
PIXPOLAR OY
6/2020 



SIJOITTAJAMUISTIOTA 
KOSKEVAT TIEDOT
Sijoittajamuistio on laadittu ja luovutetaan sijoittajalle tarkoituksin antaa Pixpolar Oy:stä ja sen 
osakkeesta (”Osake”) tietoa sellaisille sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneet Osakkeesta sijoitus-
kohteena ja harkitsevat Osakkeen hankkimista erillisen, Finlandia Group Oyj:lle (”Finlandia”) an-
nettavan ostotoimeksiannon perusteella.    

Tämä asiakirja ei ole minkään viranomaisen hyväksymä eikä tähän asiakirjaan sovelleta EU-esi-
tettä tai kansallista esitettä koskevia säännöksiä taikka perustietoasiakirjaa koskevia säännöksiä.

Asiakirjassa esitetyt, Osaketta ja sen liikkeeseenlaskijaa koskevat tiedot perustuvat osin Osakkeen 
liikkeeseenlaskijalta saatuihin  ja osin julkisista lähteistä saatavilla oleviin tietoihin. Esitetyt tiedot 
ovat Finlandian käsityksen mukaan sijoittajamuistion julkaisuajankohtana kesäkuussa 2020 ajan-
tasaisia, mutta  koska Osaketta tai sen liikkeeseenlaskijaa ei koske arvopaperimarkkinalain mukai-
nen jatkuva tiedonantovelvollisuus, Finlandia ei kuitenkaan miltään osin vastaa tässä asiakirjassa 
esitettyjen tietojen ajantasaisuudesta taikka oikeellisuudesta. Näin ollen, tehdessään päätöksiä 
sijoitustoimenpiteistä kunkin sijoittajan tulee perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa sekä 
arvioonsa sijoituskohteen arvoon vaikuttavista seikoista ja sijoituspäätökseen liittyvistä riskeistä. 
Sijoituskohteeseen liittyviä keskeisiä riskitekijöitä on kuvattu jäljempänä kohdassa ”Riskitekijät”. 
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Sijoittajamuistiossa annetut tiedot eivät liity kenenkään yksittäisen sijoittajan sijoitustavoitteisiin, 
taloudelliseen tilanteeseen, sijoituskokemukseen tai erityistarpeisiin. Mitään tässä asiakirjassa esi-
tettävää tietoa ei tule käsittää kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin. Sijoittaja vastaa aina sijoitus-
päätöstensä tekemisestä ja niiden taloudellisesta tuloksesta.

On tärkeää huomata, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta ja että vastaavasti tulevan ke-
hityksen arviointiin liittyy aina useita merkittäviäkin epävarmuustekijöitä ja että ennusteiden to-
teutumiseen tai toteutumatta jäämiseen voivat vaikuttaa monet epävarmuustekijät. Kohdeyhtiön 
liiketoiminnan tulos, toiminnan taso, saavutukset saattavat poiketa merkittävästikin arvioidusta 
tulevaisuuden kehityksestä. Lisäksi kohdeyhtiön liiketoimintaympäristö voi muuttua epäedullisesti 
ennusteiden laatimisajankohtana ennakoimattomalla tavalla. Näin ollen kohdeyhtiön liiketoimin-
nan todellinen tulos tai sen taloudellinen asema voivat näin ollen poiketa huomattavastikin seu-
raavassa ennustetusta kehityksestä. 
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1. JOHDANTO

Tässä asiakirjassa esitellään Pixpolar Oy:n liiketoimintaa, taloudellista asemaa sekä Yhtiöön ja sen 
osakkeeseen liittyviä riskitekijöitä sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneet Yhtiön osakkeesta mahdol-
lisena sijoituskohteena. Sijoitusta harkitsevia kehotetaan tutustumaan huolellisesti tässä asiakir-
jassa esitettyihin tietoihin ja erityisesti jäljempänä kohdassa ”Riskitekijät” esitettyihin riskitekijöi-
hin. 

2. PIXPOLAR OY

Pixpolar Oy on puolijohdealan yritys, joka on perustettu kehittämään ja kaupallistamaan DI 
Artto Aurolan keksintöihin perustuvaa kuvakennoteknologiaa (MIG, Modified Internal Gate). 
MIG-teknologian kuvakennot parantavat oleellisesti nykyteknologian perustuvien mm. valvon-
takameroiden tuottamaa kuvaa oloissa, joissa valaistus on vähäistä. MIG-kuvakennoja voidaan 
valmistaa nykyisillä kuvakennojen valmistuslinjoilla. 

Viimeisten 15 vuoden aikana digitaaliset kuvakennot (sensorit) ovat täysin korvanneet filmin. 

Kuitenkaan nykyiset kuvakennot eivät ominaisuuksiltaan ole tyydyttäviä markkinoiden vaatimuksiin 
nähden. Nykyiset kuvakennot perustuvat 40 vuotta vanhaan teknologiaan. 

Digitaalinen kuvakenno on piikiekolle yksittäisistä pikseleistä valmistettu sensori, jonka ympärillä 
on sähköinen piiri (IC). 

Pikselit muuttavat kameraan tulevan valon sähköisiksi signaaleiksi, joista kuva valmistetaan. Pix-
polar suunnittelee valmistettavat MIG-kuvakennot kameravalmistajia varten. Tavallisesti voidaan 
valmistaa noin 500 kuvakennoa yhtä kiekkoa kohden. 

Digitaalisella kuvakennolla 
varustettu kamera

SIJOITTAJAMUISTIO 6/2020
Pixpolar Oy
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PIXPOLARIN VAIHEET LYHYESTI KUVATTUINA OVAT SEURAAVAT 

- Puolijohdealalla tuotteen/teknologian patentointi on oleellista. Pixpolar keskittyi toimintansa 
alussa MIG-teknologian patentointiin. Pixpolarilla on lähes 40 patenttia käsittäen neljä pa-
tenttiperhettä. Kaikki IPR-oikeudet kuuluvat Pixpolarille. 

- Ensimmäinen yksittäinen pikseli valmistettiin vuonna 2010 Saksassa (Fraunhofer Institute). 
Pikselin saanto oli erinomainen, yli 90 %. Pikseleiden mittauksissa (Mittatekniikan keskus, 
Suomi) pikselien toimivuuden todettiin olevan patenteissa esitettyjen vaatimusten mukaista. 
Koska yksittäinen pikseli on kuvakennon perusta, pikselin toimivuus on tärkeää tuotteen kehi-
tystä varten. 

- Kuvakennovalmistajien selvittäminen ESA:lle (Euroopan avaruusjärjestö). 
- MIG-kuvakennojen 3D-simulointi aloitettiin tuotteiden valmistusta varten.
- Euroopan Unionin rahoittama kaupallinen selvitys MIG-kuvakennojen kysynnästä kamera-

markkinoilla, esteettömyys valmistaa ja markkinoida MIG-kuvakennoja vapaasti (Freedom 
to Operate) ja selvitys tuotteen teollisen mittakaavan valmistuksesta vuonna 2015. 

- Useat kameravalmistajat ovat ilmoittaneet halukkuutensa testata ja ottaa käyttöön MIG-ku-
vakennoja niiden valmistuttua kaupallisesti. Kaksi monikansallista kuvakennovalmistajaa (ams 
AG, Itävalta ja HHGrace, Kiina) ovat ilmoittaneet halukkuutensa valmistaa MIG-kuvakennoja. 
VTT/Micronovan kanssa on allekirjoitettu sopimus MIG-demonstraattorikuvakennon valmis-
tuksesta (2017). VTT/Micronova voi myös valmistaa kaupallisia kuvakennoja n. 120.000 kpl 
vuodessa. 

- Euroopan komissio myönsi Pixpolarille 2 M€ MIG-kuvakennon valmistamista ja kaupallis-
tamista varten 2018 (avustuksesta vielä käyttämättä oleva määrä noin 1.100.000 euroa 
maksetaan vuoden 2020 kuluessa).

- Demonstraattori valmistuu vuonna 2020, jolloin voidaan myös aloittaa testikuvakennojen toi-
mitukset aikaisemmin mainituille kameravalmistajille. 

MIG-kuvakennon ominaisuus tuottaa kilpailijoihin verrattuna ylivoimaisesti parempaa kuvanlaa-
tua erityisesti vähäisessä valossa, perustuu sen kykyyn hyödyntää silmälle näkymätöntä ns. lä-
hi-infrapunavaloa (NIR, Near Infrared light). MIG-kuvakennoja ei voida sokaista kirkkailla valoilla. 
Tämän johdosta MIG-kuvakennon ensimmäiset ja tärkeimmät sovelletukset ovat tässä vaiheessa 
turva- ja valvontakamerat (S&S, Security & Surveillance), pimeänäkökamerat, kamerat merilii-
kennettä ja ilmailua varten sekä tieteelliset laitteet esim. lääketieteessä. MIG-kuvakennot sopivat 
myös järjestelmäkameroihin sekä kuluttajatuotteisiin kuten matkapuhelimiin. MIG-teknologia 
voidaan lisensioida näihin kohteisiin. 

Yhtiön kaupparekisteriote ja yhtiöjärjestys esitetään ohessa liitteinä 1 ja 2. 

Yhtiön innovaatiota ja sen eri sovelluksia sekä Yhtiön kennotuotteen markkinoita on kuvattu tar-
kemmin liitteenä olevassa presentaatiossa 11/2019 (liite 3).
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ARTTO AUROLA
teknologiajohtaja
Artto Aurola on Pixpolarin perustaja ja idean isä. Aurola on am-
matiltaan transistorisuunnitteluun erikoistunut puolijohdefyysikko. 
Aurola vastaa Pixpolarilla pikselisuunnittelusta, IPR- eli tekijän-
oikeusasioista ja kuvakennojen siruarkkitehtuurista. Otaniemessä 
opiskellut Aurola teki VTT:llä diplomityönsä bipolaaritransistoreista, 
jonka jälkeen hän siirtyi VTT:llä tutkimaan puolijohdesäteilydetekto-
reita. Hän on työskennellyt koko uransa puolijohteiden parissa ja 
hänen keksinnöilleen on myönnetty useita patentteja.

”Meillä on uniikki kilpailuetu ja ylivoimainen tuote markkinoille. Pystymme keräämään silmälle 
näkymätöntä lähi-infrapuna-alueen valoa moninkertaisen määrän kilpailijoidemme teknolo-
gioihin verrattuna. Pystymme lisäksi käyttämään maksimikuvataajuutta kaikissa valaistusolosuh-
teissa heikentämättä tallennetun videokuvan perusteella muodostettavien kuvien laatua, mikä 
takaa nykimättömän kuvan pimeälläkin. Siihen eivät nykytekniikat pysty. Patenteilla turvaamme 
selustamme.

VLADISLAV 
MAROCHKIN 
projektipäällikkö
Vladislav Marochkin koulutukseltaan tekniikan tohtori. 
Hän työskentelee täyspäiväisesti Pixpolarin tuoteke-
hityksessä ja vastaa tuotteen viemisestä tuotantoon. 
Marochkin on väitellyt tohtoriksi vuonna 2016 aihee-
naan Pixpolarin uusi kuvakennoteknologia ja kirjoitta-
nut aiheesta kansainvälisiä vertaisarvioituja tieteellisiä 
julkaisuja. Marochkin on tehnyt vuosia työtä Pixpolarin 
teknologian parissa ja tuntee sen syvällisesti.

”Tuotteemme alkaa olla valmis tuotantoon. Oikean valmistajakumppanin löytyminen on keskei-
sen tärkeää monestakin syystä. Nyt olemme käynnistämässä yhteistyötä yhden Euroopan suu-
rimman valmistajan kanssa, joten asiat menevät vahvasti oikeaan suuntaan.”
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JYRKI SAARINEN 
hallituksen puheenjohtaja
Jyrki Saarinen on koulutukseltaan tekniikan tohtori, professori, 
MBA. Päätyönään Saarinen hoitaa Itä-Suomen yliopistossa fo-
toniikan ja kaupallistamisen professuuria. Tämän lisäksi hän toi-
mii yhdeksän yrityksen hallituksessa ja 4 yrityksen advisor-poo-
lissa. 

Saarinen on työurallaan kehittänyt ja kaupallistanut yliopiston 
hi-techiä menestyksekkäästi ja ollut mukana jo kolmessa exi-
tissä. Perustamansa Heptagon-yrityksen hän kasvatti tuhan-
nen hengen yritykseksi, joka myöhemmin myytiin 950 mil-
joonalla dollarilla eteenpäin.

