
 

 

   
 

TARJOUSASIAKIRJA 

DNV AS:n 

vapaaehtoinen julkinen käteisostotarjous kaikista 

Nixu Oyj:n 

liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja optio-oikeuksista 

DNV AS (”Tarjouksentekijä”) ja Nixu Oyj (”Nixu” tai ”Yhtiö”) ovat 16.2.2023 solmineet yhdistymissopimuksen 
(”Yhdistymissopimus”), jonka mukaan Tarjouksentekijä tekee vapaaehtoisen Nixun hallituksen suositteleman julkisen 
käteisostotarjouksen ostaakseen (i) kaikki Nixun liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet (”Osakkeet”) ja (ii) kaikki Nixun 
liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat optio-oikeudet 2019A, 2019B ja 2019C (”Optio-oikeudet”), jotka eivät ole Nixun tai 
minkään sen tytäryhtiön omistuksessa (”Ostotarjous”). 

Tarjouksentekijä on Norjan kuningaskunnan lakien mukaan perustettu yksityinen osakeyhtiö.  

Nixu on Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö. Nixun osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq 
Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) pörssilistalla. 

Tarjouksentekijä julkisti Ostotarjouksen 16.2.2023. Tarjottava vastike kustakin Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi 
hyväksytty, on 13,00 euroa käteisenä (”Osakkeen tarjousvastike”), alisteisena mahdollisille oikaisuille, kuten kohdassa ”Tietoja 
Ostotarjouksen hinnoittelusta—Osakkeen tarjousvastikkeen ja Optio-oikeuksien tarjousvastikkeen alentaminen” on esitetty. 
Tarjottava vastike kustakin optio-oikeudesta 2019A, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on 0,91 euroa käteisenä 
(”Optio-oikeuden 2019A tarjousvastike”), tarjottava vastike kustakin optio-oikeudesta 2019B, jonka osalta Ostotarjous on 
pätevästi hyväksytty, on 3,52 euroa käteisenä (”Optio-oikeuden 2019B tarjousvastike”), ja tarjottava vastike kustakin 
optio-oikeudesta 2019C, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on 3,05 euroa käteisenä (”Optio-oikeuden 2019C 
tarjousvastike”, ja yhdessä Optio-oikeuden 2019A tarjousvastikkeen ja Optio-oikeuden 2019B tarjousvastikkeen kanssa 
”Optio-oikeuksien tarjousvastike”), alisteisena mahdollisille oikaisuille, kuten kohdassa ”Tietoja Ostotarjouksen 
hinnoittelusta—Osakkeen tarjousvastikkeen ja Optio-oikeuksien tarjousvastikkeen alentaminen” on esitetty. Ostotarjouksen 
tarjousaika alkaa 28.2.2023 kello 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 17.4.2023 kello 16.00 (Suomen aikaa), ellei tarjousaikaa jatketa 
tai jatkettua tarjousaikaa keskeytetä (”Tarjousaika”). 

Ostotarjouksen toteuttamisen edellytyksenä on tämän tarjousasiakirjan (”Tarjousasiakirja”) kohdassa ”Ostotarjouksen ehdot—
Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset” kuvattujen edellytysten täyttyminen. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden luopua 
minkä tahansa Ostotarjouksen toteuttamisedellytyksen vaatimisesta tai peruuttaa Ostotarjous kohdan ”Ostotarjouksen ehdot” 
mukaisesti. 

Tietyt Nixun suuret osakkeenomistajat ja kaikki Nixun johtoryhmän jäsenet, jotka omistavat Osakkeita tai Optio-oikeuksia, ja 
jotka yhdessä edustavat noin 22,3 prosenttia Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänioikeuksista sekä 43,8 prosenttia 
Optio-oikeuksista, ovat peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen. Päätöksentekoon osallistuneet Nixun 
hallituksen jäsenet ovat yksimielisesti päättäneet suositella Nixun osakkeenomistajille ja Optio-oikeuksien haltijoille 
Ostotarjouksen hyväksymistä (”Suositus”). 

Tällä kansisivulla kerrotut tiedot tulee lukea yhdessä muualla tässä Tarjousasiakirjassa, erityisesti kohdassa ”Ostotarjouksen 
ehdot”, esitettyjen yksityiskohtaisempien tietojen kanssa. 

Ostotarjousta ei tehdä eikä Osakkeita ja Optio-oikeuksia hyväksytä hankittavaksi keneltäkään henkilöltä tai kenenkään henkilön 
puolesta suoraan tai välillisesti millään sellaisella alueella, jossa Ostotarjouksen tekeminen tai hyväksyminen olisi soveltuvan 
lainsäädännön tai määräysten nojalla kiellettyä tai edellyttäisi minkään muun kuin tässä Tarjousasiakirjassa nimenomaisesti 
mainitun viranomaisen rekisteröintiä, hyväksyntää tai muita toimia. Ostotarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti Australiassa, 
Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Uudessa-Seelannissa eikä näihin valtioihin, eikä tätä Tarjousasiakirjaa 
ja siihen liittyviä asiakirjoja tule lähettää Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan tai Uuteen-Seelantiin. 

Tarjouksentekijän taloudellinen neuvonantaja 

 

Ostotarjouksen järjestäjä Yhdysvaltain ulkopuolella 

 

Tämän Tarjousasiakirjan päivämäärä on 27.2.2023. 
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RAJOITUKSIA JA TÄRKEITÄ TIETOJA 

Tässä Tarjousasiakirjassa (i) ”DNV” tarkoittaa DNV AS:ää yhdessä konsolidoitujen tytäryhtiöidensä kanssa, ellei 
asiayhteydestä muuta johdu; (ii) ”Tarjouksentekijä” tarkoittaa DNV AS:ää; ja (iii) ”Nixu” ja ”Yhtiö” tarkoittavat Nixu 
Oyj:tä, paitsi kun asiayhteydestä on selvää, että sillä tarkoitetaan Nixu Oyj:tä ja sen konsolidoituja tytäryhtiöitä yhdessä. 

Tämä Tarjousasiakirja on laadittu arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen, ”Arvopaperimarkkinalaki”), 
tarjousasiakirjan sisällöstä ja julkistamisesta sekä sisällöstä myönnettävistä poikkeuksista ja Euroopan talousalueella 
hyväksytyn tarjousasiakirjan vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun valtionvarainministeriön asetuksen (1022/2012) 
sekä Finanssivalvonnan julkista ostotarjousta ja tarjousvelvollisuutta koskevien määräyksien ja ohjeiden (9/2013) 
mukaisesti (”Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet”). Tämä Tarjousasiakirja on Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 
11 §:ssä tarkoitettu tarjousasiakirja. Tähän Tarjousasiakirjaan ja Ostotarjoukseen sovelletaan Suomen lakia. 
Ostotarjouksesta mahdollisesti aiheutuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa 
Suomessa. 

Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän suomenkielisen Tarjousasiakirjan. Finanssivalvonta ei kuitenkaan vastaa tässä 
esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA/2023/330. Tästä 
Tarjousasiakirjasta on laadittu myös englanninkielinen käännös. Jos tämän Tarjousasiakirjan kahden eri kieliversion välillä 
on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva. 

Tarjouksentekijä voi ostaa Osakkeita ennen Tarjousaikaa, Tarjousaikana ja/tai Tarjousajan jälkeen julkisessa 
kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä tai muutoin. 

Ostotarjousta ei tehdä eikä Osakkeita ja Optio-oikeuksia hyväksytä hankittavaksi keneltäkään henkilöltä tai kenenkään 
henkilön puolesta suoraan tai välillisesti millään sellaisella alueella, jossa Ostotarjouksen tekeminen tai hyväksyminen olisi 
soveltuvan lainsäädännön tai määräysten nojalla kiellettyä tai edellyttäisi minkään muun kuin tässä Tarjousasiakirjassa 
nimenomaisesti mainitun viranomaisen rekisteröintiä, hyväksyntää tai muita toimia. Henkilöiden, jotka hankkivat ja/tai 
saavat haltuunsa tämän Tarjousasiakirjan, tulee huolellisesti tutustua sanottuihin rajoituksiin, noudattaa niitä ja hankkia 
kaikki tarpeelliset luvat, hyväksynnät tai suostumukset. Tarjouksentekijä tai Tarjouksentekijän neuvonantajat eivät vastaa 
millään tavoin minkään tahon minkäänlaisista sanottuja rajoituksia koskevista rikkomuksista. Kunkin tahon (mukaan 
lukien muun muassa tahot, jotka hallinnoivat Osakkeita osakkeenomistajan lukuun), joka aikoo toimittaa tämän 
Tarjousasiakirjan tai siihen liittyvän asiakirjan mille tahansa alueelle Suomen ulkopuolella, tulisi lukea huolellisesti tämä 
kohta ”Rajoituksia ja tärkeitä tietoja” ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Lait voivat rajoittaa tämän Tarjousasiakirjan 
levittämistä muilla alueilla kuin Suomessa, minkä vuoksi henkilöiden, jotka saavat tämän Tarjousasiakirjan haltuunsa, tulisi 
huolellisesti tutustua sanottuihin rajoituksiin ja noudattaa niitä. Sanottujen rajoitusten noudattamatta jättäminen saattaa 
rikkoa tällaisten alueiden arvopaperilakeja. 

Nordea Bank Oyj (”Nordea”) Tarjouksentekijän taloudellisena neuvonantajana ja Ostotarjouksen järjestäjänä 
Yhdysvaltain ulkopuolella ei vastaa missään määrin tämän Tarjousasiakirjan sisällöstä tai mistään muusta antamastaan tai 
väitetysti antamastaan lausunnosta, tai puolestaan annetusta lausunnosta liittyen Ostotarjoukseen, lukuun ottamatta niitä 
vastuita ja velvollisuuksia, joita Suomen lainsäädäntö tai muun maan lainsäädäntö, jossa vastuun tai velvollisuuden 
poissulkeminen olisi laitonta, pätemätöntä tai vailla täytäntöönpanokelpoisuutta, voi asettaa. Nordea kieltäytyy vastaavasti 
kaikesta lakiin, sopimukseen tai muuhun perustuvasta vahingonkorvausvastusta (paitsi kuten edellä on mainittu), joka sillä 
muutoin voisi olla tällaista asiakirjaa ja lausuntoa koskien. 

Ostotarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai 
Uudessa-Seelannissa tai eikä näihin valtioihin, eikä tätä Tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä asiakirjoja tule lähettää 
Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan tai Uuteen-Seelantiin eikä näissä valtioissa (millään 
osavaltioiden välisen tai ulkomaisen kaupan välineellä, mukaan lukien esimerkiksi sähköpostin, postin, telefaksin, 
puhelimen tai internetin käyttö, tai minkään kansallisen arvopaperipörssin kautta), eikä Ostotarjousta ole mahdollista 
hyväksyä suoraan tai välillisesti tai millään tällaisella tavalla tai välineellä Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, 
Japanissa, Kanadassa tai Uudessa-Seelannissa tai taikka näistä valtioista. Tämän Tarjousasiakirjan jäljennöksiä ja siihen 
liittyviä asiakirjoja ei postiteta, lähetetä edelleen, välitetä tai muuten levitetä tai lähetetä, eikä niitä saa postittaa, lähettää 
edelleen, välittää tai muuten levittää tai lähettää Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan tai 
Uuteen-Seelantiin eikä näissä valtioissa taikka näistä valtioista tai tahoille, jotka hallinnoivat (tässä ominaisuudessaan) 
Osakkeita australialaisen, eteläafrikkalaisen, hongkongilaisen, japanilaisen, kanadalaisen tai uusiseelantilaisen henkilön 
lukuun, eivätkä henkilöt, jotka vastaanottavat tällaisia asiakirjoja (mukaan lukien tahot, jotka hallinnoivat Osakkeita 
osakkeenomistajan lukuun) saa levittää, lähettää edelleen, postittaa, välittää tai lähettää niitä Australiaan, Etelä-Afrikkaan, 
Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan tai Uuteen-Seelantiin eikä näissä valtioissa taikka näistä valtioista. Ostotarjouksen 
hyväksyvien henkilöiden katsotaan esittävän Tarjouksentekijälle, että kyseiset henkilöt noudattavat näitä rajoituksia ja 
mikä tahansa Ostotarjouksen väitetty hyväksyntä on mitätön, jos se johtuu näiden rajoitusten suorasta tai välillisestä 
rikkomisesta. Osakkeenomistajat, jotka haluavat hyväksyä Ostotarjouksen, ei tule käyttää Australian, Etelä-Afrikan, 
Hongkongin, Japanin, Kanadan tai Uuden-Seelannin postia suoraan tai välillisesti mihinkään Ostotarjouksen 
hyväksymiseen liittyvään tarkoitukseen. Hyväksymislomakkeita sisältäviä kirjekuoria ei tule postileimata Australiassa, 
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Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Uudessa-Seelannissa. Osakkeenomistajien, jotka haluavat 
hyväksyä Ostotarjouksen, tulee täyttää hyväksymislomakkeeseen osoite, joka ei sijaitse Australiassa, Etelä-Afrikassa, 
Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Uudessa-Seelannissa. Osakkeenomistajien katsotaan hylänneen Ostotarjouksen, 
jos he (i) toimittavat Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Uudessa-Seelannissa 
postileimatun kirjekuoren tai (ii) antavat Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai 
Uudessa-Seelannissa sijaitsevan osoitteen. Osakkeenomistajien katsotaan hylänneen Ostotarjouksen, jos he eivät anna 
hyväksymislomakkeessa esitettyjä vakuutuksia. 

Kaikki tässä Tarjousasiakirjassa esitetyt Nixua koskevat taloudelliset ja muut tiedot perustuvat yksinomaan Nixun 
31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta julkistamaan tilintarkastettuun konsernitilinpäätökseen ja hallituksen 
toimintakertomukseen, Nixun 30.6.2022 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta julkistamaan tilintarkastamattomaan 
puolivuosikatsaukseen, Nixun 13.10.2022 julkistamaan pörssitiedotteeseen kolmannen neljänneksen toimitusjohtajan 
tilintarkastamattomasta katsauksesta, Nixun 9.2.2023 julkistamaan pörssitiedotteeseen tilintarkastamattomasta 
tilinpäätöstiedotteesta 1.1.–31.12.2022, Nixun julkistamiin muihin pörssitiedotteisiin, kaupparekisterimerkintöihin ja 
muihin julkisesti saatavilla oleviin tietoihin. Tarjouksentekijä ei näin ollen vastaa millään tavalla tällaisista tiedoista lukuun 
ottamatta niiden asianmukaista toistamista tässä Tarjousasiakirjassa. 

Siinä määrin kuin pakottava lainsäädäntö näin edellyttää, tätä Tarjousasiakirjaa täydennetään tai päivitetään Nixun tämän 
Tarjousasiakirjan päivämäärän jälkeen julkistaman tilinpäätöstiedotteen, puolivuotiskatsauksen, liiketoimintakatsauksen 
tai Nixun julkistamien muiden pörssitiedotteiden perusteella, ja Tarjouksentekijä tiedottaa erikseen tällaisen 
tilinpäätöstiedotteen, puolivuotiskatsauksen, liiketoimintakatsauksen tai muiden pörssitiedotteiden julkistamisesta Nixun 
toimesta. 

Nordea, joka toimii Ostotarjouksessa ainoastaan Tarjouksentekijän eikä kenenkään muun johtavana taloudellisena 
neuvonantajana ja Ostotarjouksen järjestäjänä Yhdysvaltain ulkopuolella, ei pidä ketään muuta henkilöä kuin 
Tarjouksentekijää asiakkaanaan Ostotarjoukseen liittyen eikä se ole vastuussa kenellekään muulle kuin Tarjouksentekijälle 
Nordean asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta eikä neuvonannon tarjoamisesta Ostotarjoukseen ja tässä 
Tarjousasiakirjassa mainittuihin muihin asioihin liittyen.  

Tietoja Nixun osakkeenomistajille Yhdysvalloissa 

Ostotarjous tehdään Nixun, jonka kotipaikka on Suomi ja johon sovelletaan Suomen julkistamis- ja menettelyvaatimuksia, 
liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista Osakkeista. Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1934 
arvopaperipörssilain (U.S. Securities Exchange Act of 1934), muutoksineen (”Arvopaperipörssilaki”), kohdan 14(e) ja 
soveltuvien sen nojalla annettujen määräysten ja säännösten, mukaan lukien Regulation 14E -säännös (kussakin 
tapauksessa mahdollisia vapautuksia ja helpotuksia soveltaen), mukaisesti ja muutoin Suomen lakien julkistamis- ja 
menettelyvaatimusten mukaisesti, mukaan lukien Ostotarjouksen aikataulua, selvitysmenettelyitä, peruuttamista, ehdoista 
luopumista ja maksujen ajoitusta koskevia määräyksiä, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Erityisesti tähän 
Tarjousasiakirjaan sisällytetty tilinpäätös ja taloudelliset tiedot on laadittu soveltuvien Euroopan Unionissa 
käyttöönotettujen kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa 
yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin. Osakkeenomistajille Yhdysvalloissa huomautetaan, 
että Osakkeet eivät ole listattuna Yhdysvaltain arvopaperipörssissä ja Nixuun ei sovelleta Arvopaperipörssilain säännöllistä 
raportointia koskevia vaatimuksia ja sitä ei siten vaadita rekisteröimään ja se ei rekisteröi mitään raportteja Yhdysvaltain 
arvopaperi- ja pörssikomitealle (the U.S. Securities and Exchange Commission) (”Yhdysvaltain arvopaperi- ja 
pörssikomitea”). 

Ostotarjous tehdään Nixun Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille Nixun 
osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. Kaikki asiakirjat, mukaan lukien tämä Tarjousasiakirja, annetaan 
yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan 
Nixun muille osakkeenomistajille. 

Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät ja sen välittäjien lähipiiriyhtiöt (toimiessaan Tarjouksentekijän tai 
sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain ja Ostotarjouksen vireilläolon aikana soveltuvien lakien tai määräysten 
sallimissa rajoissa ja muutoin kuin Ostotarjouksen ja yhdistymisen nojalla, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää 
ostavansa Osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa tällaisiksi Osakkeiksi. 
Nämä ostot voivat tapahtua joko vapailla markkinoilla vallitsevilla hinnoilla tai yksityisinä liiketoimina neuvotelluilla 
hinnoilla. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan pörssi- tai 
lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Nixun 
osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat voivat lisäksi harjoittaa Nixun 
arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen 
järjestämisen. Siinä laajuudessa kuin Suomessa vaaditaan, mikä tahansa tieto tällaisista ostoista julkistetaan Suomessa 
Suomen lain edellyttämällä tavalla. 
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Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai 
hylännyt Ostotarjousta, lausunut Ostotarjouksen kohtuullisuudesta eikä lausunut mitenkään tämän Tarjousasiakirjan 
oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko 
Yhdysvalloissa. 

Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella yhdysvaltalaisena Osakkeiden haltijana saattaa olla Yhdysvaltain 
liittovaltion tuloverotuksessa ja soveltuvan Yhdysvaltain osavaltion ja paikallisten sekä ulkomaisten ja muiden verolakien 
mukaan verotettava tapahtuma. Kaikkia Osakkeiden haltijoita kehotetaan välittömästi kääntymään riippumattoman 
ammattimaisen neuvonantajan puoleen Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin veroseuraamuksiin liittyen. 

Nixun osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion 
arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Tarjouksentekijä ja Nixu ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja 
osa tai kaikki Tarjouksentekijän ja Nixun johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Nixun 
osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Tarjouksentekijää tai Nixua tai näiden johtajia tai hallituksen jäseniä 
oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. 
Tarjouksentekijän, Nixun ja näiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen 
tuomiota voi olla vaikeaa. 

Tulevaisuutta koskevat lausumat 

Tämä Tarjousasiakirja sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin 
tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä Tarjousasiakirjassa esitetyt ilmaukset ”pyrkii”, 
”ennakoi”, ”olettaa”, ”uskoo”, ”voisi”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”aikoo”, ”saattaa”, ”suunnittelee”, ”pitäisi”, ”tulee” ja muut 
Tarjouksentekijään, Nixuun, Ostotarjoukseen tai Tarjouksentekijän ja Nixun liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvät 
vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat ovat 
tunnistettavissa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Tulevaisuutta koskevia lausumia on esitetty tämän 
Tarjousasiakirjan useissa kohdissa, kuten kohdissa, jotka sisältävät tietoa Tarjouksentekijän liiketoiminnan tulevista 
tuloksista, suunnitelmista ja odotuksista Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen, mukaan lukien strategisista suunnitelmista, 
synergioista ja kasvusta, sekä yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat 
tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat 
tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta 
koskevat lausumat perustuvat oletuksiin ja ovat alttiita useille riskeille ja epävarmuustekijöille. Sijoittajien ei pitäisi 
tukeutua näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että Tarjouksentekijän todellinen 
liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa ilmaistusta tai niistä 
pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Tarjouksentekijä tai mikään sen lähipiiriin 
kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan tai vahvistamaan 
tai julkaisemaan mitään tarkistuksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotka huomioisivat tämän 
Tarjousasiakirjan päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet. 

Asiakirjojen saatavuus 

Tämän Tarjousasiakirjan suomenkielinen versio on saatavilla 27.2.2023 alkaen internetissä osoitteessa 
www.tenderoffer.fi/nixu/ ja www.nordea.fi/nixu-ostotarjous. Tämän Tarjousasiakirjan englanninkielinen käännös on 
saatavilla 27.2.2023 alkaen internetissä osoitteessa www.tenderoffer.fi/en/nixu/ ja www.nordea.fi/nixu-offer. 

Eräitä tärkeitä päivämääriä 

Alla on esitetty Ostotarjoukseen liittyviä eräitä tärkeitä päivämääriä olettaen, ettei Tarjousaikaa ole jatkettu tai jatkettua 
Tarjousaikaa keskeytetty Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti: 

Ostotarjouksen julkistaminen ........................................................................................................  16.2.2023 

Tarjousaika alkaa ..........................................................................................................................  28.2.2023 

Tarjousaika päättyy .......................................................................................................................  17.4.2023 (alustava) 

Ostotarjouksen alustavan tuloksen julkistaminen .........................................................................  18.4.2023 (alustava) 

Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistaminen.........................................................................  20.4.2023 (alustava) 

Ostotarjouksen kohteena olevia Osakkeita koskevien kauppojen toteuttaminen ..........................  24.4.2023 (alustava) 

Osakkeen tarjousvastikkeen ja Optio-oikeuksien tarjousvastikkeen maksaminen(1) .....................  24.4.2023 (alustava) 

 

(1) Arvioitu päivämäärä. Maksun todellinen saapumisajankohta riippuu rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulusta. 

https://www.tenderoffer.fi/nixu/
https://www.nordea.fi/nixu-ostotarjous
https://www.tenderoffer.fi/en/nixu/
https://www.nordea.fi/nixu-offer
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TAUSTA JA TAVOITTEET 

Ostotarjouksen tausta ja strategiset suunnitelmat 

DNV on asettanut kyberturvallisuuden kasvustrategiansa keskiöön ja pyrkii rakentamaan maailmanluokan 
kyberturvallisuusliiketoimintaa tukemaan sen kasvavaa yli 100 000 asiakkaan portfoliota digitalisaation aiheuttamien 
riskien torjunnassa. Nixusta on tullut luotettu kyberturvallisuuskumppani yrityksille kaikkialla Euroopassa, ja se tarjoaa 
syvällistä asiantuntemusta ja innovointia tehdäkseen kyberympäristöstä turvallisen paikan. 

DNV:llä ja Nixulla on hyvät edellytykset rakentaa johtava eurooppalainen kyberturvallisuuspalveluiden tarjoaja. 
Yhdistämällä Nixun luotetun maineen ja alan asiantuntemuksen DNV:n laajaan ja monipuoliseen asiakasjalanjälkeen, 
teollisiin kyberturvallisuusvalmiuksiin, vahvaan taseeseen, pitkän aikavälin sijoitushorisonttiin ja kehittyneeseen 
liiketoimintainfrastruktuuriin yhtiöt voivat yhdessä palvella markkinoita tehokkaammin kuin erillisinä yhtiöinä. 

DNV tulee tukemaan Nixun strategisen kasvun nopeuttamista Euroopassa ja sen pyrkimystä vahvistaa kassavirtaa. Nixusta 
tulee DNV:n suurin kyberturvallisuuskeskus, jonka painopiste on edelleen asiakkaiden palvelemisessa Suomessa ja 
Pohjois-Euroopassa. Nixu tulee olemaan keskeisessä asemassa DNV:n kyberturvallisuusliiketoiminnan tulevaisuuden 
muokkaamisessa. Nixun työntekijöille tarjotaan tukea ammatilliseen kehitykseen, enemmän resursseja kasvuun ja 
paremmat mahdollisuudet osallistua kansainvälisiin projekteihin. 

DNV on ilmaissut vilpittömän kiinnostuksensa hankkia kaikki Nixun Osakkeet ja Optio-oikeudet ja tekee houkuttelevan 
tarjouksen Nixu osakkeenomistajille ja Optio-oikeuksien haltijoille. Ostotarjous mahdollistaa Yhtiön osakkeenomistajien 
ja Optio-oikeuksien haltijoiden omistamien Nixun arvopapereiden realisoimisen houkuttelevalla preemiolla. 

Vaikutukset Nixun liiketoimintaan ja varoihin sekä sen johdon ja työntekijöiden tulevaan asemaan 

Ostotarjouksen toteuttamisella ei odoteta olevan välittömiä merkittäviä vaikutuksia Nixun liiketoimintaan, varoihin tai 
johdon tai työntekijöiden asemaan. Kuten on tavanomaista, Tarjouksentekijä aikoo kuitenkin muuttaa Nixun hallituksen 
kokoonpanon Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen. 

Vaikutukset Tarjouksentekijän liiketoimintaan ja varoihin sekä sen johdon ja työntekijöiden tulevaan asemaan 

Ostotarjouksen toteuttamisella ei odoteta olevan Osakkeen tarjousvastikkeen ja Optio-oikeuksien tarjousvastikkeen 
maksamisen lisäksi muita välittömiä merkittäviä vaikutuksia Tarjouksentekijän liiketoimintaan, varoihin tai johdon tai 
työntekijöiden asemaan. 

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 28 §:ssä tarkoitetun suosituksen noudattaminen 

Tarjouksentekijä ja Nixu ovat sitoutuneet noudattamaan Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 28 §:ssä tarkoitettua 
Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa suositusta julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista 
(”Ostotarjouskoodi”). 

Nixun johdolle Ostotarjouksen toteutumisen perusteella maksettavat palkkiot ja muut edut 

Tarjouksentekijä ei ole solminut mitään sopimuksia Yhdistymissopimuksen ja/tai Ostotarjouksen toteuttamisen perusteella 
Nixun johdolle tai hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja muista eduista. 

Osapuolet ovat Yhdistymissopimuksessa sopineet Lisäosakeohjelman (kuten määritelty jäljempänä) mukaisten 
osakepalkkioiden maksamisesta Lisäosakeohjelman ehtojen mukaisesti, kun Tarjouksentekijä on julistanut Ostotarjouksen 
ehdottomaksi yli 90 prosentin hyväksyntäasteella sekä vastaavien lisäosakkeiden myöntämisen ja myymisen sallimisesta 
Ostotarjouksen yhteydessä, mikäli Ostotarjous toteutetaan alle 90 prosentin hyväksyntäasteella. Tarjouksentekijä on 
sitoutunut ostamaan kyseiset lisäosakkeet Osakkeen tarjousvastikkeella. 

Ostotarjouksen rahoittaminen 

Tarjouksentekijän välittömästi käytettävissä olevat varat riittävät Ostotarjouksen toteuttamiseen ja mahdollisen 
osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen, ”Osakeyhtiölaki”) mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn rahoittamiseen. 
Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Ostotarjous ei ole ehdollinen rahoituksen saamiselle. 

Nixun hallituksen lausunto 

Päätöksentekoon osallistuneet Nixun hallituksen jäsenet ovat yksimielisesti päättäneet suositella Nixun 
osakkeenomistajille ja Optio-oikeuksien haltijoille Ostotarjouksen hyväksymistä. Nixun hallituksen 
Arvopaperimarkkinalain ja Ostotarjouskoodin mukaisesti laadittu lausunto, joka sisältää Suosituksen, on sisällytetty tämän 
Tarjousasiakirjan Liitteeksi C. 
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Ostotarjousta koskevan arvionsa tueksi Nixun hallitus on antanut Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeelle (”Danske 
Bank”) tehtäväksi laatia Osakkeen tarjousvastikkeesta ja Optio-oikeuksien tarjousvastikkeesta fairness opinion -lausunto. 
Fairness opinion -lausunto on liitetty kokonaisuudessaan Nixun hallituksen lausuntoon. 

Marko Kauppi, Nixun hallituksen varapuheenjohtaja, on peruuttamattomasti sitoutunut tarjoamaan Ostotarjouksessa kaikki 
Osakkeet, jotka ovat suoraan hänen ja hänen kokonaan omistamansa investointiyhtiön Tenendum Oy:n hallussa, ja hän ei 
ole siten osallistunut Nixun hallituksen Yhdistymissopimukseen liittyvään päätöksentekoon eikä Nixun hallituksen 
suositukseen liittyvään päätöksentekoon.  

Tiettyjen Nixun suurten osakkeenomistajien ja Nixun johtoon kuuluvien osakkeenomistajien tuki 

Peter Gylfe, Marko Kauppi (itsensä sekä hänen kokonaan omistamansa yhtiön Tenendum Oy:n puolesta), Keskinäinen 
työeläkevakuutusyhtiö Varma, Lamy Oy, Parteen Oy, Sijoitusrahasto VISIO Allocator, sekä kaikki Nixun johtoryhmän 
jäsenet, mukaan lukien toimitusjohtaja Teemu Salmi, jotka omistavat Osakkeita tai Optio-oikeuksia, ja jotka yhdessä 
edustavat yhteensä noin 22,3 prosenttia kaikista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänioikeuksista ja 43,8 prosenttia 
kaikista Nixun Optio-oikeuksista, ovat peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen. Nämä 
peruuttamattomat sitoumukset voidaan irtisanoa muun muassa siinä tapauksessa, että Tarjouksentekijä peruuttaa 
Ostotarjouksen tai, mikäli kolmas osapuoli julkistaa kilpailevan tarjouksen, jonka vastike ylittää Osakkeen 
tarjousvastikkeen vähintään 10 prosentilla, eikä Tarjouksentekijä vastaa kilpailevan tarjouksen vastikkeeseen tai ylitä sitä 
tietyn ajan kuluessa tai, mikäli Nixun hallitus peruuttaa suosituksensa (tai muokkaa tai muuttaa suositusta Ostotarjoukselle 
haitallisella tavalla) muuten kuin edellä mainitun kilpailevan tarjouksen seurauksena. 

Osakkeita ja Optio-oikeuksia koskevat tulevaisuudensuunnitelmat 

Velvollisuus tehdä pakollinen julkinen ostotarjous 

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaan osakkeenomistajan, jonka osuus ylittää 30 prosenttia tai 50 prosenttia 
kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla olevan yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, on tarjouduttava 
tekemään julkinen ostotarjous (pakollinen ostotarjous) kaikista muista yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista ja niihin 
oikeuttavista arvopapereista. Mikäli kyseinen omistusosuus on saavutettu vapaaehtoisella ostotarjouksella, 
Arvopaperimarkkinalain mukaan vapaaehtoisen ostotarjouksen jälkeen ei kuitenkaan ole välttämätöntä tehdä pakollista 
ostotarjousta edellyttäen, että alkuperäinen vapaaehtoinen ostotarjous on tehty kaikista kohdeyhtiön osakkeista ja muista 
osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. Edellä mainitun poikkeuksen nojalla Tarjouksentekijällä ei ole velvollisuutta 
tehdä eikä se aio tehdä Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen pakollista ostotarjousta. 

Osakeyhtiölain mukainen lunastus 

Osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaan osakkeenomistaja, joka omistaa enemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa (9/10) 
yhtiön liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänioikeuksista, on oikeutettu, ja 
muiden osakkeenomistajien vaatimuksesta myös velvollinen, käyvästä hinnasta lunastamaan yhtiön muiden 
osakkeenomistajien osakkeet. Mikäli Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen Tarjouksentekijä omistaa yli 90 prosenttia 
kaikista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä Osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaisesti laskettuna, 
Tarjouksentekijä käynnistää pakollisen lunastusmenettelyn Osakeyhtiölain mukaisesti niin pian kuin käytännössä on 
mahdollista. Pakollista lunastusta koskevat yksityiskohtaisemmat määräykset ovat Osakeyhtiölaissa. 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla, joka omistaa enemmän kuin kaksi kolmasosaa (2/3) yhtiön osakkeista ja 
osakkeiden tuottamista äänioikeuksista, on riittävä äänimäärä päättämään yhtiön sulauttamisesta toiseen yhtiöön. Jos 
Tarjouksentekijä tulevaisuudessa muuttaisi nykyistä Ostotarjouksen toteuttamisedellytystä, joka edellyttää yli 90 prosentin 
omistusosuuden saavuttamista Osakkeista ja niiden tuottamista äänioikeuksista, tai luopuisi siitä ja sen jälkeen toteuttaisi 
Ostotarjouksen ja jos Tarjouksentekijän omistusosuus Nixussa olisi vähemmän kuin 90 prosenttia Osakkeista ja 
Osakkeiden tuottamista äänioikeuksista, mutta enemmän kuin kaksi kolmasosaa Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista 
äänioikeuksista, Nixu olisi mahdollisesti tiettyjen yritysjärjestelyiden kohteena, mukaan lukien sulautuminen toiseen 
yhtiöön. Tarjouksentekijä ei kuitenkaan ole tehnyt mitään tällaisia yritysjärjestelyitä koskevia päätöksiä. Lisätietoja 
Ostotarjouksen toteuttamisedellytysten vaatimisesta luopumisesta on esitetty kohdassa ”Ostotarjouksen ehdot—
Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset”. 

Kaupankäynnin lopettaminen 

Mikäli Tarjouksentekijä on saanut yli 90 prosenttia kaikista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänioikeuksista, 
Tarjouksentekijä tulee aloittamaan pakollisen lunastusmenettelyn jäljellä olevista Osakkeista ja Optio-oikeuksista 
Osakeyhtiölain mukaisesti ja sen jälkeen Nixu hakee Osakkeidensa poistamista Nasdaq Helsingistä niin pian kuin on 
sallittua ja kohtuudella mahdollista soveltuvien lakien ja määräysten sekä Nasdaq Helsingin sääntöjen nojalla. 
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Neuvonantajien kulut 

Tarjouksentekijä on sopinut Ostotarjoukseen yhteydessä maksavansa neuvonantajilleen kuluina yhteensä noin 
2,6 miljoonaa euroa, josta suurin osa riippuu Ostotarjouksen toteuttamisesta. 

Sovellettava laki 

Ostotarjoukseen ja tähän Tarjousasiakirjaan sovelletaan Suomen lakia, ja kaikki niistä mahdollisesti aiheutuvat tai niihin 
liittyvät erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 
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TIETOJA OSTOTARJOUKSEN HINNOITTELUSTA 

Osakkeen tarjousvastikkeen ja Optio-oikeuksien tarjousvastikkeen määräytymisen perusteet 

Tarjouksentekijä julkisti Ostotarjouksen 16.2.2023. Osakkeen tarjousvastike on 13,00 euroa käteisenä kustakin 
Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, alisteisena mahdollisille oikaisuille, kuten kohdassa ”Tietoja 
Ostotarjouksen hinnoittelusta—Osakkeen tarjousvastikkeen ja Optio-oikeuksien tarjousvastikkeen alentaminen” on 
esitetty. Optio-oikeuden 2019A tarjousvastike on 0,91 euroa käteisenä kustakin Optio-oikeudesta 2019A, jonka osalta 
Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, Optio-oikeuden 2019B tarjousvastike on 3,52 euroa käteisenä kustakin 
Optio-oikeudesta 2019B, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, ja Optio-oikeuden 2019C tarjousvastike on 
3,05 euroa käteisenä kustakin Optio-oikeudesta 2019C, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, alisteisena 
mahdollisille oikaisuille, kuten kohdassa ”Tietoja Ostotarjouksen hinnoittelusta—Osakkeen tarjousvastikkeen ja 
Optio-oikeuksien tarjousvastikkeen alentaminen” on esitetty. 

