja sitä kautta Yhtiön tulokseen ja talou-
delliseen asemaan mahdollisesti haitallisesti vaikuttavia poliittisia ja yhteiskunnallisia riskejä kuten esi-
merkiksi merkittävät muutokset paikallisessa lainsäädännössä, taloudellisessa suhdanteessa tai yhteis-
kunnallisissa olosuhteissa. 
IPR-riskit 
Yhtiön liiketoiminta tulee perustumaan hammastäytteiden ja -kruunujen 3D-suoratulostusmenetelmään 
liittyvien ja patentoitavissa olevien innovaatioiden kaupallistamiseen. Menetelmää koskeva patenttiha-
kemus tullaan Yhtiön esitutkimuksen perusteella hyväksymään, mutta hakemusprosessin ollessa kesken 
Yhtiöön liittyy IPR-riski. 
Operatiiviset riskit 
Operatiiviset riskit liittyvät yleensä prosesseihin ja menettelytapoihin, tietojärjestelmiin, väärinkäytösten 
mahdollisuuteen, omaisuuden vahingoittumiseen sekä henkilöstön osaamiseen. Operatiivinen riski voi 
ilmetä myös maineen tai luottamuksen heikkenemisenä tai menetyksenä. 
Oikeudelliset riskit 
Oikeudellinen riski on sopimusten toteutumatta jäämisestä, pätemättömyydestä, mitättömyydestä, moit-
teenvaraisuudesta tai dokumentoinnin puutteesta aiheutuva riski. 
Vastuuriskit 
Vastuuriskit ilmenevät yleensä vahingonkorvausta tai muuta vastaavaa hyvitystä sekä asianajokuluja 
koskevana vaatimuksena. Yhtiö ei ole tämän esitteen laatimisajankohtana osallisena missään oikeuden-
käynnissä tai tuomioistuimen ulkopuolisessa riita-asiassa, jonka osalta Yhtiölle voitaisiin olettaa 
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toteutuvan edellä kuvattu vastuuriski. 

TIEDOT LIIKKEESEENLASKIJASTA 

Toiminimi, kotipaikka 
ja hallinnollinen pää-
toimipaikka 

Yhtiön toiminimi on Rayo 3D-Toothfill Oy. Yhtiön kotipaikka on Kuopio. 

Rekisteröintipäivä ja 
rekisteröimisvaltio 

Yhtiö on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin (Kaupparekisteri) 
22.10.2018. 

Oikeudellinen muoto 
ja sovel lettava laki 

Yhtiö on suomalainen osakeyhtiö, joka on perustettu Suomen lakien mukaisesti ja johon sovelletaan 
Suomen lakia. 

Hallitus ja johtoryhmä Hallitus 
Nimi Asema Päätehtävät yhtiön ulkopuolella  
Kenneth Tarvonen Puheenjohtaja Ei muita merkittäviä yhtiön ulkopuolisia tehtäviä. 
Pirkko-Liisa Tarvonen Jäsen Helsingin Yliopiston osa-aikainen lehtori. 
 
Toimitusjohtaja:  
Kenneth Tarvonen 

Tilintarkastaja Yhtiön tilintarkastaja 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella oli HT-tilintarkastaja Jarmo Tähtinen, Tili-
sieppo Oy. 

Konsernirakenne Rayo 3D-Toothfill Oy ei ole osa konsernia. 

Suurimmat omistajat 
ja niiden omistus- ja 
ääniosuudet  

Yhtiöllä on 391 osakkeenomistajaa: 
 A-osake B-osake Omistus % Äänet % 
Rayo Biotech Industries Oy 100 000 541 613 50,63 % 80,25 % 
Finlandia Finance Oy  126 974 10,02 % 4,01 % 
Muut (389 kpl)  498 648 39,35 % 15,74 % 
Yhteensä 100 000 1 167 235 100 % 100 % 

 

Yhtiöjärjestyksen 
mukainen toimiala 

Yhtiön päätoimialana on 32501 Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja -tarvikkeiden valmistus 
(pl. hammasproteesit). 