”Uskon Pixpolarin menestykseen, koska yrityksessä on huippuosaamisen lisäksi uniikki teknologia, 
joka on parempi kuin muut. Menestyäkseen pitää olla maailmanluokan idea, ja näen, että Pixpo-
larissa sellainen on.”

HEIKKI SIPILÄ 
advisor
Heikki Sipilä on tekniikan tohtori, teknillisestä fysiikasta. Si-
pilä on työskennellyt uransa alkuvaiheissa Outokummulla, minkä 
jälkeen hän perusti Metorex-nimisen yrityksen. Metorex myytiin 
myöhemmin Oxford Instrumentsille. Vuonna 2009 hän oli perus-
tamassa HS Foils -yhtiötä, joka myytiin Ametekille vuonna 2016.

Pixpolarin hän on tuntenut sen perustamisesta asti. Sipilä toimi pit-
kään yhtiön hallituksessa ja hallituksen puheenjohtajana ja on nähnyt 
koko Pixpolarin matkan vuoteen 2019 asti. Hän on edelleen tiiviisti 
yhteydessä Pixpolarin toimintaan.

”Uniikilla teknologialla Pixpolar saa markkinoilla vahvan kilpailuedun. Tulevaisuus näyttää siis valoi-
salta. Uskon, että yritys saadaan siihen kuntoon, että sen myyminen eteenpäin on mahdollista 
lähivuosina.”
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HALLITUS

Yhtiön hallituksen jäsenet (valittu 29.4.2019 ja Samuli Järvinen 03.10.2019 lukien):
• Jyrki Saarinen (PJ)
• Iiro Jantunen
• Stiina Lehti
• Erkka Blomberg
• Samuli Järvinen
• Olli Aurola
• Artto Aurola

TOIMITUSJOHTAJA

Risto Aurola, DI

TILINTARKASTAJA

Veikko Virkki, KHT (Tietotili Audit Oy)

OMISTUSRAKENNE

   Osakkeiden lukumäärä Osakkeet ja äänimäärä %
Artto Aurola     6.005        38,5 %
Olli Aurola        1.913         12,3 %
Ilkka Aurola        1.913         12,3 %
VMK-invest Oy      1.097           7,0 %
Finlandia Finance Oy         742          4,8 %
JanDing Oy          697           4,5 %
10 muuta omistajaa,      3.223          20,7 %
joiden omistusosuudet
jakautuvat noin 1 - 5 %:n 
omistusosuuksiin.

Yhteensä    15.590    100,0 %

Hallituksen puheenjohtaja Jyrki Saarisen kanssa on tehty optiosopimus, jonka perusteella hän on 
oikeutettu merkitsemään enintään 444 Yhtiön osaketta seuraavan kolmen vuoden aikana.
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3. LIIKETOIMINTA

Globaali turva- ja valvontakameramarkkina on kasvanut jatkuvasti. Sen odotetaan kasvavan edel-
leen poliittisista syistä ja lisääntyneistä turvallisuusvaatimuksista johtuen. Useissa eurooppalaisissa 
kaupungeissa sekä muualla maailmassa on käytössä integroituja valvontajärjestelmiä kansalaisten 
turvallisuuden ylläpitämiseksi. Vaikka kameravalvontaa on enimmäkseen käytetty mm. rikosten 
ennaltaehkäisyyn, riittävän hyvänlaatuinen valvontakameran tuottama kuva on myös erittäin tär-
keä rikosten tutkinnassa. 

Valvontakameroissa käytettävien sensorien markkinan on arvioitu olevan vuonna 2020 noin 900 
miljoonaa euroa. Aluksi MIG-kennoja myydään keskihintaisiin ja kalliisiin valvontakameroihin, joi-
den markkina on tehtyjen markkina-analyysien ja asiakaspalautteen perusteella arvioitu olevan 
noin 10 % sensorien kokonaismyynnistä.

Yhden sensorin valmistuskustannus on tuotannon alkuvaiheessa keskimäärin 10-15 euroa. Kame-
ravalmistajien ilmoittamat ostohinta-arviot ovat noin 50-120 euroa per sensori. Pimeänäkösen-
sorien myyntihinta on huomattavasti korkeampi (n. 1.500 euroa per kappale, joskin myyntimäärät 
ovat oleellisesti pienempiä). Edellä sanotusta voidaan todeta, että Pixpolar pystyy ylläpitämään 
kannattavaa liiketoimintaa siihen mahdollisesti kohdistuvista markkinapaineista huolimatta. 

LIIKETOIMINTAMALLI

Pixpolarin liiketoimintamallin lähtökohta on mustavalkoisen VGA-sensorin (640*512 pikseliä) 
myynti S&S-kameroihin, pimeänäkökameroihin ja tieteelliseen kuvantamiseen. Seuraavia koh-
teita ovat autoteollisuus, lentoliikenne, lääketiede ja avaruussovellukset sekä teollinen kuvanta-
minen. MIG-teknologia voidaan myöhemmin lisensioida kuluttajatuotteisiin. 

Pixpolar vastaa Suomessa tuotekehityksestä, tuotesuunnittelusta ja tuotteiden laadunvalvonnas-
ta ja testauksesta yhteistyössä kennovalmistajien kanssa. Tämä edellyttää myös kiinteää yhteis-
työtä kameravalmistajien kanssa, mikä on tavanomaista kuvakennoteollisuudessa ja on tärkeää 
markkinoiden kehityksen seurannan kannalta.

Pixpolar ulkoistaa kuvakennojen valmistuksen luotettaville valmistajille vastaten itse kuitenkin val-
mistuksen laadunvalvonnan johtamisesta sekä erityisesti eri sensorisovellusten suunnittelusta ja 
kehityksestä. Esimerkiksi sekä VTT/Micronovan että ams AG:n valmistusprosesseissaan tarvitse-
mat 2D- ja 3D-simuloinnit ovat pääasiallisesti Pixpolarin omaa tuotantoa. 

Pixpolar on sopinut ns. demonstraattorikuvakennojen valmistuksesta VTT/Micronovan ja itä-
valtalaisen ams AG:n kanssa. Molemmilla valmistajilla on teknillinen ja taloudellinen valmius 
MIG-sensoreiden valmistukseen. VTT/Micronova valmistaa ensisijaisesti MIG-demonstraat-
torikennot, ams AG valmistaa myös demonstraattorikennot, minkä lisäksi se tulee vastaamaan 
MIG-kuvakennojen massavalmistuksesta. 
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MIG-kuvakennojen markkinointi on B2B-myyntiä kameravalmistajille. Pixpolarin ensimmäiset 
asiakkaat ovat ennalta valittujen sovellusalueiden kameravalmistajia (n. 10 kpl), jotka tuntevat 
hyvin loppuasiakkaiden tarpeet sekä vaatimukset. Tuotannon alkuvaiheessa Pixpolar vastaa itse 
sensoreiden myynnistä kameravalmistajille. 

MARKKINOINNIN KÄYNNISTÄMINEN JA VAIHEET

Asiakkaiden vakuuttamiseksi Pixpolarin on osoitettava, että MIG-sensoreiden valmistus voidaan 
integroida nykyisin käytössä oleviin valmistuslinjoihin (CMOS). Tämän lisäksi kameraval-
mistajien on itse voitava heidän omilla mittauksillaan todeta sensorien toimivuus. MIG-kuvaken-
no sopii S&S-kameroiden ohella pimeänäkölaitteisiin, tieteellisiin sovelluksiin ja lääketieteellisiin 
laitteisiin. Useat kameravalmistajat tekevät kameroita useaan eri tarkoitukseen, joskin eräät val-
mistajat tekevät kameroita vain yhteen sovellukseen. Tämän vuoksi Pixpolarin on valittava asiak-
kaiksi ne, joille MIG-teknologia tuo eniten lisäarvoa. 

ENSIMMÄINEN VAIHE

MIG-sensorien markkinointi aloitetaan toimittamalla MIG-demonstraattorikennoja testattavak-
si kameravalmistajille, joiden kanssa on jo sovittu testauksesta (10 kpl). Tässä vaiheessa eurooppa-
laiset yritykset ovat parhaita yhteistyökumppaneita, koska useat niistä ovat pitkälle erikoistuneita 
ja tuotteiden hinnat ovat korkeita. Nämä valmistajat ovat myös kilpailusyistä kiinnostuneita sijoit-
tamaan uuteen teknologiaan. 

TOINEN VAIHE

Pixpolarin aseman vakiinnuttua (2–3 vuotta) Pixpolar aloittaa markkinoinnin (mahdollisesti myös 
valmistuksen) Aasian massamarkkinoille. Tämä edellyttää valmistuksen aloittamista esim. Kiinassa 
yhteistyössä paikallisen partnerin kanssa. Sensorien tuottaminen aasialaisille massamarkkinoille 
edellyttää valmistuskustannusten olennaista alentamista, joka on mahdollista vain paikalliselle 
suurelle valmistajalle. Saman aikaisesti Pixpolar investoi voimakkaasti suunnitteluun ja tuotekehi-
tykseen Suomessa ns. räätälöityjen sirujen kehittämiseksi erikoistuneille kameravalmistajille. 

MARKKINSEGMENTIT JA STRATEGIA

Pixpolarin liiketoimintastrategia perustuu aluksi MIG-vakiosensorin tuottamiseen ja markkinoin-
tiin. Tähän kuuluu S&S-, meriliikenne-, tieteelliset ja lääketieteelliset sekä pimeänäkösovelluk-
set. Vaikka tämä markkinasegmentti on laaja, MIG-sensoreiden sovellusala on huomattavasti 
suurempi. Pixpolarin MIG-sensorit soveltuvat myös erinomaisesti autoteollisuuteen, ilmailuun, 
avaruus- ja kuluttajasovelluksiin (mm. DSLR). MIG-teknologia voidaan myös lisensioida matka-
puhelimiin ja muihin kuluttajatuotteisiin. 

MIG-kuvakennon eräs merkittävä ominaisuus on, että se sietää radioaktiivista säteilyä huomatta-
vasti paremmin kuin kilpailevat tuotteet. Tällä on tärkeä merkitys satelliiteissa ja ydinvoimaloissa, 
joissa on korkeita säteilypitoisuuksia. Pixpolar on sopinut Aalto Yliopiston kanssa, että Pixpolar voi 
käyttää yliopiston kehittämää kuvakennojen pinnoitusmenetelmää, joka lisää MIG-kuvakennon 
ultraviolettiherkkyyttä ja mahdollistaa useita UV-perusteisia MIG-sovelluksia. 
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MIG-teknologian ainutlaatuinen ominaisuus on myös se, että siinä voidaan myös piin ohella käyt-
tää toista puolijohdemateriaalia, germaniumia. Germaniumilla voidaan lisätä kennon kykyä tun-
nistaa valoa jopa kymmenkertaisesti piihin verrattuna. 

Pixpolar lisensioi MIG-teknologiaa mm matkapuhelimiin, koska teknologian kehityskustannukset 
tällä osa-alueella ovat korkeita. 

MYYNTI

Sensorien myyntiennusteet ovat rohkeita, mutta realistisia. Käytettävissä oleva valmistuskapasi-
teetti yhdistettynä Pixpolarin omiin ja ulkoistettuihin resursseihin mahdollistaa tuotannon skaa-
laamisen kysyntää vastaavaksi. Sensorien hinnoittelu voidaan edullisesta kustannusrakenteesta 
johtuen pitää joustavana suhteessa tuotantoon ja tilattujen kennojen määrään nähden kannatta-
vuuden kärsimättä. 

Valmistettavat määrät ovat realistisia lisäämällä Pixpolarin henkilökuntaa tulevien 4–5 vuoden 
aikana viidestä henkilöstä n. 20 henkilöön, joka on riittävä valmistuksen suunnitteluun, tuoteke-
hitykseen, sensorien markkinointiin ja myyntiin. 

Tarvittava aika (lead-time) täysimittaiseen tuotantoon on noin 9-12 kuukautta demonstraatto-
rikennon valmistumisesta (VTT/Micronova) riippuen asiakasspesifikaatioista. Kameravalmistajan 
tarvitsema tuotannon suunnittelu ja valmistusaika on myös otettava huomioon. Valmistuskustan-
nukset vuosina 2020-21 sisältävät demonstraattorin, prototyypin ja lopputuotteen sekä Pixpo-
larin omat kustannukset. 