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 24 §:n mukaan määritettäessä tarjousvastiketta vapaaehtoisessa ostotarjouksessa 
kaikista kohdeyhtiön osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista lähtökohtana on pidettävä korkeinta 
ostotarjouksen tekijän tai tähän Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitetussa suhteessa olevan tahon 
ostotarjouksen julkistamista edeltävän kuuden kuukauden aikana ostotarjouksen kohteena olevista arvopapereista 
maksamaa hintaa.  

Ostotarjousta edeltävien kuuden kuukauden aikana Tarjouksentekijä on hankkinut yhteensä 43 500 Osaketta ja Osakkeista 
korkein maksettu hinta oli 6,02 euroa Osakkeelta. Edellä mainittuja hankintoja lukuun ottamatta Tarjouksentekijä tai 
mikään Tarjouksentekijään Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitetussa suhteessa oleva taho ei ole ostanut 
Osakkeita tai Optio-oikeuksia Ostotarjouksen julkistusta edeltävän kuuden kuukauden aikana tai Ostotarjouksen 
julkistamisen jälkeen ja 27.2.2023 mennessä. Tarjouksentekijä ei ole ostanut Nixun osakkeita hinnalla, joka ylittäisi 
13,00 euroa Osakkeelta. Tarjouksentekijä omistaa tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä 75 467 Osaketta (mukaan lukien 
selvittämättömät kaupat), jotka edustavat noin 1,0 prosenttia Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänioikeuksista. Mikään 
Tarjouksentekijään Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitetussa suhteessa oleva taho ei omista Osakkeita tai 
Optio-oikeuksia. 

Peter Gylfe, Marko Kauppi (itsensä sekä hänen kokonaan omistamansa yhtiön Tenendum Oy:n puolesta), Keskinäinen 
työeläkevakuutusyhtiö Varma, Lamy Oy, Parteen Oy, Sijoitusrahasto VISIO Allocator, sekä kaikki Nixun johtoryhmän 
jäsenet, mukaan lukien toimitusjohtaja Teemu Salmi, jotka omistavat Osakkeita tai Optio-oikeuksia, ja jotka yhdessä 
edustavat yhteensä noin 22,3 prosenttia kaikista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänioikeuksista ja 43,8 prosenttia 
kaikista Nixun Optio-oikeuksista, ovat peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen. 

Tarjouksentekijän omistus (mukaan lukien selvittämättömät kaupat) ja edellä mainitut peruuttamattomat sitoumukset 
edustavat yhteensä noin 23,3 prosenttia Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänioikeuksista. 

Tarjouksentekijä voi ostaa Osakkeita ja/tai Optio-oikeuksia tai ryhtyä järjestelyihin niiden ostamiseksi Ostotarjouksen 
ulkopuolella. Kaikki ostot tai järjestelyt tehdään Suomen lainsäädännön mukaisesti ja niistä tiedotetaan soveltuvien 
säännösten ja määräysten mukaisesti. 

Osakkeiden kaupankäyntihinnat ja -määrät  

Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä kaupankäyntitunnuksella ”NIXU”. Nixun osakkeiden ISIN-koodi on 
FI0009008387. 



 

 

 5  
 

Seuraavassa kuvaajassa esitetään Nixun osakkeiden hintakehitys ja kaupankäyntimäärät Nasdaq Helsingissä viimeisten 
kolmen vuoden ajalta ennen Ostotarjouksen julkistamista (eli 15.2.2020 ja 15.2.2023 väliseltä ajalta): 

 
 

(1) Päätöskurssi 14.2.2020. Ensimmäinen kaupankäyntipäivä 15.2.2020 jälkeen oli 17.2.2020. 

Seuraavassa taulukossa esitetään Nixun osakkeiden neljännesvuosittaisia kaupankäyntimääriä ja hintatietoja Nasdaq 
Helsingissä ilmoitetuilla ajanjaksoilla: 

 Kaupankäyntimäärä Päätöskurssi 

 

Osakkeiden  
lukumäärä Euroa Alin Ylin 

Kaupankäyn-
timäärillä 
painotettu 
keskihinta  

   (euroa) 
2020      
Ensimmäinen vuosineljännes (15.2.2020       

alkaen(1)) ......................................................  229 031 1 999 051 6,98 10,85 8,73 
Toinen vuosineljännes ...................................  253 180 1 944 751 7,02 8,98 7,68 
Kolmas vuosineljännes ..................................  309 279 2 654 496 7,70 9,34 8,58 
Neljäs vuosineljännes ....................................  766 865 6 844 092 8,02 10,20 8,92 
2021      
Ensimmäinen vuosineljännes .........................  556 241 5 674 828 9,20 11,95 10,20 
Toinen vuosineljännes ...................................  779 800 7 230 929 8,00 10,90 9,27 
Kolmas vuosineljännes ..................................  1 252 749 9 729 619 7,02 8,50 7,77 
Neljäs vuosineljännes ....................................  790 705 5 514 151 6,54 7,48 6,97 
2022      
Ensimmäinen vuosineljännes .........................  882 248 5 716 970 5,00 8,02 6,48 
Toinen vuosineljännes ...................................  274 700 1 746 193 5,32 6,96 6,36 
Kolmas vuosineljännes ..................................  227 644 1 360 099 4,74 6,62 5,97 
Neljäs vuosineljännes ....................................  406 126 2 598 800 4,80 7,84 6,40 
2023      
Ensimmäinen vuosineljännes (15.2.2023 asti)  141 778 1 057 263 7,02 7,80 7,46 
 

(1) Päätöskurssi 14.2.2020. Ensimmäinen kaupankäyntipäivä 15.2.2020 jälkeen oli 17.2.2020. 

Osakkeen tarjousvastike 

Osakkeen tarjousvastike on 13,00 euroa Osakkeelta käteisenä alisteisena mahdollisille oikaisuille, kuten jäljempänä 
kohdassa ”—Osakkeen tarjousvastikkeen ja Optio-oikeuksien tarjousvastikkeen alentaminen” on kuvattu. 

Osakkeen tarjousvastike sisältää preemion, joka on:  

(i)  67,1 prosenttia verrattuna 7,78 euroon, eli Nixun osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsingissä 15.2.2023, joka oli 
viimeinen Ostotarjouksen julkistamista välittömästi edeltävä kaupankäyntipäivä; 

(ii) 79,6 prosenttia verrattuna 7,24 euroon, eli Nixun osakkeen kolmen kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun 
keskihintaan Nasdaq Helsingissä välittömästi ennen Ostotarjouksen julkistamista; ja 
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(iii) 105,6 prosenttia verrattuna 6,32 euroon, eli Nixun osakkeen kahdentoista kuukauden kaupankäyntimäärillä 
painotettuun keskihintaan Nasdaq Helsingissä välittömästi ennen Ostotarjouksen julkistamista. 

Osakkeen tarjousvastike on määritelty 7 445 693 liikkeeseen lasketun ja ulkona olevan Osakkeen perusteella. 

Optio-oikeuksien tarjousvastike 

Optio-oikeuksien haltijoille tarjotaan seuraavasti käteisvastike alisteisena mahdollisille oikaisuille, kuten jäljempänä 
kohdassa ”—Osakkeen tarjousvastikkeen ja Optio-oikeuksien tarjousvastikkeen alentaminen” on kuvattu, kustakin 
Optio-oikeudesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty: 

(i) Optio-oikeuden 2019A tarjousvastike on 0,91 euroa käteisenä kustakin Optio-oikeudesta 2019A, jonka osalta 
Ostotarjous on pätevästi hyväksytty; 

(ii) Optio-oikeuden 2019B tarjousvastike on 3,52 euroa käteisenä kustakin Optio-oikeudesta 2019B, jonka osalta 
Ostotarjous on pätevästi hyväksytty; ja  

(iii) Optio-oikeuden 2019C tarjousvastike on 3,05 euroa käteisenä kustakin Optio-oikeudesta 2019C, jonka osalta 
Ostotarjous on pätevästi hyväksytty. 

Optio-oikeuden 2019A tarjousvastike on määritelty 63 800 liikkeeseen lasketun ja ulkona olevan Optio-oikeuden 2019A 
perusteella, Optio-oikeuden 2019B tarjousvastike on määritelty 68 000 liikkeeseen lasketun ja ulkona olevan 
Optio-oikeuden 2019B perusteella ja Optio-oikeuden 2019C tarjousvastike on määritelty 87 500 liikkeeseen lasketun ja 
ulkona olevan Optio-oikeuden 2019C perusteella. Yhtiön hallitus on päättänyt Optio-oikeuksien 2019C haltijoiden 
oikeudesta tarjota Optio-oikeuksiaan Ostotarjouksessa huolimatta Yhtiön Optio-ohjelman 2019 (”Optio-ohjelma 2019”) 
ehtojen kohdan I.5 mukaisesta luovutusrajoituksesta. 

Optio-oikeuden 2019A tarjousvastike vastaa Osakkeen tarjousvastiketta vähennettynä Optio-oikeuden 2019A 
osakemerkintähinnalla kuten Optio-ohjelman 2019 ehdoissa on määritetty. Optio-oikeuden 2019B tarjousvastike vastaa 
Osakkeen tarjousvastiketta vähennettynä Optio-oikeuden 2019B osakemerkintähinnalla kuten Optio-ohjelman 2019 
ehdoissa on määritetty. Optio-oikeuden 2019C tarjousvastike vastaa Osakkeen tarjousvastiketta vähennettynä 
Optio-oikeuden 2019C osakemerkintähinnalla kuten Optio-ohjelman 2019 ehdoissa on määritetty. Optio-oikeuksien 
tarjousvastike on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa. 

Osakkeen tarjousvastikkeen ja Optio-oikeuksien tarjousvastikkeen alentaminen 

Mikäli Yhtiö muuttaisi Yhdistymissopimuksen päivämääränä ollutta Osakkeiden määrää uuden osakeannin, 
uudelleenluokittelun, osakkeiden jakamisen (mukaan lukien käänteisen jakamisen (reverse split)) tai muun vastaavan 
järjestelyn, jolla on laimentava vaikutus, seurauksena, pois lukien (i) Yhtiön osakkeiden merkinnät Optio-oikeuksien 
perusteella, tai (ii) Yhtiön osakkeiden liikkeeseenlasku Yhtiön toimitusjohtajalle suunnatun Lisäosakeohjelman (kuten 
määritelty jäljempänä) nojalla, Osakkeen tarjousvastiketta ja Optio-oikeuksien tarjousvastiketta alennetaan vastaavasti 
euro eurosta -perusteisesti. Mikäli Nixu jakaisi osinkoa tai muita varoja osakkeenomistajilleen tai mikäli täsmäytyspäivä 
minkä tahansa edellä mainitun osalta on toteutuskauppojen suorituspäivänä tai ennen toteutuskauppojen suorittamista 
Ostotarjouksen alkuperäisen, jatketun tai myöhemmän tarjousajan puitteissa, minkä seurauksena varojenjakoa tiettyjen 
Osakkeiden osalta ei suoritettaisi Tarjouksentekijälle, Osakkeen tarjousvastiketta ja Optio-oikeuksien tarjousvastiketta 
alennetaan vastaavasti euro eurosta -perusteisesti, ja ainoastaan näiden Osakkeiden osalta. 

Osakkeita koskevat muut julkiset ostotarjoukset 

Tarjouksentekijän käsityksen mukaan kolmas osapuoli ei ole tehnyt Osakkeista julkista ostotarjousta tämän 
Tarjousasiakirjan päivämäärää edeltäneiden 12 kuukauden aikana. 
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YHDISTYMISSOPIMUKSEN TIIVISTELMÄ 

Tässä tiivistelmässä pyritään kuvaamaan Yhdistymissopimuksen ehdot siinä määrin kuin niillä voi olla olennainen vaikutus 
Nixun osakkeenomistajan tai Optio-oikeuksien haltijan arvioidessa Ostotarjouksen ehtoja. Tämä tiivistelmä ei ole 
tyhjentävä esitys Yhdistymissopimuksen kaikista ehdoista. 

Yhdistymissopimuksen tausta 

Tarjouksentekijä ja Nixu ovat 16.2.2023 solmineet Yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Tarjouksentekijä tekee 
vapaaehtoisen Nixun hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen ostaakseen kaikki Osakkeet ja 
Optio-oikeudet. 

Mikäli Tarjouksentekijän omistusosuus on Ostotarjouksen toteuttamisen seurauksena ylittänyt 90 prosenttia kaikista 
Yhtiön Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä Osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaisesti: 

(a) Tarjouksentekijä aloittaa, niin pian kuin käytännössä mahdollista, Osakeyhtiölain mukaisen pakollisen 
lunastusmenettelyn kaikista Osakkeista, joita ei Ostotarjouksen yhteydessä ole ostettu; ja  

(b) Optio-oikeudet, joiden haltijat eivät ole hyväksyneet Ostotarjousta, siirretään Tarjouksentekijälle 
Optio-ohjelman 2019 ehtojen mukaisesti kyseiseen Optio-oikeuteen soveltuvaa Optio-oikeuden tarjousvastiketta 
vastaan. 

Yhdistymissopimuksessa suunnitellun yritysjärjestelyn taustaa on kuvattu yksityiskohtaisemmin kohdassa ”Tausta ja 
tavoitteet—Ostotarjouksen tausta ja strategiset suunnitelmat”. 

Tarjousaika, Osakkeen tarjousvastike ja Optio-oikeuksien tarjousvastike 

Yhdistymissopimuksen mukaisesti Ostotarjouksen alkuperäinen tarjousaika päättyy 17.4.2023 (ja sitä voidaan jatkaa 
Tarjouksentekijän toimesta aika ajoin, kunnes kaikki kohdassa ”Ostotarjouksen ehdot––Ostotarjouksen 
toteuttamisedellytykset” määritellyt Toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet tai Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta 
niiden täyttämistä). 

Yhdistymissopimuksen mukaan Tarjouksentekijän tarjoama Osakkeen tarjousvastike on 13,00 euroa käteisenä kustakin 
Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, alisteisena mahdollisille tässä kohdassa alla kuvatuille 
oikaisuille. 

Lisäksi Yhdistymissopimuksen mukaan Tarjouksentekijän tarjoama Optio-oikeuden 2019A tarjousvastike on 0,91 euroa 
käteisenä kustakin Optio-oikeudesta 2019A, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, Optio-oikeuden 2019B 
tarjousvastike on 3,52 euroa käteisenä kustakin Optio-oikeudesta 2019B, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, 
ja Optio-oikeuden 2019C tarjousvastike on 3,05 euroa käteisenä kustakin Optio-oikeudesta 2019C, jonka osalta 
Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, alisteisena mahdollisille tässä kohdassa alla kuvatuille oikaisuille. 

Mikäli Yhtiö muuttaisi Yhdistymissopimuksen päivämääränä ollutta Osakkeiden määrää uuden osakeannin, 
uudelleenluokittelun, osakkeiden jakamisen (mukaan lukien käänteisen jakamisen (reverse split)) tai muun vastaavan 
järjestelyn, jolla on laimentava vaikutus, seurauksena, pois lukien (i) Yhtiön osakkeiden merkinnät Optio-oikeuksien 
perusteella, tai (ii) Yhtiön osakkeiden liikkeeseenlasku Yhtiön toimitusjohtajalle suunnatun Lisäosakeohjelman (kuten 
määritelty jäljempänä) nojalla, Osakkeen tarjousvastiketta ja Optio-oikeuksien tarjousvastiketta alennetaan vastaavasti 
euro eurosta -perusteisesti. Mikäli Nixu jakaisi osinkoa tai muita varoja osakkeenomistajilleen tai mikäli täsmäytyspäivä 
minkä tahansa edellä mainitun osalta on toteutuskauppojen suorituspäivänä tai ennen toteutuskauppojen suorittamista 
Ostotarjouksen alkuperäisen, jatketun tai myöhemmän Tarjousajan puitteissa, minkä seurauksena varojenjakoa tiettyjen 
Osakkeiden osalta ei suoritettaisi Tarjouksentekijälle, Osakkeen tarjousvastiketta ja Optio-oikeuksien tarjousvastiketta 
alennetaan vastaavasti euro eurosta -perusteisesti, ja ainoastaan näiden Osakkeiden osalta. 

Nixun hallituksen suositus 

Päätöksentekoon osallistuneet Nixun hallituksen jäsenet ovat yksimielisesti päättäneet suositella, että osakkeenomistajat ja 
Optio-oikeuksien haltijat hyväksyvät Ostotarjouksen ja tarjoavat Osakkeensa ja Optio-oikeutensa Ostotarjouksessa 
Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Nixun hallitus on sitoutunut Yhdistymissopimuksessa antamaan ja julkaisemaan asiasta 
virallisen lausunnon Arvopaperimarkkinalain vaatimusten mukaisesti. Nixun hallituksen lausunto, joka sisältää 
Suosituksen, on sisällytetty tämän Tarjousasiakirjan Liitteeksi C. Nixun hallituksen taloudellisen neuvonantajan Danske 
Bankin 16.2.2023 antama fairness opinion -lausunto tukee suositusta. Fairness opinion -lausunto on liitetty Nixun 
hallituksen lausuntoon. 