Rekisteri, johon liik-
keeseenlaskija on mer-
kitty, yritys- ja yhtei-
sötunnus ja rekisteriin 
merkityn toimipaikan 
yhteystiedot 

Yhtiö on rekisteröity Kaupparekisteriin y-tunnuksella 2943954-3.  
Yhtiön rekisteröity osoite on Kassivikintie 99-34, 01180 Kalkkiranta. Yhtiön kotipaikka on Kuopio. 

Paikat, joissa voi tu-
tustua perustie-
toasiakirjassa mainit-
tuihin asiakirjoihin 

Perustietoasiakirja ja asiakirjat, joihin tässä perustietoasiakirjassa viitataan, ovat saatavilla Yhtiön verk-
kosivustolla osoitteessa www.rayo3d.fi 

Merkittävät 
viimeaikaiset tapah-
tumat 

Yhtiön tutkimus- ja tuotekehitys on tehnyt merkittävän innovatiivisen läpimurron markkinoilla jo pitkään 
odotettuun lisäävään (AM) valmistusmenetelmään (suoratulostusmenetelmä). Valmistusmenetelmän yh-
teydessä syntyneet merkittävät innovaatiot koskevat koko teollisuuden suoratulostusta, joten markkina-
potentiaali on huomattavasti suurempi, kuin mitä alun alkaen osattiin arvioida.  

Liiketoiminnan kuvaus Yhtiö omistaa, kehittää ja kaupallistaa kahdessa jo vireille saatetussa patenttihakemuksessa määriteltyä 
(AM) valmistusmenetelmää (suoratulostusmenetelmä). Menetelmää voidaan käyttää muun muassa ham-
maslääketieteessä sekä bioteknologisessa valmistuksessa. 
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Taloudellisen tilanteen 
kuvaus  31.12.2021 
päättyneeltä tilikau-
delta 

Vuoden 2021 aikana Yhtiölle ei odotusten mukaisesti kertynyt liikevaihtoa. Tilikauden liiketappio oli 
371 555,03 euroa. Yhtiön omapääoma 31.12.2021 oli 704 703,03 euroa ja taseen loppusumma oli 
764 776,46 euroa. Yhtiöllä ei tällä hetkellä ole merkityksellisiä velkavastuita. 

TIEDOT ARVOPAPERISTA JA OSAKEANNISTA 

Arvopaperiin liittyvät 
keskeiset oikeudet, vel-
vollisuudet ja rajoituk-
set sekä ominaisuudet 

Osakemäärä 
Yhtiön osakkeiden lukumäärä ennen antia on 100 000 A osaketta ja 1 167 235 B osaketta, yhteensä 
1 267 235 osaketta. 
Osakelajit 
Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa, A-osakkeet tuottavat 20 ääntä per osake ja B-osakkeet yhden äänen per 
osake. Muilta osin A- ja B-osakkeet tuottavat osakkeenomistajille yhtäläiset oikeudet. 
Yhtiökokoukset  
Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaa yhtiön asioissa yhtiökokouksissa. 
Arvo-osuusjärjestelmä 
Yhtiön osakkeet eivät kuulu arvo-osuusjärjestelmään. 
Osakekirjat 
Osakkeista ei luovuteta osakekirjoja. Osakkeet kirjataan sähköiseen osakasluetteloon niiden tultua rekis-
teröidyksi kaupparekisteriin. 
Osakkeita koskevat luovutusrajoitukset 
Osakeannissa merkittäviin Osakkeisiin ei kohdistu luovutusrajoituksia, jolloin Osakkeet ovat vapaasti 
edelleen luovutettavissa. Osakkeisiin ei näin ollen kohdistu lunastusoikeuksia eikä osakkeen hankinta 
edellytä Yhtiön hallituksen tai osakkeenomistajien suostumusta. 
Kaupankäynti osakkeilla 
Yhtiön osake on listaamaton osake, jolloin Yhtiön osakkeita ei ole saatettu julkisen tai monenkeskisen 
kaupankäynnin kohteeksi pörssiin tai muulle markkinapaikalle. 
Osakkeisiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet 
Osakkeenomistajalla on oikeus omistuksensa mukaiseen osuuteen Yhtiön jakamasta voitosta ja muusta 
varojenjaosta. Osinkoa voidaan maksaa ja vapaata omaa pääomaa muutoin jakaa yhtiökokouksen vah-
vistettua Yhtiön tilinpäätöksen ja päätettyä osingon tai vapaan oman pääoman muun jakamisen määrästä 
Yhtiön hallituksen ehdotuksen perusteella.  
Osakkeet tuottavat oikeuden täyteen osinkoon ja muut oikeudet Yhtiössä sen jälkeen, kun ne on rekiste-
röity kaupparekisteriin. Osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet Yhtiön osinkoihin ja muihin jako-osuuk-
siin mukaan lukien Yhtiön varojen jako Yhtiön purkautuessa. 