RAHOITUS

Pixpolar sai vuonna 2018 Horizon 2020 -hankkeesta 2.072.263 euron avustuksen, josta se on 
saanut 932.518 euroa. Loppuosa avustuksesta maksetaan Pixpolarille vuonna 2020. Keväällä 
2020osakeannilla kerätyllä 1.200.000 euron lisärahoituksella katetaan ams AG:n MIG-ku-
vakennojen prototyypin valmistuskustannukset ja käynnistetään sensoritestaus sekä myynti- ja 
markkinointi kameravalmistajien kanssa. 

KILPAILIJAT

Pixpolarin pääasialliset kilpailijat ovat BAE Systems (Iso-Britannia), Teledyne e2v (Iso-Britan-
nia), Teledyne DALSA (Kanada), Hamamatsu Photonics (Japani), ON Semiconductor (USA) ja 
Texas Instruments (USA). 

Kuten aikaisemmin on todettu, eräs tärkeimmistä tekijöistä kuvakennon suorituskykyä arvioi-
taessa on sen kyky tallentaa valo kuvattavasta kohteesta ja muuttaa se elektroniseksi signaaliksi 
(kvanttihyötysuhde, Quantum Efficiency, QE). Hämäränäkökuvakennon tärkein ominaisuus on 
sen QE erityisesti valon silmälle näkymättömällä infrapuna-alueella (NIR, Near Infrared light). 
MIG-sensorin QE on 90 % verrattuna sen lähimpään kilpailijaan, jolla se on 33 %. 
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Pixpolarin kilpailijat ovat kehittäneet kalliita kuvankäsittelyohjelmistoja yrittäessään parantaa sen-
soriensa huonoa QE:tä. Kuitenkaan nämä yritykset eivät ole johtaneet vanhan teknologian kehit-
tymiseen markkinoiden vaatimukset täyttäviksi. S&S-kamera tulee muuttumaan samalla tavalla 
kuin digitaalinen signaalien prosessointi korvasi analogisen teknologian. 

RISKIT JA MARKKINOINNIN ESTEET

Pixpolarin markkinapotentiaali on suuri. Vastaavasti myös riski markkinoilla olevien yritysten ”vas-
tatoimenpiteistä” on mahdollista. Tämän vuoksi on tärkeää, että Pixpolarin liiketoiminta-suunni-
telmassa on otettu huomioon mahdollinen hintakilpailu sekä MIG-sensorin joustava tuoteadap-
tointi erilaisiin sovelluksiin. Pixpolar tulee ylläpitämään tarvittavaa tuotekehitystä ja tulee edelleen 
vahvistamaan ja laajentamaan sen patenttisalkkua (IPR). Pixpolarin on myös kyettävä joustavasti 
reagoimaan kilpailijoiden toimiin ja mahdollisiin markkinoiden muutoksiin. Yhteistyö kameraval-
mistajien kanssa on tärkeä osa Pixpolarin liiketoimintamallia. 
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4. IMMATERIAALIOIKEUDET

PIXPOLARIN PATENTTISALKKU

Pixpolarilla on yhteensä neljä patenttiperhettä, joissa kussakin on useita maakohtaisia patentteja/
patenttihakemuksia (yhteensä 39). Alla on lyhyt kuvaus näistä patenttiperheistä.

SEMICONDUCTOR RADIATION DETECTOR WITH A MODIFIED INTERNAL GATE 
STRUCTURE

(PCT/FI2015/000359; WO2006018477A1; US20100133441; US7,816,653)

Suomeksi tämän patenttiperheen nimi on: ”Modifioidun sisäisen hilan omaava puolijohdesäteily-
detektori”. Sille on myönnetty patentit seuraavissa maissa ja markkina-alueilla: USA, Kiina, Japani, 
Intia, Etelä-Korea, Kanada, Brasilia, Israel, Hong Kong, Meksiko ja Venäjä. Kaikissa näissä maissa 
patentti on voimassa 22.8.2025 asti pois lukien USA, jossa patentti on voimassa 20.5.2027 asti. 
Ainoastaan eurooppalaiselle patenttihakemukselle ei ole vielä myönnetty patenttia, vaan patent-
tihakemukseen kohdistuva valitusprosessi on kesken.

Tässä patenttiperheessä kuvatun kuvakennoratkaisun parhaita käyttökohteita ovat sellaiset sovel-
lukset, joissa tarvitaan mahdollisimman hyvää kuvanlaatua alhaisissa valaistusolosuhteissa. Tällöin 
pikselikoko voi olla suhteellisen suuri, mutta silmälle näkymättömän lähi-infrapuna-alueen valon 
havainnointikyvyn täytyy olla mahdollisimman hyvä. Esimerkkejä tällaisista sovelluksista ovat val-
vontakamerat, pimeänäkölaitteet, laivat, lentokoneet, lennokit, autot ja tieteelliset laitteet.

SEMICONDUCTOR RADIATION DETECTOR OPTIMIZED FOR DETECTING 
VISIBLE LIGHT

(PCT/FI2016/000058; WO2007077287A1; US20080315265; US8,288,837)

Suomeksi tämän patenttiperheen nimi on: ”Näkyvän valon havainnointiin optimoitu puolijohde-
säteilydetektori”. Sille on myönnetty patentit seuraavissa maissa ja markkina-alueilla: USA, Kiina, 
Japani, Intia, Etelä-Korea, Taiwan, Kanada, Brasilia, Israel, Singapore, Hong Kong, Meksiko ja Ve-
näjä. Euroopan suhteen patentin vahvistuspyyntö on jätetty Saksaan, Iso-Britanniaan, Ranskaan, 
Italiaan, Alankomaihin, Sveitsiin, Itävaltaan, Belgiaan, Irlantiin ja Suomeen. Vahvistuspyyntö on 
muodollinen prosessi, joka johtaa patentin myöntämiseen, kun tarvittavat käännökset on tehty. 
Kaikissa edellä mainituissa maissa patentti on voimassa 17.2.2026 asti paitsi USA:ssa, jossa se on 
voimassa 14.3.2029 asti, ja Taiwanissa, jossa se on voimassa 4.1.2027 asti.

Tässä patenttiperheessä kuvattu kuvakennoratkaisu soveltuu paremmin näkyvän valon kuvaami-
seen kuin silmälle näkymättömän lähi-infrapuna-alueen valon kuvaamiseen. Parhaita käyttökoh-
teita ovat sovellukset, joissa tarvitaan korkealaatuista värikuvaa, mutta joiden pikselikoon ei tar-
vitse olla pienin mahdollinen. Hyviä esimerkkejä ovat monet järjestelmäkamerat, digitaalikamerat, 
videokamerat ja osa valvontakameroista sekä autoissa käytettävistä kameroista.
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VISIBLE LIGHT DETECTING SEMICONDUCTOR RADIATION DETECTOR

(PCT/FI2016/000428; WO2007077292A1; US20090001435; US8,148,760)

Suomeksi tämän patenttiperheen nimi on: ”Näkyvää valoa havainnoiva puolijohdesäteilydetekto-
ri”. Sille on myönnetty patentit seuraavissa maissa ja markkina-alueilla: USA, Kiina, Japani, Hong 
Kong ja Intia. Jokaisessa näissä maista patentti on voimassa 29.12.2026 asti paitsi USA:ssa, missä 
se on voimassa 29.7.2029 asti. Tässä patenttiperheessä kuvattua ratkaisua voidaan käyttää minkä 
tahansa muun Pixpolarin patenttiperheissä esitetyn kuvakennon yhteydessä parantamaan enti-
sestään kuvien laatua erittäin huonoissa valaistusolosuhteissa.

IMPROVED SEMICONDUCTOR RADIATION DETECTOR

(PCT/FI2014/050826; WO2015063375A9; US20160240720; US10,079,325)

Suomeksi tämän patenttiperheen nimi on: ”Parannettu puolijohdesäteilydetektori”. Sille on 
myönnetty patentit USA:ssa ja Kiinassa. Japanissa patenttihakemukselle on tehty myöntämisil-
moitus, eli patentti tullaan myöntämään pian. Euroopassa ja Intiassa patenttihakemus on tekni-
sessä tutkinnassa mikä tarkoittaa, että uutuus ja keksinnöllisyys on hyväksytty ja että kyse on enää 
ainoastaan patentin suojapiirin määrittämisestä. Toisin sanoen on todennäköistä, että patenttiha-
kemukselle myönnetään patentti. Kaikissa edellä mainituissa maissa patenttien voimassaoloaika 
on 4.11.2034 asti paitsi USA:ssa, jossa patentti on voimassa 16.9.2035 asti. Tässä patenttiper-
heessä esitetty kuvakennoratkaisu soveltuu parhaiten sovelluksiin, joissa vaaditaan mahdollisim-
man pientä pikselikokoa, kuten kännykkäkameroihin ja osaan video- ja digitaalikameroista..
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5. TALOUDELLINEN ASEMA

Yhtiö järjesti keväällä 2020 osakeannin, jolla yhtiö keräsi 1.200.000 euroa. Annissa kerättyjä 
varoja käytetään MIG-prototyyppikuvakennon suunnitteluun ja valmistukseen (ams AG, Itävalta) 
sekä siinä tarvittavien sähköisten piirien suunnitteluun (IC-circuitry). Valmistuksessa tarvittavista 
3D-simuloinneista vastaa Pixpolarin oma henkilöstö. 

Pixpolar perustaa kaupallistamista varten markkinointitiimin (2-3 henkilöä), joka toimii yhdessä 
R&D-tiimin kanssa. Tavoitteena on solmia kaupallisia sopimuksia 3-5 valitun kuvakennojakeli- 
jan kanssa sekä Euroopassa että Aasiassa. Varoja käytetään myös kuvakennojen mittausalustojen 
valmistamiseen ja niiden jakeluun valituille kameravalmistajille.

Yhtiön viimeksi vahvistettu tilinpäätös (tilikausi 2019) esitetään liitteenä 4.

Euroopan Unioni on myöntänyt Pixpolarille vuonna 2018 avustusta 2.072.263 euroa (Horizon 
2020), josta Pixpolar on saanut 12/2018 932.518 euroa. Loppuosa avustuksesta 1.139.746 euroa 
maksetaan Pixpolarille 2020/2021. 
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PIXPOLAR BUDJETTISIMULAATIO  2020  2021  2022  2023  2024  2025
Kameravalmistajat ja muut avain asiakkaat   5  10  15  20  30 
MIG-kuvakennon myynti (kpl)   200  9 200  85 000  253 000  1 000 000 
MIG-kuvakennon keskimääräinen hinta   500  240  125  95  50 
Tuotemyynti (sisältäen demokamerat)   100 000  2 208 000  10 625 000 24 035 000 50 000 000 
Tekninen tuki ja kustomointi   4 950  55 106  265 650  588 800  1 250 000 
Valmistuskustannukset   39 000  241 000  1 444 000  3 795 000  10 000 000 
T&K ja tuotekehitys  950 000  370 000  650 000  600 000  600 000  600 000 
Myynti & markkinointi  12 000  50 000  200 000  500 000  1 000 000  1 000 000 
Muut operatiiviset kustannukset sisältäen palkat  448 000  575 000  750 000  1 100 000  2 150 000  2 300 000 
Kassavirta (operatiivinen)  -1 410 000  -929 050  422 106  7 246 650  17 078 800  37 350 000 
EU Horisontti 2020 rahoitustuki  829 000  311 000 
Muu rahoitus / sijoitukset  1 250 000 
Kassavirta (vuosittainen)  669 000  -618 050  422 106  7 246 650  17 078 800  37 350 000 

(Kassavirta 2020+2021= +50.000e)

Yhtiön taloudellinen asema 2020 – 2025

Tulevan kehityksen arviointiin liittyy aina useita merkittäviäkin epävarmuustekijöitä ja liiketoimin-
nalle asetettujen tavoitteiden toteutumiseen tai toteutumatta jäämiseen voivat vaikuttaa monet 
tekijät mukaan lukien sellaiset seikat, jotka ovat Yhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. 
Tuotto-odotuksia vastaavasti sijoitukseen liittyy merkittävä riski menettää sijoitettu pääoma osin 
tai kokonaan. 