Yhdistymissopimuksen mukaan Nixun hallitus voi milloin tahansa ennen Ostotarjouksen toteuttamista vetäytyä 
suosituksestaan, muokata tai muuttaa sitä, peruuttaa sen, jättää antamatta suosituksen sekä ryhtyä toimiin, jotka ovat vastoin 
suositusta, mutta vain mikäli (a) Nixun hallitus Suomen lakien ja säännösten (mukaan lukien Ostotarjouskoodi) mukaisen 
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huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuutensa perusteella arvioi, että sellaisten olennaisten olosuhdemuutosten vuoksi, jotka 
ovat tapahtuneet Yhdistymissopimuksen päivämäärän jälkeen, tai ennen Yhdistymissopimuksen päivämäärää, ja josta 
Yhtiön hallitus ei ollut tietoinen Yhdistymissopimuksen päivämääränä (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kilpaileva 
ehdotus tai parempi tarjous), jotka eivät liity Yhtiön Yhdistymissopimuksen mukaisten velvollisuuksien rikkomiseen, 
Ostotarjouksen hyväksyminen ei enää olisi osakkeenomistajien tai Optio-oikeuksien haltijoiden parhaan edun mukaista, 
(b) Yhtiön hallitus on antanut Tarjouksentekijälle kohtuullisen mahdollisuuden vähintään neljän pankkipäivän kuluessa 
siitä, kun se on tiedottanut Tarjouksentekijää aikomuksestaan ryhtyä Yhdistymissopimuksessa kuvattuihin toimiin (mukaan 
lukien kaikki olennaiset tiedot muuttuneista olosuhteista), neuvotella Yhtiön hallituksen kanssa tällaisista toimista (ellei 
Suomen lakien ja säännösten, mukaan lukien Ostotarjouskoodi, mukainen huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuus estä tätä), 
edellyttäen, että jos tällainen toiminta liittyy vakavasti otettavaan kirjalliseen kilpailevaan ehdotukseen, jonka Yhtiön 
hallitus on vilpittömin mielin arvioinut voivan muodostaa paremman tarjouksen, (i) Yhtiö on kohtuullisessa ajassa 
ilmoittanut Tarjouksentekijälle kirjallisesti kilpailevasta ehdotuksesta (mukaan lukien mahdolliset olennaiset muutokset), 
mukaan lukien Yhtiön saatavilla olevien tietojen mukaan kilpailevan ehdotuksen tekijän tiedot, tarjottu hinta ja muut 
tällaisen kilpailevan ehdotuksen olennaiset ehdot, (ii) Yhtiön hallitus on antanut Tarjouksentekijälle kohtuullisen 
mahdollisuuden vähintään neljän pankkipäivän kuluessa kilpailevan ehdotuksen julkistamisesta tai sen jälkeen, kun 
Tarjouksentekijä on saanut kaikki tällaiseen kilpailevaan ehdotukseen liittyvät olennaiset tiedot, neuvotella ja sopia Yhtiön 
hallituksen kanssa Ostotarjouksen ehtojen parantamisesta Yhdistymissopimuksen mukaisesti, (iii) Yhtiö on ilmoittanut 
Tarjouksentekijälle, että Yhtiön hallitus on todennut, että tällainen kilpaileva ehdotus muodostaa paremman tarjouksen, tai 
mikäli se julkistettaisiin tai siihen ryhdyttäisiin, muodostaisi paremman tarjouksen ja (iv) tällaisen kilpailevan ehdotuksen 
suhteen ryhdytään toimiin, jotta siitä samanaikaisesti tulee parempi tarjous. 

Yhtiö on sitoutunut, ja sitoutunut varmistamaan, että sen tytäryhtiöt ja niiden osakkuusyhtiöt ja edustajat ovat 
(a) sitoutuneet olemaan kehottamatta tekemään, suoraan tai välillisesti, sellaisia tiedusteluja, ehdotuksia tai tarjouksia 
(mukaan lukien Osakkeiden ja Optio-oikeuksien haltijoille tehdyt ehdotukset tai tarjoukset), jotka muodostavat kilpailevan 
ehdotuksen tai joiden voidaan kohtuullisesti odottaa johtavan kilpailevaan ehdotukseen, (b) sitoutuneet lopettamaan kaikki 
mahdolliset Yhdistymissopimuksen allekirjoituspäivää edeltäneet keskustelut, neuvottelut tai muut toimet, jotka liittyvät 
mihinkään kilpailevaan ehdotukseen, ja (c) sitoutuneet vastaanottaessaan kilpailevan ehdotuksen olemaan suoraan tai 
välillisesti helpottamatta tai edistämättä sellaisen kilpailevan ehdotuksen etenemistä paitsi, kussakin tapauksessa, 
soveltuvin osin, jos (ja vain siltä osin kuin) tällainen kilpaileva ehdotus muodostaa paremman tarjouksen, tai jos se 
julkistettaisiin tai hyväksyttäisiin, voisi Yhtiön hallituksen kohtuullisen arvion mukaan muodostaa paremman tarjouksen, 
ja edellyttäen, että ennen mahdollista suosituksen muuttamista Yhtiö noudattaa Yhdistymissopimuksen mukaisia 
menettelyitä. Nixun hallitus voi aina toimia Osakeyhtiölain mukaisen huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuutensa 
mukaisesti. 

Marko Kauppi, Nixun hallituksen varapuheenjohtaja, on peruuttamattomasti (kuten kohdassa ”Taustat ja tavoitteet—
Tiettyjen Nixun suurten osakkeenomistajien ja Nixun johtoon kuuluvien osakkeenomistajien tuki” on esitetty) sitoutunut 
tarjoamaan Ostotarjouksessa kaikki Osakkeet, jotka ovat suoraan hänen ja hänen kokonaan omistamansa investointiyhtiön 
Tenendum Oy:n hallussa, ja hän ei ole siten osallistunut Nixun hallituksen Yhdistymissopimukseen liittyvään 
päätöksentekoon eikä Nixun hallituksen suositukseen liittyvään päätöksentekoon. 

Vakuutukset ja sitoumukset 

Nixu on antanut Yhdistymissopimuksessa tiettyjä tavanomaisia vakuutuksia, mukaan lukien vakuutuksia liittyen muun 
muassa Nixun ja sen tytäryhtiöiden perustamiseen ja toimintaan, Nixun toimivaltaan allekirjoittaa ja toimeenpanna 
Yhdistymissopimus, olennaisten lupien, lisenssien, hyväksyntöjen ja sopimusten voimassaoloon, tilinpäätöksiin, 
tiedonantovelvollisuuksien noudattamiseen, sisäpiiritietoon, pääomarakenteeseen, lakien, lupien, korruption- ja 
rahanpesunvastaisten lakien ja kansainvälisten kauppalakien noudattamiseen, olennaiseen haitalliseen muutokseen, 
immateriaalioikeuksiin, informaatioteknologiaan, yksityisyydensuojaan, henkilöstöasioihin, olennaisiin sopimuksiin, 
veroihin, avustuksiin ja tukiin ja oikeudenkäynteihin ja vaatimuksiin. 

Kumpikin osapuoli on antanut Yhdistymissopimuksessa tiettyjä sitoumuksia, mukaan lukien sitoumuksia liittyen muun 
muassa Yhdistymissopimuksessa tarkoitettujen järjestelyjen toteuttamiseen kohtuullisesti parhaiden kykyjensä mukaan, 
yhteistyöhön sekä toisen osapuolen tiedottamiseen tietyistä tapahtumista, muutoksista tai olosuhteista. 

Tarjouksentekijä on antanut Yhdistymissopimuksessa tiettyjä vakuutuksia ja sitoumuksia, mukaan lukien vakuutuksia ja 
sitoumuksia liittyen muun muassa (i) Tarjouksentekijän perustamiseen ja kelpoisuuteen; (ii) Tarjouksentekijän 
toimivaltaan toimeenpanna Yhdistymissopimus; (iii) Ostotarjouksen rahoittamiseen; (iv) tämän Tarjousasiakirjan 
valmisteluun ja hyväksyntään; (v) Ostotarjouksen toteuttamiseen liittyviin esteisiin ja (vi) kilpailu- tai muilta 
sääntelyviranomaisilta tarvittavien hyväksyntöjen, lupien, suostumusten, selvitysten ja muiden toimenpiteiden 
hankkimiseen. Tarjouksentekijän tietojen mukaan Tarjouksentekijällä ei ole velvollisuutta hankkia Ostotarjouksen 
toteuttamiselle minkäänlaista hyväksyntää muilta viranomaisilta kuin Työ- ja elinkeinoministeriöltä. 

Nixu on antanut Yhdistymissopimuksessa tiettyjä sitoumuksia, mukaan lukien sitoumuksia liittyen muun muassa (i) olla 
houkuttelematta kilpailevia tarjouksia kuten edellä kohdassa ”—Nixun hallituksen suositus” on esitetty; (ii) antaa 
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Optio-oikeuksien haltijoille lupa siirtää Optio-oikeudet; (iii) laskea liikkeeseen Nixun osakepohjaisen 
kannustinjärjestelmän mukaiset Osakkeet; (iv) antaa Tarjouksentekijälle pääsy tarpeellisiin tietoihin soveltuvien lakien 
puitteissa; ja (v) jatkaa Nixun liiketoimintaa olennaisilta osin yhdenmukaisesti aiemman käytännön kanssa (kuten alla 
tarkemmin selvennetty) ennen Ostotarjouksen toteuttamista. Nixun liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvät sitoumukset 
koskevat muun muassa pidättäytymistä Nixun organisaation ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta tai konsernirakenteen tai 
kirjanpitoperiaatteiden olennaisesta muuttamisesta (pois lukien uuden strategian edellyttämät muutokset); pidättäytymistä 
toimista, joilla muutettaisiin Osakkeiden lukumäärää tiettyjä sovittuja poikkeuksia lukuun ottamatta; pidättäytymistä 
ostamasta sen omia osakkeita; pidättäytymistä sen Optio-ohjelman 2019 ehtojen muuttamisesta (sovittua lukuun ottamatta); 
Nixun velkaantumisesta pidättäytymistä muutoin kuin osana tavallista liiketoimintaa tai konsernin sisäistä velkaantumista; 
merkittävien sopimusten tai transaktioiden tekemisestä pidättäytymistä muutoin kuin osana tavallista liiketoimintaa; 
pidättäytymistä sellaisten kilpailukieltositoumusten tekemisestä, jotka rajoittaisivat Nixun tai Nixun tiedon mukaan 
Tarjouksentekijän liiketoimintaa; olennaisen varallisuuden luopumisesta ja uudelleenjärjestelystä pidättäytymistä muutoin 
kuin osana uutta strategiaa; olennaisten oikeudellisten menettelyjen tai muiden vaateiden aloittamista, sovittelemista tai 
sopimista kolmatta vastaan; pidättäytymistä olennaisten eläke-, työsuhde-etu-, sitouttamis- tai osakepohjaisten 
kannustinjärjestelmien tai vastaavien aloittamisesta tai muuttamisesta (pois lukien Nixun suunniteltua tavanomaisen 
liiketoiminnan mukaista lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmää) tai bonusjärjestelmien muuttamisesta; olennaisten työ- tai 
palvelusuhteiden päättämisestä pidättäytymistä ilman henkilökohtaista perustetta; vapaaehtoisista olennaisista palkan- tai 
palkkionkorotuksista pidättäytymistä (lukuun ottamatta säännöllisiä palkantarkistuksia ja harkinnanvaraisia 
puolivuotispalkankorotuksia tai ylennyksiä); osingonjaosta ja muusta varojenjaosta pidättäytymistä (mahdollista 
vähemmistöosinkoa lukuun ottamatta); pidättäytymistä hyväksymästä Nixun tai sen tytäryhtiöiden yrityssaneerausta tai 
muuta maksukyvyttömyysmenettelyä; ja pidättäytymistä edellä esitettyjen tekemistä koskevien sitovien sopimusten tai 
sitoumusten tekemisestä. 

Nixun hallitus on Yhdistymissopimuksessa sitoutunut myöntämään Optio-oikeuksien 2019C haltijoille oikeuden tarjota 
Optio-oikeuksiaan Ostotarjouksessa huolimatta Optio-ohjelman 2019 ehtojen kohdan I.5 mukaisesta luovutusrajoituksesta 
sekä myöntämään Optio-oikeuksien haltijoille oikeuden tarjota tai myydä Optio-oikeutensa Tarjouksentekijälle sen saatua 
Osakeyhtiölain mukaisen vähemmistöosakkeiden lunastusoikeuden. 

Osapuolet ovat Yhdistymissopimuksessa sopineet Lisäosakeohjelman (kuten määritelty jäljempänä) mukaisten 
osakepalkkioiden maksamisesta Lisäosakeohjelman ehtojen mukaisesti, kun Tarjouksentekijä on julistanut Ostotarjouksen 
ehdottomaksi yli 90 prosentin hyväksyntäasteella sekä vastaavien lisäosakkeiden myöntämisen ja myymisen sallimisesta 
Ostotarjouksen yhteydessä, mikäli Ostotarjous toteutetaan alle 90 prosentin hyväksyntäasteella. Tarjouksentekijä on 
sitoutunut ostamaan kyseiset lisäosakkeet Osakkeen tarjousvastikkeella. 

Toteuttamisedellytykset 

Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Ostotarjous on ehdollinen kohdassa ”Ostotarjouksen ehdot––Ostotarjouksen 
toteuttamisedellytykset” kuvattujen toteuttamisedellytysten täyttymiselle tai Tarjouksentekijän luopumiselle 
toteuttamisedellytysten täyttymisen vaatimisesta soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa sinä päivänä tai siihen päivään 
mennessä kun Ostotarjouksen lopullinen tulos julkistetaan. 

Irtisanominen 

Yhdistymissopimus voidaan irtisanoa koska tahansa ennen Toteuttamispäivää seuraavasti: 

(a) Tarjouksentekijän ja Yhtiön yhteisellä kirjallisella sopimuksella; 

(b) kumman tahansa osapuolen toimesta, jos Toteuttamispäivä ei ole tapahtunut viimeistään 31.12.2023 edellyttäen 
kuitenkin, että oikeutta irtisanomiseen ei ole sillä osapuolella, jonka Yhdistymissopimuksen mukaisten 
velvollisuuksien olennainen täyttämättä jättäminen on johtanut Toteuttamispäivän toteutumatta jäämiseen 
kyseiseen päivään mennessä; 

(c) kumman tahansa osapuolen toimesta, jos mikä tahansa toimivaltainen tuomioistuin tai muu viranomainen on 
antanut päätöksen, joka estää Ostotarjouksen toteutumisen kokonaan tai olennaisilta osin ja tällainen päätös on 
lainvoimainen; 

(d) kumman tahansa osapuolen toimesta, jos Toteuttamisedellytykset eivät ole toteutuneet tai Tarjouksentekijä on 
luopunut Toteuttamisedellytysten täyttymisen vaatimisesta Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti ja Tarjouksentekijä 
on julkisesti ilmoittanut, että se ei toteuta Ostotarjousta; 

(e) Yhtiön toimesta, jos Yhtiön hallitus on Yhdistymissopimuksen määräysten mukaisesti peruuttanut Suosituksensa, 
muokannut tai muuttanut Suositustaan, lisännyt siihen ehtoja tai päättänyt olla antamatta Suositustaan (pois lukien 
teknisluontoiset muutokset tai Suosituksen muuttaminen soveltuvien lakien tai Ostotarjouskoodin sitä 
edellyttäessä niin kauan kuin Suositus Tarjouksentekijän Ostotarjouksen hyväksymiseen pysyy voimassa); 
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(f) Yhtiön toimesta, jos Tarjouksentekijä ei ole aloittanut Tarjousaikaa 9.3.2023 mennessä tai osapuolten sopimana 
myöhempänä ajankohtana edellyttäen, että oikeutta irtisanomiseen ei ole Yhtiöllä, mikäli Tarjouksentekijän 
Ostotarjouksen aloittamisen viivästys johtuu Yhtiön Yhdistymissopimuksen mukaisten velvollisuuksien 
olennaisesta laiminlyönnistä; 

(g) Tarjouksentekijän toimesta, jos Yhtiön hallitus on mistä tahansa syystä peruuttanut Suosituksensa, muokannut tai 
muuttanut Suositustaan tai lisännyt siihen ehtoja (pois lukien teknisluontoiset muutokset tai Suosituksen 
muuttaminen soveltuvien lakien tai Ostotarjouskoodin sitä edellyttäessä niin kauan kuin Suositus 
Tarjouksentekijän Ostotarjouksen hyväksymiseen pysyy voimassa); 

(h) Tarjouksentekijän toimesta, jos Olennaisen haitallinen muutos (kuten määritelty kohdassa ”Ostotarjouksen 
ehdot—Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset”) tapahtuu Yhdistymissopimuksen allekirjoituspäivän jälkeen; 

(i) Tarjouksentekijän toimesta, jos Tarjouksentekijä on saanut sellaista tietoa, jota sille ei ole aikaisemmin annettu, 
ja joka muodostaa Olennaisen haitallisen muutoksen (kuten määritelty kohdassa ”Ostotarjouksen ehdot—
Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset”); 

(j) Tarjouksentekijän toimesta, jos Yhtiö on olennaisesti rikkonut Yhdistymissopimuksessa antamiaan vakuutuksia, 
ellei Yhtiö ole korjannut asiaa viimeistään kolme pankkipäivää ennen Tarjousajan päättymistä; 

(k) Yhtiön toimesta, jos Tarjouksentekijä on olennaisesti rikkonut Yhdistymissopimuksen antamiaan vakuutuksia, 
ellei Tarjouksentekijä ole korjannut asiaa viimeistään kolme pankkipäivää ennen Tarjousajan päättymistä; ja 

(l) kumman tahansa osapuolen toimesta, jos toinen osapuoli on olennaisesti rikkonut Yhdistymissopimuksen 
sitoumuksia, ellei rikkova osapuoli ole kussakin tapauksessa korjannut asiaa viimeistään kolme pankkipäivää 
ennen Tarjousajan päättymistä edellyttäen kuitenkin, että oikeutta irtisanomiseen ei ole, mikäli rikkomus aiheutuu 
ei-rikkovan osapuolen Yhdistymissopimuksen mukaisten velvollisuuksien olennaisesta laiminlyönnistä, 

edellyttäen kuitenkin, että Ostotarjouksen julkaisemisen jälkeen Tarjouksentekijällä on ainoastaan oikeus irtisanoa 
Yhdistymissopimus olosuhteissa, joissa Yhtiön rikkomuksella on olennainen merkitys Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen 
kannalta, kuten on todettu Finanssivalvonnan määräyksissä ja ohjeissa ja Ostotarjouskoodissa. 