Tarjottavien osakkei-
den kokonaismäärä 
sekä tiedot päätöksistä 
ja valtuuksista, joiden 
nojalla arvopapereita 
tarjotaan 

Rayo 3D-Toothfill Oy Osakkeet tarjotaan Yhtiön nykyisille osakkeenomistajille sekä osakeannin mer-
kintäpaikkana toimivan Finlandia Group Oyj:n asiakkaiden sekä hallituksen hyväksymien muiden yksit-
täisten sijoittajien merkittäväksi. Perusteena poikkeamiselle osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä 
uusia Osakkeita on Yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen. Poikkeamiseen osakkeenomistajien etuoi-
keudesta merkitä uusia Osakkeita on näin ollen painava taloudellinen syy. 
Merkittäväksi tarjotaan enintään 55 500 kappaletta Yhtiön uusia B-osakkeita. Osakeantipäätös perustuu 
yhtiökokouksen 13.05.2022 Yhtiön hallitukselle myöntämään osakeantivaltuutukseen. 

Merkintähinta Osakkeen merkintähinta on 27,50 euroa osakkeelta. Merkintähinta perustuu Yhtiön hallituksen arvioon 
Yhtiön käyvästä arvosta. 

Sijoittajalta veloitetta-
vat kulut 

Sijoittajalta peritään osakemerkinnästä merkintäpalkkio, joka on 2.0% merkintäsummasta. 

Merkintä- ja maksueh-
dot 

Merkintäaika alkaa 20.05.2022 ja päättyy 31.08.2022 Hallitus voi päättää merkintäajan jatkamisesta 3 
kuukaudella. 
Vähimmäismerkintämäärä on 370 osaketta ellei Yhtiön hallitus hyväksy tätä alhaisempaa merkintämää-
rää. Osakemerkintä tehdään kirjallisesti tarkoitukseen varatulla merkintäsitoumuksella.   
Osakkeet on maksettava viimeistään viidentenä (5.) pankkipäivänä merkintäsitoumuksen päiväyksestä 
lukien merkintäsitoumuksessa annetun maksuohjeen mukaisesti.  

Merkintöjen hyväksy-
minen ja arvopaperei-
den toimittaminen si-
joittajille 

Yhtiön hallitus hyväksyy merkinnät yhdessä tai useammassa erässä.  
Yhtiöllä on oikeus hylätä merkintä osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty ja maksettu osakeannin eh-
tojen tai Yhtiön antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti. Tällaisessa tilanteessa maksettu merkintähinta 
palautetaan sijoittajalle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 
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Merkintähinnan kir-
jaaminen ja Osa-
kasoikeudet 

Uusien Osakkeiden merkintähinnat kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Omis-
tusoikeus Osakkeisiin mukaan lukien oikeus osinkoon ja yhtiön muuhun varojen jakoon sekä Osakkeiden 
tuottamat muut oikeudet Yhtiössä siirtyvät merkitsijälle, kun merkityt Osakkeet on maksettu ja rekiste-
röity kaupparekisteriin. 