Pixpolar Oy:n teettämät markkinatutkimukset ovat osoittaneet, että tehokkain tapa aloit-
taa markkinoida MIG-sensoreita on B2B pääasiassa eri tuotesegmenttien kameravalmistajille. 
Myyntiponnistelut jakaantuvat kahteen osioon: sensorien myyntiin ja tekniseen insinööritukeen. 
Kriittinen tekijä Pixpolarin onnistumiselle on MIG-kuvakennon toimivuus keksinnössä esitetyllä 
tavalla, joka on osoitettu Fraunhofer instituutissa (Saksa) valmistetuille siruille. Kameravalmis-
tajat Suomessa ja Saksassa ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa MIG-kuvakennoihin ja alustavasti 
tilanneet viiden miljoonan euron arvosta MIG-kuvakennoja niiden ollessa kaupallisesti saatavilla. 
Tällä perusteella voidaan arvioida, että vuonna 2022 MIG-sensoreita tullaan myymään yli 9.000 
kappaletta ja vuonna 2023 n. 85.000 kappaletta.
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6. OSAKKEITA KOSKEVAT PERUSTIEDOT

Liikkeeseenlaskija
Osakkeiden liikkeeseenlaskijana on Pixpolar Oy. Yhtiö on perustettu vuonna 2006 ja merkitty 
kaupparekisteriin y-tunnuksella 2035511-6. Yhtiön kotipaikka on Espoo.  

Osakemäärä
Yhtiön osakkeiden lukumäärä on 17.149 osaketta.

Osakelajit
Yhtiöllä yksi osakesarja ja näin ollen kaikki Yhtiön osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet osak-
keenomistajille. 

Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet eivät kuulu arvo-osuusjärjestelmään. 

Osakkeita koskevat luovutusrajoitukset
Osakkeisiin ei kohdistu luovutusrajoituksia, jolloin Osakkeet ovat vapaasti edelleen luovutetta-
vissa. 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 ole saatettu julkisen tai monenkeski-
sen kaupankäynnin kohteeksi pörssiin tai muulle markkinapaikalle. 

Osakkeisiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet

Ks. osakkeisiin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista jäljempänä kohdassa 7.
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7. TIEDOT OSAKKEISIIN LIITTYVISTÄ OIKEUKSISTA

OSAKKEITA KOSKEVAT KESKEISET TIEDOT 

Osakkeet eivät kuulu arvo-osuusjärjestelmään.

Osakkeita ole saatettu julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi pörssiin tai muulle 
markkinapaikalle. 

Yhtiöllä on yksi osakesarja, jolloin Yhtiön Osakkeet tuottavat osakkeenomistajille yhtäläiset oi-
keudet.  

YHTIÖN OSAKKEISIIN LIITTYVISTÄ OIKEUKSISTA JA VELVOLLISUUKSISTA 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksissa päätösvaltaa yhtiön asiois-
sa. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä on määrätty yhtiökokouksen pitoajankohdasta tai -paikasta osake-
yhtiölain mukaisesti, ja yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden 
(6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä 
muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä sekä halli-
tuksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta. 
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YHTIÖKOKOUKSET

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille ai-
kaisintaan kaksi kuukautta ennen kokousta ja viimeistään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 
mukaista täsmäytyspäivää kirjeitse tai sähköpostitse toimitetulla taikka internet-sivulla julkaista-
valla kutsulla. 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan joko henkilökohtai-
sesti tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä.

OSINKO-OIKEUDET JA YHTIÖN VAROJEN JAKAMINEN

Osakkeenomistajalla on oikeus omistuksensa mukaiseen osuuteen Yhtiön jakamasta voitosta ja 
muusta varojenjaosta. Osinkoa voidaan maksaa ja vapaata omaa pääomaa muutoin jakaa yhtiöko-
kouksen vahvistettua yhtiön tilinpäätöksen ja päätettyä osingon tai vapaan oman pääoman muun 
jakamisen määrästä Yhtiön hallituksen ehdotuksen perusteella. Osakeyhtiölain mukaan osin-
gonmaksu tai muu vapaan oman pääoman jakaminen voi perustua myös muuhun kuin viimeksi 
päättyneeltä tilikaudelta laadittuun tilinpäätökseen edellyttäen, että yhtiökokous on vahvistanut 
tämän tilinpäätöksen. Tilinpäätöksen tulee olla tilintarkastettu. Osingonmaksu tai muu vapaan 
oman pääoman jakaminen edellyttää sitä, että sitä on kannattanut yli puolet yhtiökokouksessa 
annetuista äänistä. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous voi myös valtuuttaa hallituksen päättä-
mään osingonmaksusta ja muusta vapaan oman pääoman jakamisesta. 

Osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet Yhtiön osinkoihin ja muihin jako-osuuksiin mukaan lukien 
Yhtiön varojen jako yhtiön purkautuessa. 

Osakeyhtiölain mukaan oma pääoma jaetaan sidottuun ja vapaaseen omaan pääomaan, jotta ja-
kokelpoisten varojen määrä voidaan määrittää. Osakeyhtiölain mukaan yhtiö voi myös jakaa varoja 
alentamalla osakepääomansa, mikä edellyttää yhtiön yhtiökokouksessa annettujen äänten enem-
mistön hyväksyntää. 

Jaettavan osingon määrä ei saa ylittää jakopäätöksen perustana olevan viimeisimmän vahvistetun 
ja tilintarkastetun tilinpäätöksen osoittamaa jakokelpoisen oman pääoman määrää. Osakeyhtiö-
lain mukaan jakokelpoiset varat sisältävät edellisen tilikauden voiton, edellisten tilikausien jaka-
matta jääneet voittovarat ja yhtiön muun jakokelpoisen oman pääoman vähennettynä vahvis-
tetuilla tappioilla ja varoilla, jotka yhtiöjärjestyksen mukaan on mahdollisesti jätettävä jakamatta. 

Osakeyhtiölain mukaan yhtiö voi maksaa osinkoa osavuosittain kuluvan tilikauden voitosta vah-
vistettuun taseeseen perustuen. Varojen jakamisesta päätettäessä on otettava huomioon viimei-
simmän taseen vahvistamisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa tapahtuneet merkittävät 
muutokset. Varoja ei saa jakaa, mikäli jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan 
maksukyvytön tai että varojen jakaminen aiheuttaa maksukyvyttömyyden.  
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Osingon määrä ei saa ylittää hallituksen esittämää määrää, ellei sitä ole vaadittu varsinaisessa 
yhtiökokouksessa niiden osakkeenomistajien toimesta, jotka omistavat vähintään kymmenen 
(10) prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Mikäli tällainen vaatimus on esitetty, jaettavan osingon 
määrän on oltava vähintään puolet (1/2) viimeksi päättyneen tilikauden voitosta vähennettynä 
kyseessä olevan tilikauden aikana mahdollisesti maksetut aikaisemmat osingot. Jaettava osinko 
ei saa kuitenkaan ylittää sitä määrää, joka on mahdollista jakaa ilman velkojien suostumusta eikä 
kahdeksaa (8) prosenttia yhtiön koko oman pääoman määrästä. 

OMAT OSAKKEET 

Osakeyhtiölain mukaan yhtiö voi hankkia omia osakkeitaan voitonjakokelpoisilla varoilla. Omien 
osakkeiden hankkimisesta päättää yhtiökokous. Yhtiökokous voi myös määräajaksi, enintään 18 
kuukaudeksi yhtiökokouksen päätöksestä, valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden 
hankinnasta vapaalla omalla pääomalla. 

OSAKKEIDEN LUOVUTUSRAJOITUKSET JA LUNASTUSOIKEUS

Osakkeisiin ei kohdistu luovutusrajoituksia tai lunastusoikeuksia.
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8. OSAKASSOPIMUKSET

Yhtiön pääomistajien ja yksityissijoittajien välillä on tehty osakassopimus, joissa on sovittu osak-
kaiden kilpailukiellosta, avainhenkilöiden työvelvoitteista, liikesalaisuuksia koskevasta salassapi-
tovelvollisuudesta sekä osakkeenomistajien myötämyyntivelvollisuudesta ja -oikeudesta. Näillä 
sopimuksella ei Yhtiön arvion mukaan vaikutusta Osakeannissa osakkeita hankkivien sijoittajien 
osakasasemaan. 

Finlandialle annettavan ostotoimeksiannon perusteella osakkeenomistajiksi tulevien sijoittajien 
osalta kukin sijoittaja sitoutuu seuraaviin vähemmistöosakassopimuksen ehtoihin:

Kukin Yhtiön osakkeenomistajaksi Osakeannilla tuleva uusi osakkeenomistaja (”sijoittaja”) sekä 
Osakeannissa hankittujen osakkeiden mahdollinen myöhempi luovutuksensaaja sitoutuu Osa-
ketta koskevan merkintäsitoumuksen/ostotoimeksiantositoumuksen/kauppakirjan allekirjoituksin 
noudattamaan seuraavia Vähemmistöosakassopimuksen ehtoja. 

Ehtoja sovelletaan Yhtiön osakkeisiin mukaan lukien mahdolliset myöhemmät osakkeiden mer-
kintään oikeuttavat optiot, vaihtovelkakirjalainat sekä muut mahdolliset instrumentit, joiden no-
jalla instrumentin haltijalla on oikeus myöhemmin merkitä Yhtiön osakkeita (”Osake”). Näitä 
ehtoja sovelletaan niin kauan kuin sijoittaja ja yksikin toinen osakkeenomistaja on Yhtiön osak-
keenomistajana (tai osakeinstrumentin omistajana) ellei toisin erikseen myöhemmin sovita. Vä-
hemmistöosakassopimuksen ehtoja sovelletaan myös sijoittajan Osakkeiden myöhempien luo-
vutuksensaajien osalta ja kukin sijoittaja sekä näiden myöhemmät luovutuksensaajat sitoutuvat 
huolehtimaan siitä, että kukin Osakkeiden luovutuksensaaja hyväksyy kirjallisesti omalta osaltaan 
tämän Vähemmistöosakassopimuksen ehdot ja sitoutuu niitä noudattamaan. 

Vähemmistöosakassopimuksen ehtojen soveltaminen lakkaa kaikissa tapauksissa olemasta voi-
massa, jos Yhtiön osakekannan enemmistö myydään, Yhtiö sulautuu tai Yhtiö listautuu pörssiin. 

1. VÄHEMMISTÖOSAKASTA KOSKEVAT SOVELTAMISPOIKKEUKSET

Sijoittajat ja heidän myöhemmät luovutuksensaajansa sitoutuvat tämän sopimuksen voimassa-
oloaikana pitäytymään vetoamasta tai käyttämästä Yhtiön vähemmistöosakkaalle osakeyhtiölain 
nojalla mahdollisesti kuuluvia oikeuksiaan siten, että Sijoittaja pitäytyy vaatimasta erityistä tar-
kastusta Yhtiössä, ylimääräisen yhtiökokouksen pitämistä, varsinaisen yhtiökokouksen siirtämistä 
jatkokokoukseen sekä vaatimasta vähemmistöosinkoa.  

2. OSAKEKIRJAT

Sijoittajat ja heidän myöhemmät luovutuksensaajansa sitoutuvat olemaan vaatimatta Osakkeista 
osakekirjoja. Yhtiö järjestää Osakkeiden osakeluettelon ylläpitämistä koskevan velvoitteensa säh-
köisellä osakeluettelolla (ellei Osaketta myöhemmin liitetä arvo-osuusjärjestelmään).   

25



3. MYÖTÄMYYNTIVELVOLLISUUS

Mikäli osakkeenomistajat, joilla on hallussaan vähintään 50 % Yhtiön Osakkeista, ovat päättä-
neet yhdessä luovuttaa vilpittömässä mielessä olevalle kolmannelle osapuolelle Osakkeitaan 
markkinaehtoisesti niin, että enemmän kuin puolet Yhtiön Osakkeista vaihtaa omistajaa (tai on  
aikomus toteuttaa muu vastaava järjestely, jossa enemmän kuin puolet Yhtiön Osakkeista vaih-
taa omistajaa), on sijoittajalla velvollisuus myydä vaadittaessa ostotarjouksessa määritelty osuus 
omista Osakkeistaan samalla kertaa ja samoilla ehdoilla tarjouksen tehneelle ostajalle. Myötä-
myyntivelvollisuuden soveltamisen edellytyksenä on kuitenkin se, että sijoittajan luovutuksessa 
saama osakekohtainen vastike on vähintään Osakeannin mukainen Osakkeen merkintähinta ker-
rottuna 1,25:lla. Ilmoitus myötämyyntivelvollisuudesta on tehtävä kirjallisesti sijoittajalle. Ilmoi-
tuksen tulee sisältää tieto ostajasta sekä osakkeista maksettava kauppahinta ja/tai muu vastike 
sekä muut kaupan ehdot.