Jos Yhdistymissopimus irtisanotaan tai sen voimassaolo päättyy, Tarjouksentekijällä on oikeus vetäytyä Ostotarjouksesta, 
mikäli se on sallittua soveltuvien Suomen lain ja Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Irtisanomisen tai voimassaolon 
päättymisen jälkeen Yhdistymissopimus raukeaa eikä velvoita kumpaakaan osapuolta tai niiden johto- tai toimihenkilöitä, 
ja osapuolten kaikki oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat lukuun ottamatta alla olevaa ja tiettyjä soveltuvia sopimuskohtia. 

Irtisanominen ja voimassaolon päättyminen (ja alla tarkoitettujen kustannusten korvaaminen) ei rajoita osapuolten 
käytettävissä olevia Yhdistymissopimuksen tai lain mukaisia sopimusvelvoitteiden rikkomiseen sovellettavia muita 
oikeussuojakeinoja, kuitenkin huomioiden, että ei-rikkova osapuoli on oikeutettu vaatimaan korvausta ainoastaan 
Yhdistymissopimuksen mukaisista välittömistä vahingoista. Mikään Yhdistymissopimuksessa ei kuitenkaan rajoita 
osapuolen vastuuta petokseen tai törkeään huolimattomuuteen liittyen. 

Jos Yhdistymissopimus irtisanotaan Yhtiön toimesta edellä mainitun kohdan (e) mukaisesti, tai Tarjouksentekijän toimesta 
edellä mainitun kohdan (g) mukaisesti ja parempi tarjous toteutetaan, Yhtiön tulee korvata Tarjouksentekijälle kaikki sille 
Yhdistymissopimuksen ja Ostotarjouksen yhteydessä aiheutuneet kulut ja kustannukset, mukaan lukien ulkopuolisten 
neuvonantajien, tilintarkastajien, teknisten konsulttien, taloudellisten, kaupallisten, vero- ja muiden neuvonantajien, sekä 
due diligence -tarkastukseen liittyvät palkkiot ja kulut (mukaan lukien soveltuvat verot) yhteensä 1 000 000 euron 
enimmäismäärään saakka. Tämä määrä maksetaan 15 pankkipäivän kuluessa irtisanomisilmoituksen ja kuluja osoittavien 
laskujen kopioiden vastaanottamisen jälkeen välittömästi käytettävissä olevin varoin Tarjouksentekijän ilmoittamalle 
pankkitilille. 

Jos Yhdistymissopimus irtisanotaan Yhtiön toimesta (ja irtisanominen ei johdu Yhtiön Yhdistymissopimuksen mukaisten 
velvollisuuksien rikkomisesta) edellä mainitun kohdan (b) mukaisesti tapauksessa, jossa Tarjouksentekijän 
Yhdistymissopimuksen mukaisten velvollisuuksien olennainen täyttämättä jättäminen on johtanut Toteuttamispäivän 
toteutumatta jäämiseen edellä mainitussa kohdassa (b) mainittuun päivämäärään mennessä, tai joko Yhtiön tai 
Tarjouksenantajan toimesta Yhdistymissopimuksen edellä mainitun kohdan (f), (k) tai (l) mukaisesti (ja irtisanominen ei 
johdu Yhtiön Yhdistymissopimuksen mukaisten velvollisuuksien rikkomisesta), Tarjouksentekijän tulee korvata Yhtiölle 
sopimussakkona 1 000 000 euroa. Tämä määrä maksetaan 15 pankkipäivän kuluessa irtisanomisilmoituksen 
vastaanottamisen jälkeen välittömästi käytettävissä olevin varoin Tarjouksentekijän ilmoittamalle pankkitilille. 

Sovellettava laki ja riidanratkaisu 

Yhdistymissopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen kansainväliseen yksityisoikeuteen ja lainvalintaan 
liittyviä periaatteita. 
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Kaikki Yhdistymissopimuksesta tai sen rikkomisesta, pätemättömyydestä tai irtisanomisesta aiheutuvat tai niihin liittyvät 
vaatimukset, erimielisyydet tai riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin 
välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettely pidetään Helsingissä ja välimiesmenettelyn kieli on englanti. 

Edellä mainitun estämättä kumpikin osapuoli voi hakea toimivaltaiselta tuomioistuimelta turvaamistoimea, väliaikaista 
oikeussuojakeinoa, väliaikaista rajoittamismääräystä tai ennakollista määräystä, mikäli tällainen määräys on tarpeen sen 
etujen suojaamiseksi vireillä olevan välimiesmenettelyn loppuun saattamisen ajaksi. 
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OSTOTARJOUKSEN EHDOT 

Ostotarjouksen kohde 

DNV AS (”Tarjouksentekijä”) ja Nixu Oyj (”Nixu” tai ”Yhtiö”) ovat 16.2.2023 solmineet yhdistymissopimuksen 
(”Yhdistymissopimus”), jonka mukaan Tarjouksentekijä tekee vapaaehtoisen Nixun hallituksen suositteleman julkisen 
käteisostotarjouksen ostaakseen (i) kaikki Nixun liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet (”Osakkeet”) ja (ii) kaikki 
Nixun liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat optio-oikeudet 2019A, 2019B ja 2019C (”Optio-oikeudet”), jotka eivät ole 
Nixun tai minkään sen tytäryhtiön omistuksessa (”Ostotarjous”). 

Osakkeen tarjousvastike ja Optio-oikeuksien tarjousvastike 

Tarjouksentekijä julkisti Ostotarjouksen 16.2.2023. Tarjottava vastike kustakin Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on 
pätevästi hyväksytty, on 13,00 euroa käteisenä (”Osakkeen tarjousvastike”), alisteisena mahdollisille oikaisuille, kuten 
alla on esitetty, edellyttäen, että Ostotarjous on hyväksytty Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti ja että hyväksyntää ei ole 
pätevästi peruttu. 

Tarjottava vastike kustakin optio-oikeudesta 2019A, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on 0,91 euroa 
käteisenä (”Optio-oikeuden 2019A tarjousvastike”). Tarjottava vastike kustakin optio-oikeudesta 2019B, jonka osalta 
Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on 3,52 euroa käteisenä (”Optio-oikeuden 2019B tarjousvastike”). Tarjottava 
vastike kustakin optio-oikeudesta 2019C, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on 3,05 euroa käteisenä 
(”Optio-oikeuden 2019C tarjousvastike”, ja yhdessä Optio-oikeuden 2019A tarjousvastikkeen ja Optio-oikeuden 2019B 
tarjousvastikkeen kanssa ”Optio-oikeuksien tarjousvastike”), alisteisena mahdollisille oikaisuille, kuten alla on esitetty, 
edellyttäen, että Ostotarjous on hyväksytty Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti ja että hyväksyntää ei ole pätevästi peruttu. 

Osakkeen tarjousvastike on määritelty 7 445 693 liikkeeseen lasketun ja ulkona olevan Osakkeen perusteella, 
Optio-oikeuden 2019A tarjousvastike on määritelty 63 800 liikkeeseen lasketun ja ulkona olevan Optio-oikeuden 2019A 
perusteella, Optio-oikeuden 2019B tarjousvastike on määritelty 68 000 liikkeeseen lasketun ja ulkona olevan 
Optio-oikeuden 2019B perusteella ja Optio-oikeuden 2019C tarjousvastike on määritelty 87 500 liikkeeseen lasketun ja 
ulkona olevan Optio-oikeuden 2019C perusteella, tämän tarjousasiakirjan (”Tarjousasiakirja”) päivämääränä. Yhtiön 
hallitus on päättänyt Optio-oikeuksien 2019C haltijoiden oikeudesta tarjota Optio-oikeuksiaan Ostotarjouksessa Yhtiön 
Optio-ohjelman 2019 ehtojen kohdan I.5 mukaisesta luovutusrajoituksesta huolimatta. 

Optio-oikeuden 2019A tarjousvastike vastaa Osakkeen tarjousvastiketta vähennettynä Optio-oikeuden 2019A 
osakemerkintähinnalla kuten Optio-ohjelman 2019 ehdoissa on määritetty. Optio-oikeuden 2019B tarjousvastike vastaa 
Osakkeen tarjousvastiketta vähennettynä Optio-oikeuden 2019B osakemerkintähinnalla kuten Optio-ohjelman 2019 
ehdoissa on määritetty. Optio-oikeuden 2019C tarjousvastike vastaa Osakkeen tarjousvastiketta vähennettynä 
Optio-oikeuden 2019C osakemerkintähinnalla kuten Optio-ohjelman 2019 ehdoissa on määritetty. Optio-oikeuksien 
tarjousvastike on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa. 

Mikäli Yhtiö muuttaisi Yhdistymissopimuksen päivämääränä ollutta Osakkeiden määrää uuden osakeannin, 
uudelleenluokittelun, osakkeiden jakamisen (mukaan lukien käänteisen jakamisen (reverse split)) tai muun vastaavan 
järjestelyn, jolla on laimentava vaikutus, seurauksena, pois lukien (i) Yhtiön osakkeiden merkinnät Optio-oikeuksien 
perusteella, tai (ii) Yhtiön osakkeiden liikkeeseenlasku Yhtiön toimitusjohtajalle suunnatun lisäosakeohjelman nojalla, 
Osakkeen tarjousvastiketta ja Optio-oikeuksien tarjousvastiketta alennetaan vastaavasti euro eurosta -perusteisesti. Mikäli 
Nixu jakaisi osinkoa tai muita varoja osakkeenomistajilleen tai mikäli täsmäytyspäivä minkä tahansa edellä mainitun osalta 
on toteutuskauppojen suorituspäivänä tai ennen toteutuskauppojen suorittamista Ostotarjouksen alkuperäisen, jatketun tai 
myöhemmän Tarjousajan (kuten määritelty jäljempänä) puitteissa, minkä seurauksena varojenjakoa tiettyjen Osakkeiden 
osalta ei suoritettaisi Tarjouksentekijälle, Osakkeen tarjousvastiketta ja Optio-oikeuksien tarjousvastiketta alennetaan 
vastaavasti euro eurosta -perusteisesti, ja ainoastaan näiden Osakkeiden osalta. 

Tarjousaika 

Ostotarjouksen tarjousaika alkaa 28.2.2023 kello 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 17.4.2023 kello 16.00 (Suomen aikaa), 
ellei tarjousaikaa jatketa tai jatkettua tarjousaikaa keskeytetä alla esitetyn mukaisesti (”Tarjousaika”). Ostotarjouksen 
hyväksymisen tulee olla perillä vastaanottajalla ennen Tarjousajan päättymistä jäljempänä kohdassa ”—Ostotarjouksen 
hyväksymismenettely” kuvatun mukaisesti. 

Tarjouksentekijä voi jatkaa Tarjousaikaa (i) milloin tahansa kunnes Toteuttamisedellytykset (määritelty jäljempänä) ovat 
täyttyneet tai niiden täyttymisen vaatimisesta on luovuttu ja/tai (ii) Jälkikäteisellä tarjousajalla (määritelty jäljempänä) 
Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamisen yhteydessä, jolloin Tarjouksentekijä myös ilmoittaa Ostotarjouksen 
ehdottomaksi, kuten jäljempänä on esitetty. Tarjouksentekijä ilmoittaa mahdollisesta Tarjousajan jatkamisesta, mukaan 
lukien jatketun Tarjousajan kesto, joka on vähintään kaksi viikkoa, pörssitiedotteella viimeistään alkuperäisen Tarjousajan 
päättymistä seuraavan ensimmäisen (1.) pankkipäivän aikana. Lisäksi Tarjouksentekijä ilmoittaa jatketun Tarjousajan 
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mahdollisesta uudelleen jatkamisesta tai keskeytetyn jatketun Tarjousajan uudelleen jatkamisesta viimeistään 
ensimmäisenä (1.) pankkipäivänä jo jatketun Tarjousajan tai keskeytetyn jatketun Tarjousajan päättymisen jälkeen. 

Tarjousaika voi kokonaisuudessaan olla enintään kymmenen (10) viikkoa. Jos Toteuttamisedellytykset (kuten määritelty 
jäljempänä) ovat kuitenkin jääneet täyttymättä Finanssivalvonnan julkista ostotarjousta ja tarjousvelvollisuutta koskevissa 
määräyksissä ja ohjeissa (9/2013) tarkoitetun erityisen esteen vuoksi, Tarjouksentekijä voi jatkaa Tarjousaikaa kymmentä 
(10) viikkoa pidemmäksi ajaksi siihen asti, kun kyseinen este on poistunut ja Tarjouksentekijällä on ollut kohtuullinen aika 
arvioida kyseinen tilanne edellyttäen, että Yhtiön liiketoiminta ei vaikeudu kohtuuttoman kauan. Tällöin Tarjouksentekijä 
ilmoittaa uuden päättymispäivän vähintään kaksi (2) viikkoa ennen jatketun Tarjousajan päättymistä. Lisäksi mahdollinen 
Jälkikäteinen tarjousaika (määritelty jäljempänä) voi jatkua kymmentä (10) viikkoa pidemmäksi ajaksi. 

Tarjouksentekijä voi keskeyttää jatketun Tarjousajan. Tarjouksentekijä ilmoittaa jatketun Tarjousajan keskeyttämistä 
koskevasta päätöksestään mahdollisimman pian sen jälkeen, kun kyseinen päätös on tehty, ja joka tapauksessa viimeistään 
kaksi (2) viikkoa ennen keskeytetyn jatketun Tarjousajan päättymistä. Mikäli Tarjouksentekijä keskeyttää jatketun 
Tarjousajan, Tarjousaika päättyy Tarjouksentekijän ilmoittamana aikaisempana ajankohtana. 

Tarjouksentekijä myös pidättää itsellään oikeuden jatkaa Tarjousaikaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamisen 
yhteydessä jäljempänä kohdassa ”—Ostotarjouksen tuloksen julkistaminen” esitetyn mukaisesti (tällainen jatkettu 
Tarjousaika, ”Jälkikäteinen tarjousaika”). Mikäli Tarjousaikaa jatketaan Jälkikäteisellä tarjousajalla, Jälkikäteinen 
tarjousaika päättyy Tarjouksentekijän lopullisen tuloksen julkistamisen yhteydessä ilmoittamana päivänä ja kellonaikana. 
Jälkikäteisen tarjousajan päättymisestä ilmoitetaan viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen Jälkikäteisen tarjousajan 
päättymistä. 

Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset 

Ostotarjouksen toteuttaminen edellyttää, että alla esitetyt Ostotarjouksen toteuttamiselle asetetut edellytykset 
(”Toteuttamisedellytykset”) ovat sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, jolloin Tarjouksentekijä julkistaa 
Ostotarjouksen lopullisen tuloksen arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen, ”Arvopaperimarkkinalaki”) 
11 luvun 18 §:n mukaisesti, täyttyneet tai, Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä, sikäli kun se on 
sovellettavan lain mukaan mahdollista: 

(a) Ostotarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten Osakkeiden osalta, jotka yhdessä Tarjouksentekijän ennen 
Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamisen päivämäärää muutoin omistamien Osakkeiden kanssa edustavat 
yhteensä yli 90 prosenttia Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänioikeuksista Yhtiössä, selvyyden vuoksi 
Osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaisesti laskettuna; 

(b) kaikkien tarvittavien hyväksyntöjen, lupien, suostumusten, hyväksymisten tai muiden toimien saaminen, mukaan 
lukien soveltuvien ulkomaisia suoria sijoituksia koskevien lakien mukaiset luvat (tai, tapauksesta riippuen, 
soveltuvien odotusaikojen päättyminen) kilpailu- tai muilta sääntelyviranomaisilta, jotka vaaditaan minkä tahansa 
soveltuvan kilpailu- tai muun sääntelyn mukaan missä tahansa maassa Ostotarjouksen toteuttamiseksi; 

(c) mitään lakia ei ole säädetty tai muuta määräystä ei ole annettu, eikä yksikään toimivaltainen tuomioistuin tai 
sääntelyviranomainen ole tehnyt päätöstä, joka kokonaan tai olennaisilta osin estäisi, lykkäisi tai vaikeuttaisi 
Ostotarjouksen toteuttamista; 

(d) Ostotarjouksen julkistamisen jälkeen ei ole ilmennyt sellaista seikkaa tai olosuhdetta, joka muodostaa tai johtaa 
Olennaisen haitalliseen muutokseen (kuten määritelty jäljempänä); 

(e) Tarjouksentekijä ei ole saanut tietoja seikasta tai olosuhteesta, mikä on johtanut Olennaisen haitalliseen 
muutokseen (kuten määritelty jäljempänä) (lukuun ottamatta sellaista seikkaa tai olosuhdetta, josta on 
Asianmukaisesti ilmoitettu (kuten määritelty jäljempänä) Due diligence -tiedoissa (kuten määritelty jäljempänä)); 

(f) mikään Yhtiön julkistama, tai Yhtiön Tarjouksentekijälle ilmaisema tieto ei ole olennaisen virheellinen, 
puutteellinen tai harhaanjohtava, eikä Yhtiö ole jättänyt julkistamatta mitään sellaista tietoa, joka sen olisi 
sovellettavien lakien, mukaan lukien Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) säännöt, nojalla pitänyt 
julkistaa, edellyttäen, että kussakin tapauksessa julkistettu, ilmaistu tai ilmaisematta jätetty tieto tai tietojen 
julkistamatta jättäminen muodostaa Olennaisen haitallisen muutoksen (kuten määritelty jäljempänä); 

(g) Yhdistymissopimusta ei ole irtisanottu sen ehtojen mukaisesti, ja se on edelleen kaikilta osin voimassa; 

(h) Yhtiön hallitus on antanut Suosituksen ja Suositus on kaikilta osin voimassa, eikä sitä ole muokattu, peruutettu 
tai muutettu (pois lukien kuitenkin teknisluontoiset muutokset tai Suosituksen muuttaminen soveltuvien lakien tai 
Ostotarjouskoodin sitä edellyttäessä edellyttäen, että Suositus Ostotarjouksen hyväksymisestä pysyy voimassa); 
ja 
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(i) suurien osakkeenomistajien ja johtoon kuuluvien osakkeenomistajien sitoumukset hyväksyä Ostotarjous ovat 
kaikilta osin voimassa ehtojensa mukaisesti, eikä niitä ole muokattu, peruutettu tai muutettu. 