Osakassopimus OSAKASSOPIMUKSET 
Yhtiön perustajaosakkaat ja Finlandia Finance Oy ovat tehneet osakassopimuksen, jolla perustajaosak-
kaat ovat siirtäneet Yhtiön toiminnan yhteydessä syntyneet tai myöhemmin syntyvät tekijänoikeudet ja 
muut immateriaalioikeudet Yhtiölle. Osakassopimuksella on myös sovittu perustajaosakkaiden kilpailu-
kiellosta, avainhenkilöiden työvelvoitteista Yhtiön hyväksi, Yhtiön liikesalaisuuksia koskevasta salassa-
pitovelvollisuudesta sekä osakkeenomistajien myötämyyntivelvollisuudesta ja -oikeudesta. Lisäksi osa-
kassopimus rajoittaa perustajaosakkaiden äänivaltaa Yhtiössä siten, että Finlandia Finance Oy:n tai Osa-
keannissa osakkeenomistajiksi tulleiden sijoittajien asemaan vaikuttavat yhtiöjärjestyksen muutokset 
edellyttävät Finlandia Finance Oy:n suostumusta. 
 
VÄHEMMISTÖOSAKASSOPIMUKSEN EHDOT 
Yhtiön osakkeenomistajiksi Osakeannissa tulevat sijoittajat sitoutuvat osakkeen merkintäsitoumuksen 
allekirjoituksin seuraaviin vähemmistöosakassopimuksen (”Vähemmistöosakassopimus”) ehtoihin: 
 
Kukin Rayo 3D-Toothfill Oy:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajaksi Osakeannilla tai Osakeannin merkintä-
ajan alkamisajankohdasta lukien osakekaupan perusteella osakkeenomistajaksi tuleva uusi osakkeeomis-
taja (”sijoittaja”) sitoutuu Osaketta koskevan merkintä-/ostositoumuksen allekirjoituksin noudattamaan 
seuraavia Vähemmistöosakassopimuksen ehtoja. 
 