4. MYÖTÄMYYNTIOIKEUS

Mikäli vähintään 50 % Yhtiön osakkeista ja äänistä omistavat osakkeenomistajat, milloin tahansa 
neuvottelevat omistamiensa Yhtiön Osakkeiden myynnistä (muutoin kuin toimien yhdessä  vä-
hemmistöosakkaiden kanssa), ovat kyseiset osakkeenomistajat velvollisia huolehtimaan siitä, että 
myös sijoittajilla on mahdollisuus myydä samanaikaisesti omistamansa Osakkeet samalla osake-
kohtaisella hinnalla ja muutoin samoilla ehdoilla kyseessä olevalle ostajalle tai ostajille. Ellei tämä 
ole mahdollista, on ostettavaksi tarjottu määrä jaettava Osapuolien kesken heidän omistusosuuk-
siensa mukaisessa suhteessa. Esitys tai ilmoitus myötämyyntioikeudesta on tehtävä kirjallisesti 
Yhtiön hallitukselle, jonka tulee neljäntoista (14) päivän kuluessa saattaa se toisten osakkeen-
omistajien tietoon. Esityksen tulee sisältää tieto ostajasta sekä Osakkeista maksettavasta vastik-
keesta. Osapuolen, joka haluaa käyttää myötämyyntioikeuttaan, tulee ilmoittaa asiasta kirjallisesti 
Yhtiön hallitukselle viidentoista (15) päivän kuluessa saatuaan tiedon myötämyyntioikeudesta. 

5. YLEISVELVOITE 

Sijoittaja sekä hänen myöhemmät luovutuksensaajansa sitoutuvat itse, asiamiehensä tai edus-
tajansa välityksellä äänestämään ja toimimaan yhtiökokouksessa, hallituksessa ja kaikissa muissa 
yhteyksissä tavalla, jota edellä kohdissa 1-4 kuvattujen ehtojen ja niiden tarkoituksen noudatta-
minen edellyttää. 
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9. RISKITEKIJÄT

JOHDANTO 

Osakkeisiin sijoittamiseen liittyy aina riskejä, joista osa saattaa olla huomattavia. Osakkeisiin si-
joitusta harkitsevan tulee sijoituspäätöksen perustaksi huolellisesti tutustua sijoittajamateriaaliin 
ja erityisesti seuraavassa kuvattuihin riskeihin. Esitetty kuvaus perustuu tämän sijoittajamuistion 
laatimisajankohtana (marraskuu 2019) saatavilla olleisiin tietoihin ja saatavilla olleiden tietojen 
perusteella tehtyihin arvioihin, eikä riskien kuvaus siten ole välttämättä tyhjentävä. Yhtiön toi-
mintaan saattaa lisäksi liittyä riskejä, joita ei tämän asiakirjan julkaisuajankohtana tunneta tai pi-
detä merkityksellisinä, mutta jotka voivat kuitenkin vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, 
taloudelliseen asemaan tai tulokseen. Yhden tai useamman riskin toteutuminen voi merkittävästi 
vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, strategisten ja liiketoiminnallisten tavoitteiden to-
teutumiseen, taloudelliseen asemaan ja tulokseen sekä Osakkeiden arvoon. Yhden tai useamman 
riskin toteutumisen seurauksena Osakkeeseen sijoittanut saattaa menettää sijoittamansa pää-
oman osittain tai kokonaan. 

Tässä kuvattujen riskien esitysjärjestys ei kuvaa riskien keskinäistä vakavuus-, todennäköisyys- tai 
tärkeysjärjestystä. Alla kuvattujen riskien lisäksi tämä asiakirja sisältää tulevaisuutta koskevia lau-
suntoja, joihin liittyy merkittäviäkin epävarmuustekijöitä ja riskejä. Yhtiön tulevaisuuden liiketoi-
minta, taloudellinen asema ja tulos saattavat olennaisesti poiketa tämän asiakirjan tulevaisuutta 
koskevissa lausumissa esitetyistä muun muassa riskien toteutumiseen liittyvien vaikutusten joh-
dosta. 
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LISTAAMATTOMIIN OSAKKEISIIN LIITTYVÄT ERITYISPIIRTEET

Osake ei ole julkisen kaupankäynnin kohteena
Yhtiön Osake ei ole kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kau-
pankäynnissä. Listaamattomien yhtiöiden osakkeisiin sijoitettaessa sijoituksen tuoton suhde ris-
kiin, sijoituksen kesto, sijoituskohteen jälkimarkkinakelpoisuus, sijoituskohteen liikkeeseenlaskijan 
tiedonantovelvoite ja sisäpiirisääntely voivat poiketa huomattavasti pörssikaupan ja muun julkisen 
kaupankäynnin piirissä olevista osakkeista ja muista sijoituskohteista. 

Sijoitushorisontti
Sijoitukset julkisesti noteeraamattomien yhtiöiden liikkeeseen laskemiin arvopapereihin ja muihin 
sijoituskohteisiin ovat tyypillisesti pitkäaikaisia.

Likviditeettiriski
Liikkeeseen laskettujen sijoituskohteiden määrä on yleensä pieni esimerkiksi pörssiosakkeisiin 
verrattuna ja näin ollen näihin sijoituskohteisiin sijoituksia tekevien sijoittajien joukko verrattain 
pieni. Osakkeen jälkimarkkinakaupankäynnissä osto- ja myyntitarjouksen välinen ero (spread) voi 
olla huomattavan suuri tai ostajaa tai myyjää ei löydy toivottuna ajankohtana lainkaan. 

OSAKKEISIIN JA OSAKEANTIIN LIITTYVÄT RISKITEKIJÄT

Tuottoriski
Osakkeen arvo voi muuttua huomattavastikin sijoitusaikana. Jos Osakkeen arvo ei kehity esi-
merkiksi Yhtiön liiketoiminnan keskeisten tavoitteiden jäädessä joltain osin tai olennaisestikin to-
teutumatta, sijoituksen 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 tun-
nistamattomat riskitekijät sekä olosuhteet voivat johtaa Osakkeen osakkeen arvon laskuun ja osa-
kesijoittamiseen liittyy näin ollen riski menettää osa tai koko sijoitettu pääoma.

Osinkoihin liittyvä riski
Ei ole takeita, että Yhtiö maksaa tulevaisuudessa osinkoa Yhtiön Osakkeille. Mahdollisesti mak-
settavan osingon määrää ei myöskään voida taata. Osingon maksu ja määrä riippuu muun muassa 
Yhtiön tuloksesta, taloudellisesta asemasta, osakeyhtiölain säännöksistä, Yhtiön hallituksen har-
kinnasta, 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 osa-
keanteina osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen. Osakeyhtiölain mukaan osak-
keenomistajan merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa suunnattu osakeanti järjestämällä, mikäli 
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten esimerkiksi tarve vahvistaa Yhtiön pää-
omarakennetta.  
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Myöhemmät osakeannit sekä optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoi-
tettujen 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 arvopaperien liikkeeseenlaskuista. 

YHTIÖÖN JA SEN LIIKETOIMINTAAN LIITTYVÄT RISKIT

Yhtiön kehitysvaiheeseen liittyvä riski 
Yhtiöllä ei ole vielä ollut varsinaista liiketoimintaa, vaan Yhtiön toiminta on keskittynyt sen inno-
vaatioiden tuotekehittelyyn ja teolliseen tuotantoon tähtääviin valmisteleviin toimipiteisiin. Koska 
yhtiön toiminta on vielä varhaisessa kehitysvaiheessa ja Yhtiön tuotteen kaupallistamisen kyn-
nyksellä eikä sillä siten ei ole vielä liikevaihtoa eikä liiketulosta, vaan sen arvo perustuu yksinomaan 
tulevaisuuden odotuksiin, jotka eivät välttämättä toteudu. Johtuen hankkeen kehitysvaiheesta 
sijoitukseen liittyy huomattavasti korkeammat riskit kuin toimintaansa jo vakiinnuttaneelle yrityk-
siin tehtäviin sijoituksiin. 

Kaupallistamiseen liittyvät riskit
Yhtiön innovaation kaupallistamiseen liittyy merkittäviä sekä tuotannon toteuttamiseen liittyviä 
että tuotteen myyntiin liittyviä haasteita ja riskejä. Yhtiö kilpailee vaikealla puolijohdeteknologia-
markkinalla, jossa alaa dominoivat alalla pitkään toimineet monikansalliset suuryritykset. Kaupal-
listaminen voi toteutua oletettua hitaammin ja/tai oletettu heikommalla taloudellisella menestyk-
sellä.

Osakkeenomistajan tiedonsaanti
Yhtiö on listaamaton osakeyhtiö, jolloin sillä ei ole arvopaperimarkkinalaista johtuvaa tiedonanto-
velvollisuutta osakkeenomistajilleen. Osakkeenomistajilla on siten rajallinen tiedonsaantimahdol-
lisuus Yhtiöstä ja sen arvoon vaikuttavista seikoista.

IPR-riskit
Yhtiön liiketoiminta tulee perustumaan teknologisiin ratkaisuihin ja teknisiin sovelluksiin. Yhtiön 
parhaan tietämyksen mukaan Yhtiön tuote ei tule loukkaamaan kenenkään kolmannen osapuolen 
immateriaalioikeuksia. Vaihtoehtoisesti Yhtiö voi epäonnistua IPR-oikeuksiensa suojaamisessa 
relevanteilla markkinoilla. On mahdollista, että jokin immateriaalioikeuksiin liittyvä seikka on jää-
nyt huomioimatta tai että Yhtiön asema immateriaalioikeuksien osalta muuttuu epäsuotuisasti 
esimerkiksi Yhtiön immateriaalioikeuksien loukkausten taikka Yhtiöön kohdistettavien loukkaus-
väitteiden muodossa. IPR-riskit voivat aktualisoituessaan vaikuttaa olennaisesti Yhtiön liiketoi-
mintamahdollisuuksiin ja kustannusrakenteeseen. 

Toimintojen ulkoistamiseen liittyviä riskejä 
Yhtiö käyttää liiketoiminnassaan ulkopuolisia palveluntarjoajia ja alihankintasuhteisiin liittyy eri-
laisia riskitekijöitä. Keskeisin riski liittyy Yhtiön tuotteiden sopimusvalmistukseen. Valmistus- ja 
laatuvirheet ovat tältä osin keskeisin riskitekijä.
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Avainhenkilöiden menetys
Yhtiön henkilöstömäärä on pieni ja Yhtiön avainhenkilöiden osaaminen ja kokemus ovat liiketoi-
minnan harjoittamisessa ja kehittämisessä Yhtiölle merkittäviä tekijöitä. Yhtiö avainhenkilöt ovat 
osallistuneet Yhtiön toiminnan kehittämiseen jo vuosien ajan ja 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.

Operatiiviset riskit 
Operatiiviset riskit liittyvät yleensä prosesseihin ja menettelytapoihin, tietojärjestelmiin, väärin-
käytösten mahdollisuuteen, omaisuuden vahingoittumiseen sekä henkilöstön osaamiseen. Ope-
ratiivinen riski voi ilmetä myös maineen tai luottamuksen heikkenemisenä tai menetyksenä. 

Vastuuriskit
Vastuuriskit ilmenevät yleensä vahingonkorvausta tai muuta vastaavaa hyvitystä sekä asianajoku-
luja koskevana vaatimuksena. Yhtiö ei ole tämän asiakirjan laatimisajankohtana osallisena missään 
oikeudenkäynnissä tai tuomioistuimen ulkopuolisessa riita-asiassa, jonka osalta Yhtiölle voitaisiin 
olettaa toteutuvan edellä kuvattu vastuuriski. Yhtiön tiedossa ei myöskään ole sellaisia olosuhtei-
ta, joiden perusteella Yhtiölle voisi myöhemmin aktualisoitua merkittäviä vastuuriskejä.
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10. VEROTUS

Seuraavassa kuvataan listaamattoman osakkeen sijoitukseen liittyvää verokohtelua pääpiirteis-
sään. Kuvaus ei ole tyhjentävä ja kunkin verovelvollisen osalta verokohteluun vaikuttavat vero-
velvollisen henkilökohtaiset olosuhteet ja sovellettavat verosääntely. Lisäksi erityisesti yhteisöjen 
verotuksen osalta osakesijoitukseen liittyvä verokohtelu riippuu yhteisöön sovellettavasta eri-
tyissääntelystä. Sijoittaja vastaa aina kaikilta osin oman sijoitustoimintansa veroseuraamuksista 
liittyen esimerkiksi mutta rajoittumatta osinkotulon verotukseen ja luovutusvoiton verotukseen.