Edellä esitetyt Toteuttamisedellytykset on lueteltu tyhjentävästi. Tarjouksentekijä voi vedota Toteuttamisedellytykseen ja 
näin aiheuttaa sen, ettei Ostotarjous edisty tai että Ostotarjous raukeaa tai se peruutetaan ainoastaan, jos kyseisillä 
olosuhteilla, jotka aiheuttavat oikeuden relevanttiin Toteuttamisedellytykseen vetoamiseen, on Finanssivalvonnan julkista 
ostotarjousta ja tarjousvelvollisuutta koskevissa määräyksissä ja ohjeissa (9/2013) ja Ostotarjouskoodissa mainitulla tavalla 
olennainen merkitys Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen kannalta. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden luopua 
minkä tahansa täyttymättä jääneen Toteuttamisedellytyksen täyttymisen vaatimisesta. Jos kaikki Toteuttamisedellytykset 
ovat täyttyneet tai Tarjouksentekijä on luopunut kaikkien tai joidenkin niistä täyttymisen vaatimisesta viimeistään 
Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamishetkellä, Tarjouksentekijä toteuttaa Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti 
Tarjousajan päättymisen jälkeen hankkimalla Osakkeet ja Optio-oikeudet, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi 
hyväksytty, ja maksamalla Osakkeen tarjousvastikkeen ja Optio-oikeuksien tarjousvastikkeen niille osakkeenomistajille ja 
Optio-oikeuksien haltijoille, jotka ovat pätevästi hyväksyneet Ostotarjouksen. 

Ostotarjous toteutetaan kaikkien Ostotarjouksen pätevästi hyväksyneiden Nixun osakkeenomistajien ja Optio-oikeuksien 
haltijoiden osalta Tarjousajan päättymisen jälkeen jäljempänä kohdissa ”––Ostotarjouksen tekninen toteutus” ja ”––
Maksuehdot ja selvitys” todetun mukaisesti. 

”Olennaisen haitallinen muutos” tarkoittaa (a) Yhtiön tai sen Tytäryhtiöiden tulemista maksukyvyttömäksi tai 
asettamista selvitysmenettelyyn tai konkurssimenettelyyn tai muuhun vastaavaan maksukyvyttömyysmenettelyyn, tai että 
Yhtiötä tai sen Tytäryhtiöitä vastaan tai niiden toimesta pannaan vireille oikeudenkäyntejä (muita kuin Tarjouksentekijän 
tai sen lähipiiriyhtiöiden toimesta vireille panemia tai tekemiä) tai tehdään yhtiöoikeudellisia päätöksiä näihin 
menettelyihin liittyen, joiden voidaan kohtuudella odottaa johtavan tällaisten menettelyiden aloittamiseen edellyttäen, että 
niistä voidaan kussakin tapauksessa kohtuudella odottaa seuraavan olennaisen haitallinen muutos tai olennaisen haitallinen 
vaikutus Konsernin liiketoimintaan, varoihin, asemaan (taloudellinen tai muu) tai liiketoiminnan tulokseen; (b) Konsernin 
koko omaisuuden tai sen olennaisen osan luovutus tai uudelleenjärjestely; tai (c) mikä tahansa tapahtuma, ehto, olosuhde, 
kehitys, muutos, vaikutus tai tosiasia, jolla erikseen tai kokonaisuutena on, tai aiheuttaa, tai on kohtuudella odotettavissa 
olevan olennaisen haitallinen vaikutus Konsernin liiketoimintaan, varoihin, taloudelliseen asemaan tai liiketoiminnan 
tulokseen edellyttäen lisäksi, ettei minkään seuraavista kohdista (i)–(vii) katsota itsessään muodostavan Olennaisen 
haitallista muutosta: 

(i) muutokset yleisissä taloudellisissa tai poliittisissa olosuhteissa tai pääomamarkkinoilla tai geopoliittisissa 
olosuhteissa tai mikä tahansa väkivaltaisuuksien puhkeaminen tai kärjistyminen, sotatoimet, sabotaasi tai 
terrorismi, 

(ii) hurrikaani, tornado, tulva, maanjäristys tai muu luonnon tai ihmisen aiheuttama tuho tai mikä tahansa epidemia 
tai pandemia (mukaan lukien tällä hetkellä ennakoitavissa olevat SARS-CoV-2-tilanteen vaikutukset, mukaan 
lukien sen uudet muunnokset), 

(iii) muutokset Euroopan Unionissa käyttöönotetuissa kansainvälisissä tilinpäätösstandardeissa, säännellyissä 
kirjanpitovaatimuksissa, soveltuvissa säännöksissä tai muissa oikeudellisissa- tai sääntelyolosuhteissa, 

edellyttäen, että kohtien (i)–(iii) osalta, niin kauan kuin tapahtuma, ehto, olosuhde, kehitys, muutos, vaikutus, tai tosiasia 
ei vaikuta suhteettomasti Konserniin verrattuna muihin samalla toimialalla toimiviin yhtiöihin; tai 

(iv) Yhtiön epäonnistuminen noudattaa sisäisiä tai julkistettuja suunnitelmia, ennusteita, arvioita tai ennusteita 
liikevaihtoa, tuloja, nettovarallisuutta tai muita taloudellisia tai toiminnallisia mittareita koskien ennen 
Yhdistymissopimuksen päivämäärää, sen aikana tai sen jälkeen edellyttäen, ettei mikään tässä lausekkeessa (iv) 
estä tai muuten vaikuta siihen ratkaisuun, onko tällaisen epäonnistumisen taustalla oleva muutos tai vaikutus 
johtanut tai osaltaan vaikuttanut Olennaisen haitalliseen muutokseen, 

(v) muutokset Yhtiön arvopapereiden markkinahinnoissa tai kaupankäyntimäärissä Yhdistymissopimuksen 
päivämäärän jälkeen kuitenkin huomioiden, että mikään tässä kohdassa (v) ei estä tai muuten vaikuta siihen 
arvioon, muodostaako tällaisen muutoksen taustalla oleva muutos tai vaikutus Olennaisen haitalliseen muutoksen,  

(vi) kaikki vaikutukset tai muutokset, jotka johtuvat Ostotarjouksen ja Yhdistymissopimuksessa suunniteltujen 
järjestelyjen julkistamisesta tai Yhdistymissopimuksen mukaisten velvoitteiden suorittamisesta, edellyttäen, että 
ne eivät johdu Yhdistymissopimuksen rikkomisesta Yhtiön taholta (mukaan lukien määräysvallan muutoksen 
vaikutukset tai vastaavien lausekkeiden vaikutukset Yhtiön ja sen Tytäryhtiöiden sopimusjärjestelyissä, jotka on 
Asianmukaisesti ilmoitettu (kuten määritelty jäljempänä) Tarjouksentekijälle Due diligence -tiedoissa (kuten 
määritelty jäljempänä) tai Yhdistymissopimuksen yhteydessä), ja 

(vii) mikä tahansa toimi, joka on tehty (tai jätetty tekemättä) Tarjouksentekijän nimenomaisesta kirjallisesta pyynnöstä. 
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Selvyyden vuoksi todetaan, että minkään Olennaisen haitallisen muutoksen ei katsota olevan olemassa missään 
olosuhteissa siltä osin kuin Olennaisen haitallisen muutoksen aiheuttava vaikutus on Yhtiön toimesta tai sen puolesta 
Asianmukaisesti ilmoitettu (kuten määritelty jäljempänä) Due diligence -tiedoissa (kuten määritelty jäljempänä). 

”Konserni” tarkoittaa Yhtiötä ja sen Tytäryhtiöitä kokonaisuutena tarkastellen. 

”Tytäryhtiö” tarkoittaa Nixu AB:ta, Nixu A/S:ta, Nixu B.V.:tä, Nixu Certification Oy:tä ja Nixu Cybersecurity SRL:ää ja 
”Tytäryhtiöt” näitä yhdessä. 

”Asianmukaisesti ilmoitettu” tarkoittaa tosiseikan, asian tai tapahtuman ilmoittamista Due diligence -tiedoissa (kuten 
määritelty jäljempänä) ennen Yhdistymissopimuksen päivämäärää riittävän selvällä ja tarkalla tavalla, jonka perusteella 
ammattimainen ja harkitsevainen tarjouksentekijä, Due diligence -tietoihin perehdyttyään ja ammattimaisten 
neuvonantajien avustuksella, pystyy kohtuudella tunnistamaan, arvioimaan ja ymmärtämään kyseisen ilmoitetun 
tosiseikan, asian tai tapahtuman luonteen, laajuuden ja vaikutukset. 

”Due diligence -tiedot” tarkoittaa tietoa (i) joka on julkaistu Yhtiön toimesta Nasdaq Helsingin sääntöjen, 
Arvopaperimarkkinalain (ja sen nojalla annettujen säädösten) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 596/2914, annettu 16. päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä (muutoksineen) mukaisesti, (ii) joka on 
julkaistu Yhtiön ja sen Tytäryhtiöiden toimesta lehdistötiedotteilla, jotka ovat saatavilla Yhtiön nettisivuilla ja (iii) Due 
diligence -tarkastuksessa (kuten määritelty jäljempänä), ja jotka ovat kussakin tapauksessa ilmoitettu ennen 
Yhdistymissopimuksen allekirjoittamista. 

”Due diligence -tarkastus” tarkoittaa kaupallista, liiketoiminnallista, taloudellista, teknistä, vero ja oikeudellista due 
diligence -tarkastusta Yhtiötä ja sen Tytäryhtiöitä koskevasta materiaalista, jotka Yhtiö on toimittanut saataville 
virtuaalisiin datahuoneisiin (mukaan lukien vastaukset Tarjouksentekijän ja sen neuvonantajien esittämiin kysymyksiin) ja 
muilla tavoin ja niihin liittyviä Yhtiön johdon haastatteluja, jotka Tarjouksentekijä ja sen oikeudellinen, taloudellinen, 
vero- ja muut neuvonantajat pitivät tiettyinä päivämäärinä. 

Osakkeen tarjousvastikkeen ja/tai Optio-oikeuksien tarjousvastikkeen korotusvelvollisuus ja velvollisuus maksaa 
hyvitystä  

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden ostaa Osakkeita ja Optio-oikeuksia ennen Tarjousaikaa, Tarjousaikana ja 
Tarjousajan jälkeen (myös sitä jatkettaessa) ja Jälkikäteisenä tarjousaikana julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä 
tai muutoin. 

Mikäli Tarjouksentekijä tai Tarjouksentekijän kanssa Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla yksissä 
tuumin toimiva taho hankkii Osakkeita ja/tai Optio-oikeuksia Ostotarjouksen julkistamisen jälkeen, mutta ennen 
Tarjousajan päättymistä Osakkeen tarjousvastiketta tai Optio-oikeuksien tarjousvastiketta korkeampaan hintaan tai 
muutoin paremmin ehdoin, Tarjouksentekijän tulee Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 25 §:n mukaisesti muuttaa 
Ostotarjouksen ehtoja vastaamaan edellä mainitun paremmin ehdoin tapahtuneen hankinnan ehtoja (korotusvelvollisuus). 
Tällaisessa tilanteessa Tarjouksentekijä julkistaa korotusvelvollisuutensa syntymisen viipymättä ja maksaa Ostotarjouksen 
toteuttamisen yhteydessä kyseisen paremmin ehdoin tehdyssä hankinnassa maksetun vastikkeen ja Osakkeen 
tarjousvastikkeen ja/tai Optio-oikeuden tarjousvastikkeen välisen erotuksen osakkeenomistajille ja/tai Optio-oikeuksien 
haltijoille, jotka ovat hyväksyneet Ostotarjouksen. 

Mikäli Tarjouksentekijä tai Tarjouksentekijän kanssa Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla yksissä 
tuumin toimiva taho hankkii yhdeksän (9) kuukauden kuluessa Tarjousajan päättymisestä Osakkeita ja/tai Optio-oikeuksia 
Osakkeen tarjousvastiketta tai Optio-oikeuksien tarjousvastiketta korkeampaan hintaan tai muutoin paremmin ehdoin, 
Tarjouksentekijän tulee Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 25 §:n mukaisesti hyvittää Ostotarjouksen hyväksyneille 
osakkeenomistajille ja/tai Optio-oikeuksien haltijoille paremmin ehdoin tehdyssä hankinnassa maksetun vastikkeen ja 
Osakkeen tarjousvastikkeen tai Optio-oikeuksien tarjousvastikkeen välinen erotus (hyvitysvelvollisuus). Tällaisessa 
tilanteessa Tarjouksentekijä julkistaa hyvitysvelvollisuutensa syntymisen viipymättä ja maksaa kyseisen paremmin ehdoin 
tehdyssä hankinnassa maksetun vastikkeen ja Osakkeen tarjousvastikkeen tai Optio-oikeuksien tarjousvastikkeen välisen 
erotuksen yhden (1) kuukauden kuluessa hyvitysvelvollisuuden syntymisestä niille osakkeenomistajille ja 
Optio-oikeuksien haltijoille, jotka ovat hyväksyneet Ostotarjouksen. 

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 25 §:n 5 momentin mukaan hyvitysvelvollisuutta ei kuitenkaan synny siinä tapauksessa, 
että Osakkeen tarjousvastiketta ja/tai Optio-oikeuden tarjousvastiketta korkeamman hinnan maksaminen perustuu 
Osakeyhtiölain mukaiseen välitystuomioon edellyttäen, että Tarjouksentekijä tai Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä 
tarkoitettu taho ei ole ennen välimiesmenettelyä tai sen kuluessa tarjoutunut hankkimaan Osakkeita ja/tai Optio-oikeuksia 
Ostotarjousta paremmin ehdoin. 
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Ostotarjouksen hyväksymismenettely 

Osakkeet 

Ostotarjouksen voi hyväksyä osakkeenomistaja, joka on Tarjousaikana rekisteröitynä Nixun osakasluetteloon, lukuun 
ottamatta Nixua ja sen tytäryhtiöitä. Ostotarjouksen hyväksyntä on annettava arvo-osuustilikohtaisesti. Hyväksynnän 
antavalla Nixun osakkeenomistajalla on oltava rahatili Suomessa tai ulkomailla toimivassa rahoituslaitoksessa (katso ”—
Maksuehdot ja selvitys” jäljempänä ja ”Rajoituksia ja tärkeitä tietoja”). Osakkeenomistajat voivat hyväksyä 
Ostotarjouksen ainoastaan ehdoitta ja kaikkien Osakkeiden osalta, jotka ovat hyväksymislomakkeessa mainituilla 
arvo-osuustileillä sinä hetkenä, jolloin hyväksymiseen liittyvä kyseisen osakkeenomistajan Osakkeita koskeva kauppa 
toteutetaan. Tarjousaikana annettu hyväksyminen on voimassa myös mahdollisen jatketun Tarjousajan tai keskeytetyn 
jatketun Tarjousajan loppuun asti. 

Useimmat suomalaiset tilinhoitajat lähettävät ilmoituksen Ostotarjouksesta sekä siihen liittyvät menettelyohjeet ja 
hyväksymislomakkeen asiakkailleen, jotka on merkitty osakkeenomistajina Euroclear Finland Oy:n (”Euroclear”) 
ylläpitämään Nixun osakasluetteloon. Niiden Nixun osakkeenomistajien, jotka eivät saa tilinhoitajaltansa menettelyohjeita 
tai hyväksymislomaketta, tulee ottaa ensisijaisesti yhteyttä tilinhoitajaansa. Toissijaisesti Nixun osakkeenomistajat voivat 
ottaa yhteyttä Nordea Bank Oyj:hin (”Nordea”) osoitteeseen tender.offers@nordea.com, mistä tällaiset Nixun 
osakkeenomistajat voivat saada tietoa hyväksynnän tekemiseen. Nordea ei osallistu Ostotarjoukseen liittyvään 
yhteydenpitoon Yhdysvalloissa sijaitsevien osakkeenomistajien kanssa (sijoittajan ottaessa yhteyttä tai muutoin). 
Yhdysvalloissa sijaitsevat osakkeenomistajat voivat olla yhteydessä välittäjiinsä saadakseen tarvittavat tiedot. 

Niiden Nixun osakkeenomistajien, joiden Osakkeet on hallintarekisteröity ja jotka haluavat hyväksyä Ostotarjouksen, tulee 
antaa hyväksymisensä hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Tarjouksentekijä ei lähetä 
hyväksymislomaketta tai muita Ostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja näille Nixun osakkeenomistajille. 

Jos osakkeenomistajan hallussa olevat Osakkeet on pantattu tai niihin muutoin kohdistuu rajoituksia, jotka estävät tai 
rajoittavat Ostotarjouksen hyväksymistä, Ostotarjouksen hyväksyminen voi edellyttää pantinhaltijan tai muun kyseisen 
rajoituksen oikeudenhaltijan suostumusta. Tällaisen suostumuksen hankkiminen on kyseisen Nixun osakkeenomistajan 
vastuulla. Pantinhaltijan tai muun oikeudenhaltijan suostumus on toimitettava tilinhoitajalle kirjallisena. 