Ehtoja sovelletaan Yhtiön osakkeisiin mukaan lukien mahdolliset myöhemmät osakkeiden merkintään 
oikeuttavat optiot, vaihtovelkakirjalainat sekä muut mahdolliset instrumentit, joiden nojalla instrumentin 
haltijalla on oikeus myöhemmin merkitä Yhtiön osakkeita (”Osake”). Näitä ehtoja sovelletaan niin kauan 
kuin sijoittaja ja yksikin toinen osakkeenomistaja on Yhtiön osakkeenomistajana (tai osakeinstrumentin 
omistajana) ellei toisin erikseen myöhemmin sovita. Vähemmistöosakassopimuksen ehtoja sovelletaan 
myös sijoittajan Osakkeiden myöhempien luovutuksensaajien osalta ja kukin sijoittaja sekä näiden myö-
hemmät luovutuksensaajat sitoutuvat huolehtimaan siitä, että kukin Osakkeiden luovutuksensaaja hy-
väksyy kirjallisesti omalta osaltaan tämän Vähemmistöosakassopimuksen ehdot ja sitoutuu niitä noudat-
tamaan. Vähemmistöosakassopimuksen ehtojen soveltaminen lakkaa kaikissa tapauksissa olemasta voi-
massa, jos Yhtiön osakekannan enemmistö myydään, Yhtiö sulautuu tai Yhtiö listautuu. 
a. Myötämyyntivelvollisuus 
Jos vilpittömässä mielessä oleva kolmas osapuoli (”Kolmas Osapuoli”) tarjoutuu markkinaehtoisesti 
mutta kuitenkin vähintään Osakkeen hankintahintaa vastaavalla hinnalla ostamaan Yhtiön osakekannan 
ja osakkeenomistajat, jotka omistavat enemmän kuin 2/3 yhtiön osakkeista ja äänistä hyväksyvät tar-
jouksen, jokainen muu osakkeenomistaja on velvollinen tarjouksen hyväksymisestä kirjallisen tiedon 
saatuaan velvollinen myymään Osakkeensa Kolmannelle Osapuolelle samoilla ehdoilla kuin tarjouksen 
hyväksyneet osakkeenomistajat. Ellei toisin erikseen sovita, myötämyyntivelvollisuuden kohteena ole-
vien Osakkeiden myynnin tulee tapahtua samalla maksuvälineellä ja samana päivänä kuin enemmistö-
osakkaiden Osakkeiden myynti. Ellei sijoittaja suostu myymään Osakkeitaan tämän kohdan mukaisesti, 
on enemmistöosakkailla oikeus nimetä haluamansa taho suorittamaan Osakkeiden luovutus sijoittajan 
puolesta tässä sovituilla ehdoilla ja tilittämään luovutuksesta saadut varat sijoittajalle. Yhtiön hallituk-
sella on tämän jälkeen oikeus rekisteröidä luovutuksen tapahduttua uusi omistaja tai hänen määräämänsä 
taho osake- ja osakasluetteloon Osakkeiden omistajaksi. 
b. Myötämyyntioikeus 
Mikäli vähintään 50 % Yhtiön osakkeista ja äänistä omistavat osakkeenomistajat milloin tahansa neu-
vottelevat omistamiensa Yhtiön Osakkeiden myynnistä (muutoin kuin toimien yhdessä vähemmistöosak-
kaiden kanssa), ovat kyseiset osakkeenomistajat velvollisia huolehtimaan siitä, että myös muilla osak-
keenomistajilla on mahdollisuus myydä samanaikaisesti omistamansa Osakkeet samalla osakekohtai-
sella hinnalla ja muutoin samoilla ehdoilla kyseessä olevalle ostajalle tai ostajille. Ellei tämä ole mah-
dollista, on ostettavaksi tarjottu määrä jaettava Osapuolien kesken heidän omistusosuuksiensa mukai-
sessa suhteessa. Esitys tai ilmoitus myötämyyntioikeudesta on tehtävä kirjallisesti Yhtiön hallitukselle, 
jonka tulee neljäntoista (14) päivän kuluessa saattaa se toisten osakkeenomistajien tietoon. Esityksen 
tulee sisältää tieto ostajasta sekä Osakkeista maksettavasta vastikkeesta. Osapuolen, joka haluaa käyttää 
myötämyyntioikeuttaan, tulee ilmoittaa asiasta kirjallisesti Yhtiön hallitukselle viidentoista (15) päivän 
kuluessa saatuaan tiedon myötämyyntioikeudesta. 
c. Myöhemmät osakejärjestelyt 
Siltä osin kuin yhtiö järjestää 12 kuukauden kuluessa Osakeannin merkintäajan päättymisestä lukien uu-
den osakeannin, tällaisen osakeannin osakekohtaisen merkintähinnan tulee olla vähintään Osakeannin 
mukainen merkintähinta vähennettynä mahdollisilla annin jälkeisillä osakekohtaisilla varojenjaoilla, ell-
eivät Osakeannissa osakkeenomistajiksi tulleet sijoittajat hyväksy erikseen alhaisempaa merkintähintaa. 
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d. Osakekirjat 
Sijoittajat ja heidän myöhemmät luovutuksensaajansa sitoutuvat olemaan vaatimatta Osakkeista osake-
kirjoja. Yhtiö järjestää Osakkeiden osakeluettelon ylläpitämistä koskevan velvoitteensa sähköisellä osa-
keluettelolla (ellei Osaketta myöhemmin liitetä arvo-osuusjärjestelmään). 
e. Yleisvelvoite 
Sijoittaja sitoutuu itse, asiamiehensä tai edustajansa välityksellä äänestämään ja toimimaan yhtiökokouk-
sessa, hallituksessa ja kaikissa muissa yhteyksissä tavalla, jota edellä kohdissa a.-d. kuvattujen ehtojen 
ja niiden tarkoituksen noudattaminen edellyttää. 