VARAINSIIRTOVERO 

Osakkeiden myynnin yhteydessä osakkeiden ostaja (elleivät kaupan osapuolet toisin sovi) on vel-
vollinen maksamaan varainsiirtoveron, jonka suuruus on 1,6 % Osakkeen kauppahinnasta.

OSAKKEEN MYYNTIVOITON VEROTUS JA LUOVUTUSTAPPIO 

Myyntivoitto verotetaan luonnollisen henkilön osalta pääomatulona. Pääomatulojen veroprosent-
ti on 30 %. Yli 30.000 euron pääomatuloista maksetaan veroa 34 %. Myyntivoiton tai -tappion 
määrä lasketaan vähentämällä myyntihinnasta hankintahinta. Myyntihinnasta voi vähentää voiton 
hankkimiskulut, esimerkiksi 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 hankintameno-olettama on vaihtoehto niiden vä-
hentämiselle. 

Osakkeiden luovutuksesta syntynyt tappio vähennetään omaisuuden luovutuksesta saadusta voi-
tosta verovuonna ja viitenä seuraavana vuotena sitä mukaa kuin voittoa kertyy. Luonnollistenhen-
kilöiden ja kuolinpesien luovutustappiot vähennetään ensisijaisesti verovuoden luovutusvoitois-
ta. Sen lisäksi luovutustappiot voidaan vähentää luovutusvoittojen kokonaan tai osin puuttuessa 
myös muista pääomatuloista. Tappion vähentäminen kohdennetaan pääomatuloon, josta on jo 
vähennetty tulon hankinnasta ja säilyttämisestä aiheutuneet luonnolliset vähennykset. Muut pää-
omatuloon kohdistuvat vähennykset tehdään vasta luovutustappion vähentämisen jälkeen. 

Jos luovutustappiota jää tämänkin jälkeen vähentämättä, vahvistetaan jäännös verovuoden luovu-
tustappioksi, joka vähennetään viitenä seuraavana vuotena luovutusvoitoista ja muista pääoma-
tuloista. Eri vuosien tappiot vähennetään siinä järjestyksessä, jossa ne ovat syntyneet. Luovutus-
tappiota ei oteta huomioon pääomatulolajin alijäämää vahvistettaessa eikä niiden perusteella saa 
ansiotuloista vähennettävää alijäämähyvitystä. 

Yrityksen tai muun yhteisön osalta osakkeiden myyntivoiton verokohtelu määräytyy yhteisön 
toimintaan sovellettavan verosääntelyn mukaan ja yhteisön osalta sijoituksen verokohteluun voi 
liittyä erityissääntelyä ja oikeusohjeita kuten esimerkiksi osakeyhtiön tai säätiön osakeluovutusten 
verovapautta koskevaa sääntelyä. Osakeyhtiön osalta luovutusvoitto verotetaan pääsääntöisesti 
yhteisöverokannan mukaan (20 %). 
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OSINKOJEN VEROTUS 

Listaamattomasta yhtiöstä luonnollisen henkilön saama osinko voidaan verottaa joko ansiotulona 
tai pääomatulona. Osa osingosta on verotonta. Osingon maksajana oleva yhtiö tekee osingoista 
7,5 % ennakonpidätyksen, jos osinko on alle 150.000 euroa. Ylittävältä osalta ennakonpidätys on 
28 %. Jaetusta osingosta 25 % on veronalaista pääomatuloa ja 75 % verotonta tuloa 150.000 eu-
roon saakka, jos jaettu osinko on enintään 8 % osakkeen matemaattisesta arvosta. 150.000 eu-
ron ylittävästä osasta 85 % on veronalaista pääomatuloa ja 15 % verotonta tuloa. Tämä 150.000 
euron raja on osakaskohtainen, ja kaikki kyseisen henkilön samana vuonna saamat listaamattomien 
yhtiöiden osingot lasketaan yhteen. Jos osinko ylittää osakkeen matemaattiselle arvolle lasketun 
8 %:n tuoton, ylimenevästä osasta 75 % on osingonsaajalle ansiotuloa ja 25 % verotonta tuloa. 

Osakeyhtiön tai muun yhteisön osalta yhteisön listaamattomasta Suomeen rekisteröityneestä 
yhtiöstä saama osinko on pääsääntöisesti verovapaata tuloa. Jos kyse on yhteisön sijoitusomai-
suuteen kuuluvista osakkeista, osingosta on veronalaista tuloa 75 % ja verovapaata tuloa 25 %.  
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Patentti- ja rekisterihallitus

Kaupparekisteri

00091 PRH

puh. 029 509 5000

kirjaamo@prh.fi

Sivu: 1  (3)

Y-tunnus: 2035511-6

Luontiajankohta: 05.06.2020 09:30:53

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

Toiminimi: Pixpolar Oy

Y-tunnus: 2035511-6

Yritys rekisteröity: 10.05.2006

Yritysmuoto: Osakeyhtiö

Kotipaikka: Helsinki

Otteen sisältö: 05.06.2020 09:30:53 rekisterissä olleet tiedot.

Yhteystiedot:

Postiosoite: c/o A Grid PL 13100 00076 AALTO

Käyntiosoite: Otakaari 5 02150 Espoo

Rekisterimerkinnät:

TOIMINIMI (Rekisteröity 10.05.2006)
Pixpolar Oy.

TOIMIALA (Rekisteröity 10.05.2006)
Patenttien käyttöoikeuksien hyödyntäminen, tuotekehitys,

markkinointi, konsultointi, koulutus ja niihin liittyvä tuotanto

sekä sijoitustoiminta. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa

kiinteää omaisuutta, sekä osakkeita ja osuuksia muista yhtiöistä.

KOTIPAIKKA (Rekisteröity 10.05.2006)
Helsinki.

TILIKAUSI (Rekisteröity 10.05.2006)
Tilikausi on 01.01. - 31.12.

PERUSTAMINEN (Rekisteröity 10.05.2006)
Perustamiskirja on allekirjoitettu 12.04.2006.

Yhtiöjärjestys on perustamiskokouksessa hyväksytty 12.04.2006.

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS (Rekisteröity 03.07.2008)
Yhtiöjärjestystä on muutettu 25.04.2008 ja 19.06.2008.

OSAKEPÄÄOMA (Rekisteröity 06.05.2019 16:35:37)
14 848,00 EUR

OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ (Rekisteröity 06.05.2019 16:35:37)

Liite 1



Sivu: 2  (3)

Y-tunnus: 2035511-6

14 848 kpl

OSAKKEEN NIMELLISARVO (Rekisteröity 06.05.2019 16:35:37)
1,00 EUR

ANTIPÄÄTÖS O005 (Rekisteröity 06.05.2019 16:35:37)
Osakeannista on päätetty 15.06.2017. Annettavien osakkeiden

lukumäärä on enintään 776 kpl.

HALLITUS (Rekisteröity 08.11.2019 11:46:18)
Puheenjohtaja:

05.06.1965 Saarinen Jyrki Väinö Kalervo

Jäsenet:

16.11.1972 Aurola Artto Mikael

08.05.1974 Aurola Olli Sakari

04.10.1945 Blomberg Jan Erkka

16.03.1973 Jantunen Iiro Antti Kristian

14.12.1972 Järvinen Mika-Samuli

23.12.1972 Lehti Anna Stiina

TOIMITUSJOHTAJA (Rekisteröity 08.11.2019 11:46:18)
Toimitusjohtaja:

06.09.1941 Aurola Risto Hannu Erkki

TILINTARKASTAJAT (Rekisteröity 03.07.2008)
Tilintarkastaja:

18.09.1960 Virkki Veikko Antero

Varatilintarkastaja:

Tilintarkastustoimisto Ojala & Tarkela Oy, Y-tunnus 1103895-2,

Kaupparekisteri

     Päävastuullinen tilintarkastaja:

     24.10.1962 Tarkela Timo Tapani

LAKIMÄÄRÄINEN EDUSTAMINEN (Rekisteröity 10.05.2006)
Toiminimen kirjoittaa osakeyhtiölain nojalla hallitus.

ASEMAAN SIDOTTU EDUSTAMINEN (Rekisteröity 03.07.2008)
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiötä edustaa toimitusjohtaja yksin.

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT (Rekisteröity 25.04.2020 03:00:28)
Tilinpäätös ajalta 01.01.2019 - 31.12.2019.

VOIMASSAOLEVAT HENKILÖTIEDOT

16.11.1972 Aurola Artto Mikael, Suomen kansalainen, Espoo

08.05.1974 Aurola Olli Sakari, Suomen kansalainen, Helsinki

06.09.1941 Aurola Risto Hannu Erkki, Suomen kansalainen, Helsinki

04.10.1945 Blomberg Jan Erkka, Suomen kansalainen, Espoo

16.03.1973 Jantunen Iiro Antti Kristian, Suomen kansalainen, Helsinki
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14.12.1972 Järvinen Mika-Samuli, Suomen kansalainen, Kangasala

23.12.1972 Lehti Anna Stiina, Suomen kansalainen, Helsinki

05.06.1965 Saarinen Jyrki Väinö Kalervo, Suomen kansalainen, Joensuu

24.10.1962 Tarkela Timo Tapani, Suomen kansalainen, Vantaa

18.09.1960 Virkki Veikko Antero, Suomen kansalainen, Vihti

TOIMINIMIHISTORIA

Pixpolar Oy 10.05.2006 -

Tietolähde: Patentti- ja rekisterihallitus



YHTIÖJÄRJESTYS

Toiminimi ja kotipaikka
Pixpolar Oy
Helsinki

Yhtiön toimiala
Patenttien käyttöoikeuksien hyödyntäminen, tuotekehitys,
markkinointi, konsultointi, koulutus ja niihin liittyvä tuotanto
sekä sijoitustoiminta. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa
kiinteää omaisuutta, sekä osakkeita ja osuuksia muista
yhtiöistä.

Osakepääoma ja osakkeet
Yhtiön vähimmäispääoma on 10.000 euroa ja enimmäispääoma 40.000
euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa
yhtiöjärjestystä muuttamatta.

Osakkeiden nimellisarvo on yksi euro (1,00 e).

Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta kymmeneen (3-10)
varsinaista jäsentä. Hallitukseen voidaan valita myös yhdestä
viiteen (1-5) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi
päättyy vaalia ensimmäisenä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.

Toimitusjohtaja
Yhtiöllä voi olla hallituksen valitsema toimitusjohtaja.

Toiminimen kirjoitusoikeus
Yhtiön hallitus voi myöntää toiminimen kirjoitusoikeuden
nimeämälleen henkilölle. Yhtiön toiminimen kirjoittavat
toimitusjohtaja yksin ja hallituksen puheenjohtaja yhdessä
hallituksen nimeämän henkilön kanssa.

Tilintarkastajat
Yhtiössä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.
Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

Yhtiön tilikausi
Yhtiön tilikausi on 1.1. - 31.12.

Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille
todistettavasti kirjallisesti aikaisintaan neljä viikkoa ja
viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta.

Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen
määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden
päättymisestä.

Kokouksessa on:
Esitettävä:
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja
toimintakertomuksen;
2. tilintarkastajien lausunto;

Päätettävä
3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai
tappio antaa aihetta,
5. vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle;
6. hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä;

Valittava:
7. hallituksen jäsenet sekä tarvittaessa
8. yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies.