Nixun osakkeenomistajan, joka haluaa hyväksyä Ostotarjouksen, tulee toimittaa asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu 
hyväksymislomake arvo-osuustiliään hoitavalle tilinhoitajalle tämän antamien ohjeiden mukaisesti ja tämän asettaman 
aikarajan kuluessa, mikä voi päättyä aikaisemmin kuin Tarjousaika. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden hylätä 
virheellisesti tai puutteellisesti tehdyt hyväksynnät. Hyväksyttäessä Ostotarjous Jälkikäteisen tarjousajan aikana, 
hyväksymislomake tulee toimittaa siten, että se on vastaanotettu Jälkikäteisen tarjousajan kuluessa, kyseisen tilinhoitajan 
antamien ohjeiden mukaisesti. 

Hyväksyminen tulee toimittaa siten, että se vastaanotetaan Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu 
Tarjousaika) kuluessa ottaen kuitenkin huomioon kyseisen tilinhoitajan antamat ohjeet. Tilinhoitaja saattaa pyytää, että se 
saa hyväksynnät ennen Tarjousajan päättymistä. Nixun osakkeenomistajat antavat hyväksynnän omalla vastuullaan. 
Hyväksyminen katsotaan annetuksi vasta, kun tilinhoitaja on sen tosiasiallisesti vastaanottanut. Tarjouksentekijä pidättää 
itsellään oikeuden hylätä mikä tahansa virheellisesti tai puutteellisesti tehty hyväksyntä. 

Osakkeenomistaja, joka on Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksynyt Ostotarjouksen, ei saa myydä tai 
muutoin määrätä omistamistaan Osakkeista, joiden osalta hän on Ostotarjouksen hyväksynyt. Hyväksymällä 
Ostotarjouksen osakkeenomistajat valtuuttavat tilinhoitajansa kirjaamaan arvo-osuustililleen myyntivarauksen tai 
luovutusrajoituksen jäljempänä kohdassa ”—Ostotarjouksen tekninen toteutus” esitetyllä tavalla sen jälkeen, kun 
osakkeenomistaja on toimittanut Osakkeita koskevan hyväksymislomakkeen. Lisäksi Ostotarjouksen hyväksyvät Nixun 
osakkeenomistajat valtuuttavat tilinhoitajansa suorittamaan tarvittavat kirjaukset ja ryhtymään muihin Ostotarjouksen 
teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellisiin toimiin sekä myymään kaikki kyseisen Nixun osakkeenomistajan 
hyväksymiseen liittyvien kauppojen toteuttamishetkellä omistamat Osakkeet Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen ehtojen 
mukaisesti. Ostotarjouksen toteuttamiskauppojen tai niiden selvityksen yhteydessä myyntivaraus tai luovutusrajoitus 
poistetaan ja Osakkeen tarjousvastike maksetaan Nixun osakkeenomistajille. 

Ostotarjouksen hyväksymistoimeksiannon antamalla osakkeenomistaja valtuuttaa tilinhoitajansa luovuttamaan tarpeelliset 
henkilötietonsa, arvo-osuustilinsä numeron sekä hyväksyntäänsä koskevat tiedot toimeksiannon tai tehtävän toteuttamiseen 
osallistuville osapuolille Osakkeiden kauppojen toteutusta sekä selvitystä varten. 

Optio-oikeudet 

Ostotarjouksen voi hyväksyä Optio-oikeuksien haltija, joka on Tarjousaikana rekisteröitynä Optio-oikeuksia koskevaan 
rekisteriin. Evli Alexander Incentives Oy (”EAI”), joka hallinnoi Nixun Optio-oikeuksia, lähettää ilmoituksen 
Ostotarjouksesta mukaan lukien ohjeet Ostotarjouksen hyväksymiseksi. EAI ohjeistaa kaikkia Optio-oikeuksien haltijoita 
Ostotarjouksen hyväksymisestä EAI:n Incentive-portaalin kautta. Optio-oikeuksien haltijat, jotka eivät saa ilmoitusta 
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EAI:lta, voivat olla yhteydessä EAI:n osoitteeseen nixu.incentive@eai.fi. Tarjousajan päätyttyä ja EAI:n vastaanotettua 
Optio-oikeuksien haltijoilta Ostotarjouksen hyväksymislomakkeet, Tarjouksentekijä siirtää Ostotarjouksen hyväksyneiden 
Optio-oikeuksien haltijoiden Optio-oikeuksien tarjousvastiketta vastaavan lunastushinnan kokonaisuudessaan Nixulle, 
joka maksaa lunastushinnan vähennettynä mahdollisilla veroilla Optio-oikeuksien haltijoille jäljempänä kohdassa ”—
Maksuehdot ja selvitys” esitetyllä tavalla. 

Optio-oikeuksien haltijan, joka on merkittynä Optio-oikeuksia koskevaan rekisteriin Tarjousaikana ja joka haluaa hyväksyä 
Ostotarjouksen, tulee toimittaa asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu hyväksymislomake ohjeiden mukaisesti EAI:lle 
EAI:n asettaman aikarajan kuluessa. Hyväksymislomake tulee toimittaa siten, että se vastaanotetaan Tarjousajan aikana 
tai, jos Tarjousaikaa on jatkettu, jatketun Tarjousajan aikana, kuitenkin aina EAI:n antamien ohjeiden mukaisesti. 

Optio-oikeuksien haltijat voivat hyväksyä Ostotarjouksen ainoastaan kokonaisuudessaan kaikkien heidän omistamiensa 
Optio-oikeuksien sarjojen osalta. Optio-oikeuksien haltija ei voi myydä vain osaa Optio-oikeuksistaan tai vain kaikkia 
tietyn sarjan Optio-oikeuksia.  

Optio-oikeuksien haltija voi hyväksyä Ostotarjouksen vain ehdottomasti ja kaikkien omistamiensa Optio-oikeuksien osalta 
ja ehdollisena oikeudelle perua Optio-oikeuksien myynti Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Tarjouksentekijä voi hylätä 
Optio-oikeuksien osittaisen myynnin. Optio-oikeuksien haltija, joka on pätevästi hyväksynyt Ostotarjouksen eikä ole 
peruuttanut hyväksyntää Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, ei voi myydä tai muutoin siirtää myymiään Optio-oikeuksia, 
ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. 

Oikeus peruuttaa hyväksyntä 

Nixun osakkeenomistaja ja Optio-oikeuksien haltija voi milloin tahansa ennen Tarjousajan päättymistä (mukaan lukien 
jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) peruuttaa antamansa Ostotarjouksen hyväksynnän siihen saakka, kunnes 
Tarjouksentekijä on ilmoittanut kaikkien Toteuttamisedellytysten täyttyneen tai kun Tarjouksentekijä on luopunut 
vaatimasta niiden täyttymistä eli kunnes Tarjouksentekijä on ilmoittanut Ostotarjouksen ehdottomaksi. Tällaisen 
ilmoituksen jälkeen jo annettua Ostotarjouksen hyväksymistä Osakkeista ja Optio-oikeuksista ei ole enää mahdollista 
peruuttaa ennen Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) päättymistä, paitsi mikäli kolmas 
taho julkistaa kilpailevan julkisen ostotarjouksen Osakkeista ja Optio-oikeuksista ennen Osakkeita ja Optio-oikeuksia 
koskevien toteutuskauppojen toteuttamista jäljempänä kohdassa ”—Ostotarjouksen toteuttaminen” kuvatun mukaisesti. 

Ostotarjouksen hyväksymisen pätevä peruuttaminen edellyttää Osakkeiden osalta sitä, että peruuttamisilmoitus toimitetaan 
kirjallisesti sille tilinhoitajalle, jolle alkuperäinen hyväksymislomake toimitettiin, ja Optio-oikeuksien osalta sitä, että 
peruuttamisilmoitus toimitetaan kirjallisena EAI:lle.  

Hallintarekisteröityjen Osakkeiden osalta osakkeenomistajien tulee pyytää kyseistä hallintarekisteröinnin hoitajaa 
tekemään peruuttamisilmoitus. 

Jos Nixun osakkeenomistaja tai Optio-oikeuksien haltija pätevästi peruuttaa Ostotarjouksen hyväksynnän, Osakkeisiin 
kohdistuva myyntivaraus tai luovutusrajoitus poistetaan kolmen (3) pankkipäivän kuluessa peruuttamisilmoituksen 
vastaanottamisesta. 

Nixun osakkeenomistaja tai Optio-oikeuksien haltija, joka on pätevästi peruuttanut Ostotarjouksen hyväksyntänsä, voi 
hyväksyä Ostotarjouksen uudelleen Tarjousaikana (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) noudattaen 
edellä kohdassa ”—Ostotarjouksen hyväksymismenettely” kuvattua menettelyä. 

Nixun osakkeenomistaja, joka peruuttaa hyväksyntänsä, on velvollinen maksamaan kaikki maksut, jotka arvo-osuustiliä 
hoitava tilinhoitaja tai hallintarekisteröinnin hoitaja perii peruuttamisesta, pois lukien tilanteet, joissa kilpaileva ostotarjous 
on julkistettu. 

Mahdollisen Jälkikäteisen tarjousajan aikana annettu Ostotarjouksen hyväksyntä on sitova eikä sitä voida peruuttaa, ellei 
pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. 

Ostotarjouksen tekninen toteutus 

Kun tilinhoitaja on vastaanottanut asianmukaisesti täytetyn ja allekirjoitetun Osakkeita koskevan hyväksymislomakkeen 
Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, tilinhoitaja kirjaa kyseisen osakkeenomistajan arvo-osuustilille myyntivarauksen tai 
luovutusrajoituksen. Ostotarjouksen toteuttamiskaupan tai sen selvityksen yhteydessä myyntivaraus tai luovutusrajoitus 
poistetaan ja kyseiselle osakkeenomistajalle maksetaan Osakkeen tarjousvastike. 

Kun EAI on vastaanottanut asianmukaisesti täytetyn ja allekirjoitetun Optio-oikeuksia koskevan hyväksymislomakkeen 
Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, EAI raportoi tiedot hyväksynnästä Nordealle. Ostotarjouksen toteuttamiskaupan tai sen 
selvityksen yhteydessä kyseiselle Optio-oikeuksien haltijalle maksetaan Optio-oikeuksien tarjousvastike vähennettynä 
mahdollisilla veroilla. 
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Ostotarjouksen tuloksen julkistaminen 

Ostotarjouksen alustava tulos julkistetaan pörssitiedotteella arviolta Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty 
jatkettu Tarjousaika) päättymistä seuraavana ensimmäisenä (1.) pankkipäivänä. Alustavan tuloksen julkistamisen 
yhteydessä julkistetaan, toteutetaanko Ostotarjous sillä edellytyksellä, että Toteuttamisedellytykset ovat edelleen 
täyttyneitä Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamispäivänä, ja jatketaanko Tarjousaikaa. Ostotarjouksen lopullinen 
tulos julkistetaan arviolta Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) päättymistä seuraavana 
kolmantena (3.) pankkipäivänä. Lopullisen tuloksen julkistamisen yhteydessä vahvistetaan niiden Osakkeiden ja 
Optio-oikeuksien prosentuaalinen osuus, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi 
peruutettu. 

Tarjouksentekijä julkistaa mahdollisen Jälkikäteisen tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen Osakkeiden ja 
Optio-oikeuksien alustavan prosentuaalisen osuuden arviolta ensimmäisenä (1.) Jälkikäteisen tarjousajan päättymistä 
seuraavana pankkipäivänä, ja lopullisen prosentuaalisen osuuden arviolta kolmantena (3.) Jälkikäteisen tarjousajan 
päättymistä seuraavana pankkipäivänä. 

Ostotarjouksen toteuttaminen 

Ostotarjous toteutetaan kaikkien niiden Nixun osakkeenomistajien ja Optio-oikeuksien haltijoiden osalta, jotka ovat 
pätevästi hyväksyneet Ostotarjouksen ja eivät ole sitä pätevästi peruuttaneet, arviolta Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu 
tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) päättymistä seuraavana viidentenä (5.) pankkipäivänä (”Toteutuspäivä”), jonka 
alustavasti odotetaan olevan 24.4.2023. Mikäli mahdollista, Osakkeiden toteutuskaupat tehdään Nasdaq Helsingin kautta 
edellyttäen, että arvopaperikauppaan Nasdaq Helsingissä sovellettavat säännöt sen sallivat. Muutoin toteutuskaupat 
tehdään Nasdaq Helsingin ulkopuolella. Toteutuskaupat selvitetään arviolta Toteutuspäivänä (”Selvityspäivä”), jonka 
alustavasti odotetaan olevan 24.4.2023. 

Maksuehdot ja selvitys 

Osakkeen tarjousvastike maksetaan Selvityspäivänä jokaisen Nixun osakkeenomistajan, joka on pätevästi hyväksynyt 
Ostotarjouksen ja ei ole sitä pätevästi peruuttanut, arvo-osuustilin hoitotilille. Optio-oikeuksien tarjousvastike maksetaan 
Selvityspäivänä jokaisen Optio-oikeuksien haltijan, joka on pätevästi hyväksynyt Ostotarjouksen ja ei ole sitä pätevästi 
peruuttanut, tämän hyväksymislomakkeella ilmoittamalle pankkitilille. Osakkeen tarjousvastiketta tai Optio-oikeuksien 
tarjousvastiketta ei missään tapauksessa makseta pankkitilille, joka sijaitsee Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, 
Japanissa, Kanadassa tai Uudessa-Seelannissa tai missään muussa maassa, missä Ostotarjousta ei tehdä (katso kohta 
”Rajoituksia ja tärkeitä tietoja”). Mikäli Nixun osakkeenomistajan hoitotili sijaitsee eri rahalaitoksessa kuin arvo-osuustili, 
Osakkeen tarjousvastike maksetaan tällaiselle pankkitilille noin kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin rahalaitosten välisen 
maksuliikenteen aikataulun mukaisesti. 

Mahdollisen Jälkikäteisen tarjousajan tilanteessa Tarjouksentekijä julkistaa sitä koskevan ilmoituksen yhteydessä maksua 
ja selvitystä koskevat ehdot niiden Osakkeiden ja Optio-oikeuksien osalta, joiden osalta Ostotarjous on hyväksytty tällaisen 
Jälkikäteisen tarjousajan aikana. Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi tarjottujen Osakkeiden ja Optio-oikeuksien 
toteutuskaupat Jälkikäteisen tarjousajan aikana suoritetaan kuitenkin vähintään kahden (2) viikon välein. 

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden lykätä Osakkeen tarjousvastikkeen ja Optio-oikeuksien tarjousvastikkeen 
maksamista, mikäli suoritus estyy tai keskeytyy ylivoimaisen esteen vuoksi, mutta suorittaa maksun kuitenkin heti, kun 
suorituksen estävä tai keskeyttävä ylivoimainen este on ratkaistu. 

Omistusoikeuden siirtyminen 

Omistusoikeus Osakkeisiin ja Optio-oikeuksiin, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole 
pätevästi peruutettu, siirtyy Tarjouksentekijälle Selvityspäivänä osakkeenomistajille maksettavaa Osakkeen 
tarjousvastiketta tai Optio-oikeuksien tarjousvastiketta vastaan. Mahdollisen Jälkikäteisen tarjousajan tilanteessa 
omistusoikeus Osakkeisiin ja Optio-oikeuksiin, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty Jälkikäteisen tarjousajan 
aikana, siirtyy Tarjouksentekijälle Nixun osakkeenomistajalle tai Optio-oikeuksien haltijalle maksettavaa Osakkeen 
tarjousvastikkeen tai Optio-oikeuksien tarjousvastikkeen maksua vastaan heti kun hyväksynnän jälkeen käytännössä 
mahdollista. 

Varainsiirtovero ja muut maksut 

Tarjouksentekijä maksaa Osakkeiden tai Optio-oikeuksien Ostotarjouksen perusteella tapahtuvan myynnin yhteydessä 
mahdollisesti Suomessa perittävän varainsiirtoveron. 

Ostotarjouksen mukaisen vastikkeen vastaanottaminen Osakkeen ja/tai Optio-oikeuden myynnin yhteydessä voi olla 
verotettava liiketoimi Nixun osakkeenomistajalle tai Optio-oikeuksien haltijalle sovellettavien verolakien mukaan. Kukin 
Nixun osakkeenomistaja tai Optio-oikeuksien haltija vastaa kaikista verovelvoitteista, jotka tällaiselle osakkeenomistajalle 
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tai Optio-oikeuksien haltijalle syntyy Ostotarjouksen mukaisesta Osakkeen ja/tai Optio-oikeuden myymisestä ja 
käteisvarojen vastaanottamisesta. 

Kukin Nixun osakkeenomistaja ja/tai Optio-oikeuksien haltija vastaa kaikista maksuista, jotka tilinhoitaja Nixun 
osakkeenomistajan ja/tai Optio-oikeuksien haltijan kanssa tekemän sopimuksen perusteella mahdollisesti perii sekä 
tilinhoitajien, omaisuudenhoitajien tai hallintarekisteröinnin hoitajien tai muiden tahojen veloittamista vakuuksien 
vapauttamiseen tai mahdollisten muiden Osakkeiden ja Optio-oikeuksien myynnin estävien rajoitusten poistamiseen 
liittyvistä palkkioista ja maksuista. Kukin Nixun osakkeenomistaja tai Optio-oikeuksien haltija vastaa palkkioista, jotka 
liittyvät Nixun osakkeenomistajan tai Optio-oikeuksien haltijan tekemän hyväksynnän peruuttamiseen. 

Tarjouksentekijä vastaa kaikista muista tavanomaisista kuluista, jotka aiheutuvat Ostotarjouksen edellyttämistä 
arvo-osuuskirjauksista, Ostotarjouksen mukaisten Osakkeita koskevien kauppojen toteuttamisesta ja Osakkeen 
tarjousvastikkeen ja Optio-oikeuksien tarjousvastikkeen maksamisesta. 

Mikäli Nixun osakkeenomistaja kolmannen osapuolen Tarjousaikana tekemän kilpailevan ostotarjouksen vuoksi tai 
muuten pätevästi peruuttaa Ostotarjousta koskevan hyväksymisensä, eräät tilinhoitajat voivat periä osakkeenomistajalta 
erikseen maksun Ostotarjouksen hyväksymiseen ja hyväksymisen peruuttamiseen liittyvistä kirjauksista, kuten kuvattu 
edellä kohdassa ”—Oikeus peruuttaa hyväksyntä”. 