Asiakasvarojen hal-
linnointia koskevat 
tiedot 

Sijoittaja maksaa merkintähinnan Finlandia Group Oyj:n asiakasvaratilille. Finlandia Group Oyj 
siirtää myyntiaikana vastaanotetut merkintämaksut liikkeeseenlaskijalle viimeistään Osakeannin 
merkintäajan päättyessä. 

Osakkeiden verokoh-
telu 

Varainsiirtovero 
Sijoittaja hankkii Osakkeen tekemällä osakemerkinnän Yhtiön osakeannissa. Tämä osakemerkintään pe-
rustuva saanto ei ole varainsiirtoverolaissa tarkoitettu luovutus, eli sijoittaja ei ole velvollinen suoritta-
maan varainsiirtoveroa osakemerkinnän tekemisen yhteydessä. 
Osakkeiden mahdollisen myöhemmän myynnin yhteydessä osakkeiden ostaja (elleivät kaupan osapuolet 
toisin sovi) on velvollinen maksamaan varainsiirtoveron, jonka suuruus on 1,6 % Osakkeen kauppahin-
nasta. 
Osakkeen myyntivoiton verotus ja luovutustappio  
Myyntivoitto verotetaan luonnollisen henkilön osalta pääomatulona. Pääomatulojen veroprosentti on 30 
%. Yli 30 000 euron pääomatuloista maksetaan veroa 34 %. Myyntivoiton tai -tappion määrä lasketaan 
vähentämällä myyntihinnasta hankintahinta. Myyntihinnasta voi vähentää voiton hankkimiskulut, esi-
merkiksi välityspalkkiot ja toimitusmaksut. Hankintahinnanhinnan ja voiton hankkimiskulujen sijaan 
myyntihinnasta voidaan vähentää niin sanottu hankintameno-olettama. Hankintameno-olettama on aina 
vähintään 20 % myyntihinnasta. Jos olet omistanut osakkeet yli 10 vuotta, myyntihinnasta voi vähentää 
40 %. Hankintameno-olettaman lisäksi ei enää saa vähentää todellista ostohintaa ja kuluja, vaan hankin-
tameno-olettama on vaihtoehto niiden vähentämiselle.  
Yrityksen tai muun yhteisön osalta osakkeiden myyntivoiton verokohtelu määräytyy yhteisön toimintaan 
sovellettavan verosääntelyn mukaan ja yhteisön osalta sijoituksen verokohteluun voi liittyä erityissään-
telyä ja oikeusohjeita kuten esimerkiksi osakeyhtiön tai säätiön osakeluovutusten verovapautta koskevaa 
sääntelyä. Osakeyhtiön osalta luovutusvoitto verotetaan pääsääntöisesti yhteisöverokannan mukaan (20 
%).  
Osinkojen verotus  
Listaamattomasta yhtiöstä luonnollisen henkilön saama osinko voidaan verottaa joko ansiotulona tai pää-
omatulona. Osa osingosta on verotonta. Osingon maksajana oleva yhtiö tekee osingoista 7,5 % ennakon-
pidätyksen, jos osinko on alle 150 000 euroa. Ylittävältä osalta ennakonpidätys on 28 %. Jaetusta osin-
gosta 25 % on veronalaista pääomatuloa ja 75 % verotonta tuloa 150 000 euroon saakka, jos jaettu osinko 
on enintään 8 % osakkeen matemaattisesta arvosta. 150 000 euron ylittävästä osasta 85 % on veronalaista 
pääomatuloa ja 15 % verotonta tuloa. Osakeyhtiön tai muun yhteisön osalta yhteisön listaamattomasta 
Suomeen rekisteröityneestä yhtiöstä saama osinko on pää-sääntöisesti verovapaata tuloa. Jos kyse on 
yhteisön sijoitusomaisuuteen kuuluvista osakkeista, osingosta on veronalaista tuloa 75 prosenttia ja ve-
rovapaata tuloa 25 prosenttia.  
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