Kysytty 05-06-2020. Voimassa 03-07-2008 lähtien 
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        Käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat.                                             
                                                                                                    
        Lunastuslauseke                                                                             
        Jos yhtiön osake siirtyy henkilölle, joka ei ennestään omista                               
        yhtiön osakkeita, yhtiöllä ja muilla osakkeenomistajilla on                                 
        oikeus lunastaa osake seuraavien ehtojen mukaisesti:                                        
                                                                                                    
        1. Lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja;                                                  
                                                                                                    
        2. Hallituksen tulee viipymättä ja viimeistään samanaikaisesti                              
        kohdan neljä (4) ilmoituksen kanssa ilmoittaa kaikille                                      
        osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä uudelle omistajalle.                             
        Ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti osakasluettelosta ilmenevään                             
        osoitteeseen ja siitä on käytävä ilmi milloin hallitus on saanut                            
        tiedon osakkeiden siirtymisestä.                                                            
                                                                                                    
        3. Ensisijainen lunastusoikeus on yhtiöllä. Osakkeita voidaan                               
        lunastaa vain varoilla, jotka voidaan käyttää voitonjakoon.                                 
        Lunastetut osakkeet on mitätöitävä osakepääomaa alentamalla tai                             
        luovutettava edelleen osakeyhtiölain säännöksiä noudattaen.                                 
                                                                                                    
        Mikäli yhtiö ei lunasta osakkeita tai niiden osaa, lunastamiseen                            
        ovat oikeutettuja kaikki yhtiön osakasluetteloon merkityt                                   
        osakkeenomistajat, lukuun ottamatta osakkeenomistajaa, joka on                              
        luovuttanut lunastuksen kohteena olevat osakkeet. Lunastusoikeus                            
        luovutettuihin osakkeisiin määräytyy lunastamiseen halukkaiden                              
        osakkeenomistajien omistusosuuksien suhteessa. Mikäli osakkeiden                            
        lukumäärä ei mene tasan, lunastus määräytyy ylijäävältä osin                                
        lunastamiseen halukkaiden kesken arvan perusteella.                                         
                                                                                                    
        4. Hallituksen on yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun                                   
        osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu, ilmoitettava                            
        kirjallisesti osakkeenomistajille käyttääkö yhtiö                                           
        lunastusoikeuttaan. Yhtiön tulee tehdä lunastuspäätös samassa                               
        ajassa.                                                                                     
                                                                                                    
        Mikäli yhtiö ei ole käyttänyt lunastusoikeuttaan yllämainitun                               
        ajan kuluessa, tulee osakkeenomistajan, joka haluaa lunastaa                                
        siirtyneet osakkeet, esittää yhtiölle vaatimus lunastusoikeuden                             
        käyttämisestä. Lunastusvaatimus on esitettävä viimeistään kahden                            
        (2) kuukauden kuluessa siitä, kun hallitus sai tiedon osakkeiden                            
        siirtymisestä uudelle omistajalle.                                                          
                                                                                                    
        Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan vilpittömässä                                   
        mielessä sopima hinta, taikka jos saanto on vastikkeeton,                                   
        osakkeen viimeiseen tilinpäätökseen perustuva verotusarvo.                                  
                                                                                                    
        Lunastushinta on suoritettava yhden (1) kuukauden kuluessa                                  
        siitä, kun lunastusvaatimuksen esittämiselle varattu aika on                                
        päättynyt.                                                                                  
                                                                                                    
        Tämän kohdan mukaisesta lunastusoikeudesta on tehtävä merkintä                              
        yhtiön osakasluetteloon ja mahdollisesti annettaviin                                        
        osakekirjoihin.                                                                             
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• Kuvakenno on piistä valmistettu sensori, joka on korvannut filmin kameroissa. 
Kuvakennoja käytetään nykyään käytännössä kaikessa digitaalisessa 
kuvantamisessa.

• Kokonaismarkkina on vuonna 2019 noin 6,2 miljardia sensoria, joka kasvaa 
noin 8% vuodessa. Vuonna 2022 markkinan ennustetaan olevan noin 8 
miljardia kuvakennoa

• Alan tärkeimpiä toimijoita ovat Sony, Samsung, LG, Canon, Omnivision ja 
Hamamatsu. Nämä yritykset ovat myös mahdollisia exit/yritysmyyntiehdokkaita.

Pixpolar on kehittänyt vallankumouksellisen hämärä- ja pimeänäkö-
kuvakennon. Pixpolarin tavoitteena on olla näiden markkinoiden johtava
kuvakennovalmistaja. 

Markkinakuvaus
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← Vähäinen valo → 
Huono
tunnistaminen

Häirinnälle
altis

Erinomainen
tunnistaminen

Ei häirintää

Nykyisissä
kuvakennoissa

on ongelma
MIG-

teknologia
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Pixpolarin kuvakennon edut:

• Jopa kuusi kertaa parempi valon saanto pimeässä
• Vähemmän epätarkkuutta
• Vähemmän kohinaa
• Vähemmän vääristymistä
• Ei voida häiritä
• Merkittävästi vähemmän kuvan prosessointia

Nämä ominaisuudet takaavat tarkemman ja merkittävästi

paremman kuvanlaadun erityisesti vähäisessä valossa. 

Edut
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MIG kuvakenno

Tavoitteet

Ensimmäiset asiakkat: Turva- ja valvontakameravalmistajat, 
jotka myyvät kameroita turvayhtiöille, kunnille, poliisille ja 
rajavalvonnalle.

Tavoite: markkina-
johtaja vaativissa

sovelluksissa

Loppukäyttäjän edut: huomattavasti parempi kuvanlaatu, 
kustannussäästö ja parantunut turvallisuus.

Ensimmäinen tuote on kuvakenno, jolla on erinomainen
suorituskyky vähäisessä valossa.



#6 Kilpailutilanne

CCD 
OnSemi

Impactron 
Texas Instruments

CMOS 
OnSemi

$500 $150 $15

BAE Systems (UK)
Hamamatsu (JP)

OnSemi (US)

Teledyne (CD)

Texas Instruments (US) Jopa näiden miljardiluokan
yritysten kuvakennojen suoritus-
kyky on oleellisesti huonompi!

Erittäin hyvä kate kaikissa liiketoimintasegmenteissä!
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▪ Uutta teknologiaa otetaan käyttöön nopeasti
▪ Markkinat kasvavat vuosittain nopeasti – n. 8%

MIG-kuvakennolla on suuri
markkinapotentiaali

26 % Muut

Matkapuhelin 48 %

Kokonais-
markkina

$19 miljardia
(2020)

6 % Tieteellinen
& Lääketiede

14 % Auto

5 % Turva &
Valvonta

Ensin valvontakamemark-
kina, koko $1 miljardia
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Merittävää etua asiakkaille

Pixpolar myy kuvakennoja turva- ja valvontakameravalmistajille

Kameravalmistajat myyvät kameroita, joissa Pixpolarin kuvakenno
turvayhtiöille, kunnille, poliisille, ja rajavartiolaitokselle

Loppukäyttäjät, joilla on MIG-kuvakennolla varustettu kamera, eivät
enää kärsi kuvanlaatuun ja tunnistukseen liittyvistä ongelmista,
+ alhaisemmat asennuskustannukset ja pienempi virrankulutus

Turvayhtiöt, kunnat, poliisi, ja rajavartiolaitos tarjoavat
parempaa palvelua asiakkailleen ja yhteiskunnalle

1

2

3

4

Arvoketju (turva&valvontamarkkina)
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Yhteenveto

Valmistettavuus todennettu (Fraunhofer, Duisburg). 
Yhteistyö aloitettu kameravalmistajien
kanssa

Teknologian validointi

Helppo integrointi nykyiseen kamera-arkkitehtuuriin / 
yhteistyö kameravalmistajien kanssa aloitettu

Teknologian adoptointi

Alihankinta turvattu ja tiivis yhteistyö toimittajien ja 
alihankkijoiden kanssa aloitettu (VTT & AMS, Itävalta)

Alihankintatilanne

Markkinoinnin kohde: teknologian aikaiset omaksujat eri
segmenteissä; kiinnostusta jo 10+ turva- ja 
valvontakameravalmistajalta; €5 M alustavia tilauksia

Markkinoille pääsy

Ydintiimi olemassa / lisätarpeet tunnistettu ja 
rekrytointisuunnitelma tehty

Organisaatio

€2 miljoonan EU avustus varmistettuTaloudellinen tilanne
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10+ turva- ja valvontakameravalmistajaa on varannut ensimmäisen kuvakennon testinäytteet: 

Kaupallistaminen & Markkinointi Strategia

Vaihe I (2019–21)
▪ Fokus: Eurooppalaiset turva- ja valvontakameravalmistajat
▪ 1 laajennus: meri- ja tieteelliset sovellukset
▪ 2 laajennus: pimeänäkö

Vaihe II (2021–25)

€5 miljoonan arvoiset alustavat tilaukset

on onnistunut jo rakentamaan asiakaskantaa kuvakennoilleen Euroopassa

▪ 3 laajennus: Autoteollisuus
▪ Lisenssiointi: korkeanvoluumin kuluttajasegmentit esim. 

matkapuhelin



#11 Taloudellinen ennuste
• €1,2 miljoonaa yksityistä rahoitusta ✔
• €2,0 miljoonaa EU rahoitus ✔
• Haetaan €1.2 miljoonaa VC/yksityistä
rahoitusta:

- pilottivalmistus
- kaupallistaminen

turva- ja valvontamarkkinoille

Rahoitus

Operatiivinen kannattavuus
• Vahva kassavirta ja erittäin hyvä

tuotekate mahdollistaa:
- nopean kasvun
- laajentumisen muihin markkina-
segmentteihin

 -

 5

 10

 15

 20

 25

2021 2022 2023 2024
Voluumi (Turva & Valvonta etc)
Medium (Tieteellinen)
Kehittynein (Sotilaallinen)
Myyntikate

Myynti M€



#12 organisaatio

IC Suunnitelu, 
Testi & Mittaus

Mika Laiho, D.Sc.
Pääinsinööri IC suunnittelu, Testi & Mittaus –
Vahvaa kokemusta IC-suunnittelijana- ja 
testausyrityksen perustajana - Vahva tausta IC-
suunnittelussa, rinnakkaiset visuaaliset
analyysijärjestelmät ja kuvankäsittelyalgoritmit.

Jyrki Saarinen, Ph.D., MBA
Hallituksen puheenjohtaja– Professori, toiminut C-tason
tehtävissä kuvakenno- ja mikro-optiikkayrityksissä yli 20 
vuoden ajan - yrittäjä, esim. perustajaosakas Heptagonissa, 
joka ostettiin miljardilla dollarilla. Vahva tausta ja osaaminen
tutkimuksessa ja teknologian kehityksessä.

Risto Aurola, M.Sc.
CEO – Kokemusta johtotehtävistä sekä yksityisissä
että julkisissa organisaatioissa kemian- ja teknologian
alueilla. Yksi Pixpolarin perustajista.

Vladislav Marochkin, D.Sc.
Projektipäällikkö- Merkittävä rooli Pixpolarin
MIG-pikselisimulaatiorakenteen rakentamises-
sa - vahvaa kokemusta uusien puolijohde-
tuotteiden kehittämisestä. Väitellyt MIG-
teknologiasta.

Miikka Parviainen, M.Sc., MBA
COO – Kokemusta johtotehtävistä kv-yrityksissä
mm liiketoiminnan kehittämisessä, myynnissä & 
markkinoinnissa sekä rahoituksessa.

Heikki Sipilä, Ph.D. 
Neuvonantaja – Johtoryhmätason tehtäviä
röntgenliiketoiminnassa yli 30 vuoden ajan
- menestyvä yrittäjä, jolla on ollut useita
menestyviä yritysmyyntejä. Vahva tausta
T&K-toiminnassa.

Johannes Frech, M.Sc., MBA
Myynti & Markkinointi, MIG kuvakennot - yli 20 
vuoden kokemus puolijohdetuotteiden
kaupallistamisesta kansainvälisesti toimivien pk-
yritysten kanssa.

Artto Aurola, M.Sc.
Perustaja ja CTO - Pixpolarin MIG-pikselitekniikan
kehittäjä - vahva T&K-tausta puolijohdefysiikassa
ja mikroelektroniikassa.
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> Haetaan €1.2 miljoonan rahoitusta
> €8 miljoonan “pre-money” valuaatio
> Rahoitusta tarvitaan pilottivalmistukseen (60%) sekä myynnin kasvat-
tamisen varmistamiseen turva- ja valvontakameramarkkinoilla (40%)
> Arvioitu EBITDA 2024: €15 miljoonaa euroa (exit tavoite: EBITDA x3-5) 

• Ainutlaatuinen liiketoimintamahdollisuus, joka perustuu

vallankumoukselliseen kuvantamistekniikkaan

• Erittäin vahva IP-portfolio: 39 myönnettyä patenttia 4 patenttiperheessä

• 10+ Turva&Valvontakameravalmistajan hyväksymä, 

• €5 miljoonan edestä alustavia tilauksia

• €2 miljoonan EU rahoitus varmistettu

Yhteenveto
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Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2019–31.12.2019

Sisältö sivu

Sisällysluettelo 1

Tase 2

Tuloslaskelma 3

Liitetiedot 4-5

Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista 6

Tilinpäätöksen allekirjoitukset 7

Tilinpäätösmerkintä 7

Tilintarkastuskertomus 7

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä eli

31.12.2029 asti (KPL 2:10.1 §).

Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden 

lopusta, jona tilikausi on päättynyt eli 31.12.2025 asti (KPL 2:10.2 §). 
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31.12.2019 31.12.2018

Vastaavaa

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet 354 816,43 354 816,43

Aineelliset hyödykkeet 1 502,88 2 004,84

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 356 319,31 356 821,27

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset saamiset

Muut saamiset 7 348,71 2 137,41

Siirtosaamiset 1 525,93 8 874,64 5 310,00 7 447,41

Rahat ja pankkisaamiset 169 313,66 582 950,28

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 178 188,30 590 397,69

Vastaavaa yhteensä 534 507,61 947 218,96

31.12.2019 31.12.2018

Vastattavaa

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 12 934,00 12 934,00

Osakanti 51 628,00 1 914,00

Sijoitetun vapaan omaan pääoma 1 466 405,82 1 436 438,82

Edellisten tilikausien voitto (tappio) -1 868 884,17 -1 639 991,35

Tilikauden voitto (tappio) 451 701,70 -228 892,82

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 113 785,35 -417 597,35

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta 292 638,50 292 638,50

Muut velat 292 638,50 292 638,50

Lyhytaikainen vieraspääoma

Ostovelat 0,00 3 640,60

Muut velat 80 408,09 1 031 460,85

Siirtovelat 47 675,67 128 083,76 37 076,36 1 072 177,81

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 420 722,26 1 364 816,31

Vastattavaa yhteensä 534 507,61 947 218,96

Tase
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01.01.2019–31.12.2019 01.01.2018–31.12.2018

LIIKEVAIHTO 0,00 10 480,00

Liiketoiminnan muut tuotot 932 518,12 0,00

Materiaalit ja palvelut

    Aineet, tarvikkeet ja tavarat

       Ostot tilikauden aikana (–) -30 584,89 -26 070,58

    Ulkopuoliset palvelut (–) -52 314,70 -82 899,59 -80 710,23 -106 780,81

Materiaalit ja palvelut yhteensä -82 899,59 -106 780,81

Henkilöstökulut (–)

    Palkat ja palkkiot (–) -275 868,30 -80 327,68

    Eläkekulut (–) -50 124,52 -9 483,30

    Muut henkilösivukulut (–) -8 303,69 -334 296,51 -3 490,13 -93 301,11

Henkilöstökulut yhteensä -334 296,51 -93 301,11

Poistot ja arvonalentumiset

   Suunnitelman mukaiset poistot (–) -501,96 -668,29

Liiketoiminnan muut kulut (–) -58 840,45 -32 796,94

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 455 979,61 -223 067,15

Rahoitustuotot ja -kulut

    Korkokulut ja muut rahoituskulut (–) -4 277,91 -4 277,91 -5 825,67 -5 825,67

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -4 277,91 -5 825,67

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP-SIIRTOJA JA VEROJA 451 701,70 -228 892,82

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 451 701,70 -228 892,82

Tuloslaskelma
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Liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista

annetun asetuksen (PMA) pienyritysäännöstöä.

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät

Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu hankintamenoonsa

vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu hankinta-

menoonsa.

Vaihto-omaisuus on arvostettu fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankinta-

hinnan tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä. Yhtiön rahoitusomaisuuteen merkityt saamiset arvostetaan

nimellisarvoonsa, kuitenkin enintään tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa. Rahoitusomaisuusarvopaperit

on arvostettu hankintamenoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen luovutushintaansa. Velat on arvostettu

nimellisarvoonsa tai tätä korkeampaan vertailuperusteen mukaiseen arvoon.

Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Yhtiön omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukai-

sesti. Poistot on mukautettu verotuspoistojen kanssa. Tilikauden poistoina kirjataan kuluksi poistomenetelmästä

riippuen verotuksessa hyväksyttävää enimmäistasapoistoa tai menojäännöspoistoa vastaava määrä.

Hyödykkeet, joiden taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta, sekä enintään 850 euron pienhankinnat

yhteissummaltaan tilikaudella alle 2500 euroa, on kirjattu kokonaisuudessaan tilikauden kuluksi hankinta-

hetken mukaan.

Pitoaika Poistoprosentti ja - menetelmä

5 20 % tasapoisto

10 10 % tasapoisto

5 25 % menojäännös

Päättyneen ja edellisen tilikauden tietojen keskinäinen vertailukelpoisuus

Tilinpäätös on vertailukelpoinen edellisen tilikauden kanssa.

Hyödyke

Aineettomat hyödykkeet

Liikearvo

Koneet ja kalusto
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01.1.2019-31.12.2019 01.01.2018–31.12.2018

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 3 3 LT-1

Poistot 01.1.2019-31.12.2019 01.01.2018–31.12.2018 LT-2

Aineettomat hyödykkeet 1.1. 354 816,43 354 816,43

Aineettomat hyödykkeet 31.12. 354 816,43 354 816,43

Koneet ja kalusto 1.1. 2 004,84 909,42

Lisäykset 0,00 1 763,71

Poisto -501,96 -668,29

Koneet ja kalusto 31.12. 1 502,88 2 004,84

Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

01.1.2019-31.12.2019 01.01.2018–31.12.2018

Velat rahoituslaitoksille 292 638,00 292 638,00 LT-3

Oman pääoman muutokset 01.1.2019-31.12.2019 01.01.2018–31.12.2018 LT-4

Osakepääoma 1.1. 12 934,00 12 934,00
Osakeanti 1.1. 1 914,00 0,00
Finance Oy osakemerkintä 742kpl 49 714,00 1 914,00
Rekisteröimätön osakepääoma 1 914,00 0,00
Osakeanti 31.12. 51 628,00 1 914,00
Sidottu oma pääoma yhteensä 64 562,00 14 848,00

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. 1 436 438,82 1 228 445,52
Palautus SVOP rahastosta, rekisteröimätön 0,00 -160 000,00
Sijoitus SVOP rahastoon, rekisteröimätön 29 967,00 367 993,30
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. 1 466 405,82 1 436 438,82

Tulos edellisiltä tilikausilta 1.1. -1 868 884,17 -1 639 991,35
Tilikauden tulos 451 701,70 -228 892,82
Vapaa oma pääoma yhteensä 49 223,35 -432 445,35

Oma pääoma yhteensä 113 785,35 -417 597,35

Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä mahdollisesta LT-5

muun vapaan pääoman jakamisesta

Voitonjakokelpoisia varoja ei ole.

Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta. Vapaaseen pääomaan jätetään 451 701,70 euroa.

Yhtiön osakkeiden määrä osakelajeittain ja kutakin osakelajia koskevat 

yhtiöjärjestyken pääasiallliset määräykset

Yhtiön osakkeita on 14 848 kpl ja ne ovat kaikki samanlajisia.

Henkilöstöä koskevat liitetiedot
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LT-1

Henkilöstö

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana

31.12.2019 31.12.2018 Muutos

Henkilöstö 3 3 0
Yhteensä 3 3 0
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LT-2

Pysyviin vastaaviin kuuluvien hyödykkeiden hankintameno ja poistot (PMA 3:1.3,1-2)

Koneiden ja kaluston, rakennusten ja rakennelmien sekä muiden aineellisten
hyödykkeiden suunnitelmapoistot (PMA 3.1.3.2)

Kuluvan käyttöomaisuuden ja aktivoitujen muiden pitkävaikutteisten menojen suunnitelman
mukaiset poistot on laskettu hankintamenoista arvioidun taloudellisen vakitusajan mukaisin
menojäännöspoistoin.

Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ja vuotuiset poistoprosentit hankintamenoista ovat 
seuraavat:

Pitoaika Poistoprosentti ja - menetelmä

5 20 % tasapoisto

10 10 % tasapoisto

5 25 % menojäännös

31.12.2019

Patentit 354 816,43

Yhteensä 354 816,43

Koneet/kalusto 1502,88

Yhteensä 1502,88

Liikearvo

Koneet ja kalusto

Hyödyke

Aineettomat hyödykkeet

https://sign.visma.net/fi/document-check/79f374a4-a27c-41dd-999e-f603d894e85d

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Esineoikeudelliset vakuudet, jotka pienyritys on antanut omaisuudestaan (PMA 3.7.1,2)

Velvoitteet 31.12.2019
Lainat rahoituslaitoksilta 292 638,50
Tekes 3035 81 262,50
Tekes 1889 211 376,00
Yhteensä 292 638,50

.
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Erittely oman pääoman muutoksista (PMA 1.1.4,2) LT-4

Oman pääoman muutokset 31.12.2019 31.12.2018

Osakepääoma 1.1. 12 934,00 12 934,00

Osakeanti 1.1. 14 848,00 0,00

Osakemerkintä Finance Oy 742kpl 49 714,00 0,00

Rekisteröimätön osakepääoma 1 914,00 1 914,00

Osakeanti 31.12. 51 628,00 1 914,00

Sidottu oma pääoma yhteensä 64 562,00 14 848,00

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. 1 436 438,82 1 228 445,52

Palautus SVOP rahastosta, rekisteröimätön 29 967,00 160 000,00

   Märtha Blomberg-Aurola 0,00 128 480,00

   Heikki Sipilä 0,00 1 571,00

   JanDing Oy -9 264,00 9 246,00

   VMK-Invest Oy -13 707,00 13 707,00

   Timo Korvenpää -6 996,00 6 996,00

Sijoitus SVOP rahastoon, rekisteröimätön 0,00 367 993,30

    Pääomalaina Savolainen 0,00 30 000,00

    Pääomalaina Lankia 0,00 30 000,00

    Pääomalaina Pöytsiä 0,00 50 000,00

    Pääomalaina Erkka Blomberg 0,00 110 000,00

    Pääomalaina Sipilä 0,00 55 000,00

    Pääomalaina Janding Oy 0,00 19 909,30

    Pääomalaina Artto Aurola 0,00 50 000,00

    Pääomalaina Sipilä 0,00 25 000,00

    Siirretty osakeantiin -1 914,00 -1 916,00 -1 914,00 -1 916,00

         Velka Olli Aurola 1,00 1,00

         Velka Ilkka Aurola 1,00 1,00

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. 1 466 405,82 1 436 438,82

Tulos edellisiltä tilikausilta 1.1. -1 868 884,17 -1 639 991,35

Tilikauden tulos 451 701,70 -228 892,82

Vapaa oma pääoma yhteensä 49 223,35 -432 445,35

Oma pääoma yhteensä 113 785,35 -417 597,35
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LT-5

Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä mahdollisesta

muun vapaan pääoman jakamisesta

Voitonjakokelpoisia varoja ei ole.

Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta. Vapaaseen pääomaan jätetään 451 701,70 euroa.

Yhtiön osakkeiden määrä osakelajeittain ja kutakin osakelajia koskevat 

yhtiöjärjestyken pääasiallliset määräykset

Yhtiön osakkeita on 14 848 kpl ja ne ovat kaikki samanlajisia.
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Pixpolar Oy

2035511-6

Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista

Pääkirjat Sähköisenä tiedostona.

Päiväkirjat Sähköisenä tiedostona.

Pankkitositteet 1 Paperilla

Ostolaskut 1 Paperilla

Muistiotositteet 4 Paperilla ja sähköisenä tiedostona.

Palkkakirjanpito tositteineen 5 Sähköisenä tiedostona.

Sähköisessä muodossa KTM:n päätöksen 47/1998 mukaisesti arkistoitava kirjanpitoaineisto on tallennettuna 

yhtiön kirjanpitoa hoitavan yhtiö Casa Tilitoimisto - CTY Oy:n palvelimella, joka sijaitsee Helsingissä. Muu 

kirjanpitoaineisto säilytetään yhtiön toimitiloissa.
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Pixpolar Oy

2035511-6

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Helsingissä ______ . ______ . ____________

Helsingissä ______ . ______ . ____________

Veikko Virkki

KHT

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
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