Muut asiat 

Tähän Tarjousasiakirjaan ja Ostotarjoukseen sovelletaan Suomen lakia. Ostotarjouksesta mahdollisesti aiheutuvat tai siihen 
liittyvät erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden muuttaa Ostotarjouksen ehtoja Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 15 §:n 
mukaisesti. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden päättää Ostotarjouksesta luopumisesta Arvopaperimarkkinalain 
11 luvun 12 §:n mukaisesti, mikäli Finanssivalvonta päättää Tarjousajan pidentämisestä. 

Mikäli kolmas osapuoli tekee Tarjousaikana kilpailevan ostotarjouksen, Tarjouksentekijä Arvopaperimarkkinalain 
11 luvun 17 §:n mukaisesti pidättää itsellään oikeuden (i) päättää Tarjousajan pidentämisestä; (ii) päättää Ostotarjouksen 
ehtojen muuttamisesta; ja (iii) päättää Tarjousaikana mutta ennen kilpailevan tarjouksen tarjousajan päättymistä antaa 
Ostotarjouksen raueta. Tarjouksentekijä päättää kaikista muista Ostotarjoukseen liittyvistä asioista. 

Muita tietoja 

Nordea toimii Ostotarjouksen järjestäjänä Yhdysvaltain ulkopuolella, millä tarkoitetaan sitä, että se suorittaa tiettyjä 
hallinnollisia palveluja Ostotarjouksen yhteydessä. Tämä ei tarkoita, että Ostotarjouksen hyväksyvää henkilöä 
(”Osallistuja”) pidettäisiin automaattisesti Nordean asiakkaana. Osallistujaa pidetään asiakkaana vain, jos Nordea on 
neuvonut Osallistujaa tai muutoin ollut henkilökohtaisesti yhteydessä Osallistujaan Ostotarjousta koskien. Jos Osallistujaa 
ei pidetä asiakkaana, sijoituspalvelulain (747/2012, muutoksineen) sijoittajien suojaa koskevia säännöksiä ei sovelleta 
hyväksymiseen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, ettei kumpaakaan, niin sanottua asiakkaan luokittelua tai niin sanottua 
soveltuvuusarviointia, suoriteta Ostotarjouksen yhteydessä. Kukin Osallistuja on näin ollen vastuussa sen varmistamisesta, 
että sillä on riittävä kokemus ja tieto ymmärtääkseen Ostotarjoukseen liittyvät riskit. 

Tärkeää tietoa henkilötunnuksista ja LEI-tunnuksista 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU (MiFID II) mukaan kaikilla sijoittajilla on 3.1.2018 alkaen 
oltava kansainvälinen tunniste arvopaperikauppoja tehdäkseen. Nämä vaatimukset edellyttävät, että oikeushenkilöt hakevat 
oikeushenkilötunnusta (”LEI-tunnus”) ja luonnolliset henkilöt selvittävät kansallisen henkilötunnuksensa (kansallinen 
henkilötunnus tai kansallinen asiakastunnus) Ostotarjouksen hyväksyäkseen. Oikeushenkilön oikeudellinen asema määrää 
kumpaa tunnistetta edellytetään, ja LEI-tunnuksen tai kansallisen henkilötunnuksen toimittamatta jättäminen voi estää 
Nordeaa toteuttamasta kauppaa tällaisen henkilön osalta. Oikeushenkilöt, jotka tarvitsevat LEI-tunnuksen, voivat olla 
yhteydessä markkinoilla toimiviin toimittajiin. Ohjeita globaalista LEI-järjestelmästä on saatavilla seuraavalla 
verkkosivustolla: www.gleif.org/en/about-lei/get-an-lei-find-lei-issuing-organizations. Oikeushenkilöitä ja luonnollisia 
henkilöitä, jotka aikovat hyväksyä Ostotarjouksen kehotetaan hakemaan LEI-tunnusta (oikeushenkilöt) tai selvittämään 
kansallisen henkilötunnuksensa (luonnolliset henkilöt) hyvissä ajoin, sillä tätä tietoa vaaditaan hyväksymislomakkeessa 
sitä jätettäessä. 

Tietoja henkilötietojen käsittelystä 

Ostotarjouksen hyväksyvät henkilöt toimittavat rekisterinpitäjänä käsittelyssä toimivalle Nordealle, henkilötietoja, kuten 
nimen, osoitteen ja sosiaaliturvatunnuksen. Nordealle toimitettuja henkilötietoja käsitellään tietojärjestelmissä 
Ostotarjouksen hallinnoimisen vaatimassa laajuudessa. Myös muista lähteistä kuin asiakkaalta saatuja henkilötietoja 
saatetaan käsitellä. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös Nordean yhteistyöyritysten tietojärjestelmissä. Nordea saattaa 
hankkia osoitetietoja Euroclearin toteuttaman automaattisen prosessin kautta. Lisätietoja Nordean henkilötietojen 

https://www.gleif.org/en/about-lei/get-an-lei-find-lei-issuing-organizations
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käsittelystä, mukaan lukien tietoja siitä, miten käyttää rekisteröityjen oikeuksia, löytyy osoitteista 
www.nordea.fi/henkiloasiakkaat/tuki/henkilotietoihin-liittyvat-oikeutesi.html ja www.nordea.com/fi/tietosuojaseloste. 

https://www.nordea.fi/henkiloasiakkaat/tuki/henkilotietoihin-liittyvat-oikeutesi.html
https://www.nordea.com/fi/tietosuojaseloste
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TARJOUKSENTEKIJÄN ESITTELY 

DNV AS on Norjan kuningaskunnan lakien mukaan perustettu yksityinen osakeyhtiö, ja sen yritystunnus on 945 478 931. 
Tarjouksentekijän rekisteröity osoite on Veritasveien 1, 1363 Høvik, Norja ja sen kotipaikka on Høvik, Norja. 
Tarjouksentekijä on DNV Group AS -konsernin, joka on Norjan kuningaskunnan lainsäädännön mukaan perustettu 
yksityinen osakeyhtiö, kokonaan omistama tytäryhtiö. DNV Group AS:n yritystunnus on 934 763 149, rekisteröity osoite 
on Veritasveien 1, 1363 Høvik, Norja ja sen kotipaikka on Høvik, Norja. DNV Group AS:n tosiasiallinen omistaja on 
Stiftelsen Det Norske Veritas, joka on Norjan kuningaskunnan lakien mukaan perustettu itsenäinen säätiö ja jonka 
tarkoituksena on turvata elämää, omaisuutta ja ympäristöä. Stiftelsen Det Norske Veritaksen yritystunnus on 911 177 781, 
rekisteröity osoite on Veritasveien 1, 1363 Høvik, Norja ja sen kotipaikka on Høvik, Norja. 

DNV on riippumaton laadunvarmistus- ja riskienhallintapalvelujen tarjoaja, joka toimii, suoraan ja tytäryhtiöidensä kautta, 
yli 100 maassa ja jonka tarkoituksena on turvata elämää, omaisuutta ja ympäristöä. DNV:llä on pohjoismaiset juuret ja 
globaali jalanjälki, ja sen pääkonttori sijaitsee Oslossa, Norjassa. Yhdessä konserniyhtiöidensä kanssa DNV työllistää lähes 
13 000 asiantuntijaa edistämään turvallisuutta ja kestävää suorituskykyä, asettamaan toimialaa koskevia standardeja ja 
luomaan ratkaisuja sen yli 100 000 asiakkaalle useilla toimialoilla, kuten meri-, energia-, auto-, elintarvike- ja 
juomateollisuudessa sekä terveydenhuollossa. DNV:llä itsellään oli 2 372 työntekijää 31.12.2022 sen 13 Norjan 
toimipisteessä ja 16 ulkomaisessa sivukonttorissa. 

DNV on toiminut Suomessa yli 60 vuotta tarjoten riskienhallintapalveluita eri liiketoiminta-aloilla, kuten merenkulku-, 
energia-, autoteollisuus-, elintarviketeollisuus- ja terveydenhuoltoalalla. DNV:llä on kaksi sen kokonaan omistamaa 
tytäryhtiötä Suomessa, DNV Finland Oy Ab ja DNV Business Assurance Oy Ab. DNV-konsernilla on noin 60 työntekijää 
Suomessa. 

Tarjouksentekijän kanssa Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla yksissä tuumin toimivat DNV:n 
konserniyhtiöt, sen emoyhtiö DNV Group AS ja sen tosiasiallinen omistaja Stiftelsen Det Norske Veritas. Tämän 
Tarjousasiakirjan päivämääränä Tarjouksentekijä omistaa 75 467 Osaketta (mukaan lukien selvittämättömät kaupat), jotka 
edustavat noin 1.0 prosenttia Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänioikeuksista. Tämän Tarjousasiakirjan 
päivämääränä Tarjouksentekijä ei omista Optio-oikeuksia. Mikään Tarjouksentekijään Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 
5 §:ssä tarkoitetussa suhteessa oleva taho ei omista Osakkeita tai Optio-oikeuksia.  

Tarjouksentekijän tietojen mukaan Yhtiö ei omista Tarjouksentekijän tai minkään Tarjouksentekijään 
Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitetussa suhteessa olevan tahon osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia 
arvopapereita. 
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NIXUN ESITTELY 

Tässä Tarjousasiakirjassa esitetyt Nixua koskevat taloudelliset ja muut tiedot perustuvat yksinomaan Nixun 31.12.2021 
päättyneeltä tilikaudelta julkistamaan tilintarkastettuun konsernitilinpäätökseen ja hallituksen toimintakertomukseen, 
Nixun 30.6.2022 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta julkistamaan tilintarkastamattomaan puolivuosikatsaukseen, 
Nixun 13.10.2022 julkistamaan pörssitiedotteeseen kolmannen neljänneksen toimitusjohtajan tilintarkastamattomasta 
katsauksesta, Nixun 9.2.2023 julkistamaan pörssitiedotteeseen tilintarkastamattomasta tilinpäätöstiedotteesta 1.1.–
31.12.2022, Nixun julkistamiin muihin pörssitiedotteisiin, kaupparekisterimerkintöihin ja muihin julkisesti saatavilla 
oleviin tietoihin. Tarjouksentekijä ei näin ollen vastaa millään tavalla tällaisista tiedoista lukuun ottamatta niiden 
asianmukaista toistamista tässä Tarjousasiakirjassa. 

Yleistä 

Nixu Oyj on Nixu-konsernin emoyhtiö. Nixu on kyberturvallisuuspalveluita tarjoava yhtiö, jonka missiona on pitää 
digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Nixu pitää intohimonaan organisaatioiden auttamista hyödyntämään digitalisaatiota 
turvallisesti. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Nixu tarjoaa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, 
digitaalisten palveluiden helpon saatavuuden ja tietoturvan varmistamiseksi. Nixu pyrkii olemaan paras työpaikka 
kyberturvallisuusammattilaisille. Yhtiö työllistää noin 400 kyberturvallisuusammattilaista Suomessa, Ruotsissa, 
Alankomaissa, Tanskassa ja Romaniassa. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa, mutta se palvelee asiakkaitaan ympäri 
maailman. Sen asiakkaat ovat yleensä suuria kansainvälisesti toimivia yhtiöitä tai valtion organisaatioita. Nixun liikevaihto 
oli 31.12.2022 päättyneellä tilikaudella 60 222 tuhatta euroa ja sen liiketulos oli 564 tuhatta euroa. 

Nixu on Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö. Nixun Osakkeet ovat olleet julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq 
Helsingin pörssilistalla vuodesta 2018 lähtien ja Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla vuosina 2014–2018. 
Nixun rekisteröity toiminimi on Nixu Oyj, sen rekisteröity osoite on Keilaranta 15, 02150 Espoo ja kotipaikka on Espoo. 
Nixun yritystunnus on 0721811-7. Nixun tilikausi on kalenterivuosi. 

Osakkeet ja osakepääoma 

Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä Nixun osakepääoma on 94 821,20 euroa ja osakkeiden lukumäärä on yhteensä 
7 447 219 osaketta, joista 7 445 693 on ulkona olevia ja 1 526 Yhtiön hallussa olevia omia Osakkeita. Nixun 
yhtiöjärjestyksessä ei ole määräyksiä osakepääoman vähimmäis- tai enimmäismäärästä. 

Nixulla on yksi osakesarja. Osakkeet on liitetty suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään. Jokainen Osake tuottaa 
omistajalleen yhden äänen Nixun yhtiökokouksessa. Kaikki Osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muihin 
Nixun jaettaviin varoihin. Nixun yhtiöjärjestyksessä ei ole äänioikeuksia koskevia määräyksiä tai rajoituksia, jotka 
poikkeaisivat Osakeyhtiölaista. 

Omistusrakenne 

Seuraavassa taulukossa esitetään Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan kymmenen suurinta Nixun 
osakkeenomistajaa ja näiden osuudet kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista ja äänioikeuksista Nixussa 31.1.2023: 

 31.1.2023 

 
Osakkeiden 
lukumäärä 

Osuus 
Osakkeista  
ja äänistä 

  (prosenttia) 
Peter Gylfe ..........................................................................................................................................  741 486 9,96 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ........................................................................................  344 704 4,63 
OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto .................................................................................................  320 080 4,30 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ........................................................................................  262 228 3,52 
Tenendum Oy .....................................................................................................................................  248 800 3,34 
Turret Oy Ab.......................................................................................................................................  185 000 2,48 
Kimmo Rasila .....................................................................................................................................  160 938 2,16 
Lamy Oy .............................................................................................................................................  159 129 2,14 
Sijoitusrahasto Aktia Nordic Small Cap .............................................................................................  150 322 2,02 
Heikki Roikonen .................................................................................................................................     130 645     1,75 
Kymmenen suurinta osakkeenomistajaa yhteensä ..............................................................................  2 703 332 36,3 
Muut osakkeenomistajat .....................................................................................................................  4 743 887     63,7 
Yhteensä .............................................................................................................................................  7 447 219 100,00 
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Omat osakkeet 

Tarjouksentekijän tietojen mukaan tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä Nixulla ja sen tytäryhtiöillä on hallussa yhteensä 
1 526 omaa osaketta, jotka edustavat noin 0,02 prosenttia kaikista Nixun osakkeista ja äänioikeuksista. Ostotarjousta ei 
tehdä Nixun tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevista osakkeista. 

Osakeoptiot ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet 

Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä Nixu on laskenut liikkeeseen yhteensä 219 300 optio-oikeutta yhden 
osakepohjaisen kannustinjärjestelmän, Optio-ohjelma 2019:n, alla, kuten seuraavassa taulukossa esitetään: 

 

Liikkeeseen-
laskettujen 

Optio-
oikeuksien 

määrä 
16.2.2023 

Osakkeiden 
lukumäärä, 

jonka 
merkintään 

kukin 
Optio-oikeus 

oikeuttaa 
Merkintä-

hinta 
   (euroa) 
Optio-oikeudet 2019A ............................................................................................  63 800 1 12,09 
Optio-oikeudet 2019B .............................................................................................  68 000 1 9,48 
Optio-oikeudet 2019C .............................................................................................  87 500 1 9,95 

 

Nixulla on tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä sen toimitusjohtajalle suunnattu lisäosakeohjelma 
(”Lisäosakeohjelma”), jonka mukaan toimitusjohtajalla on oikeus saada 21.8.2025 päättyvän kolmen vuoden 
säilytysjakson jälkeen 44 000 Yhtiön Osaketta vastikkeetta. Lisäosakeohjelman ehtojen mukaisesti Yhtiön tulee maksaa 
kaikki Lisäosakeohjelman mukaiset osakepalkkiot ja Lisäosakeohjelma päättyy, kun Tarjouksentekijä on julistanut 
Ostotarjouksen ehdottomaksi yli 90 prosentin hyväksyntäasteella. 

Valtuutukset 

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta 

Nixun 19.4.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Nixun hallituksen päättämään enintään 720 110 Nixun oman 
osakkeen hankkimisesta yhtiön omaan vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu määrä vastasi Nixun varsinaisen 
yhtiökokouksen kokouskutsun päivänä noin 10 prosenttia Nixun kaikista ulkona olevista osakkeista ottaen huomioon jo 
Nixun hallussa olevat omat osakkeet. Valtuutuksen nojalla tehtävät hankinnat tehdään markkinapaikalla, joiden sääntöjen 
mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä niissä 
markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Hankittavista osakkeista maksettavan 
vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään yhtiön osakkeiden hankkimisesta 
myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Tällöin osakkeiden 
hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön 
liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai 
muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Lisäksi yhtiö voi hankkia yksittäisten hallituksen jäsenten lukuun 
markkinoilta yhtiön osakkeita hallituksen jäsenten palkkioiden maksamiseksi joko kokonaan tai osittain. Hankitut osakkeet 
voidaan myös pitää yhtiöllä. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä 
ehdoista ja seikoista. Valtuutus on voimassa Nixun seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin 
enintään 30.6.2023 asti. 

Valtuutus päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden 
luovuttamisesta 

Nixun 19.4.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Nixun hallituksen päättämään uusien osakkeiden ja osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä Nixun hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Hallitus voi 
Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisesti antaa yhdessä tai useammassa erässä uusia osakkeita tai osakkeeseen oikeuttavia 
erityisiä oikeuksia ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden 
lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 485 000 kappaletta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita 
tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat 
omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta 
painava taloudellinen syy, tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien 
osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista 
muista osakeantiin sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden 
luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, 
omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeen maksamiseen yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää 
omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi siten, että osakkeita luovutettaisiin suunnatusti yhtiön ja sen 
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tytäryhteisöjen työntekijöille ja toimitusjohtajille. Osakkeiden ehdotettu enimmäismäärä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön 
rekisteröidystä osakemäärästä ja tästä valtuutuksesta voidaan käyttää henkilöstön kannustamiseen määrä, joka vastaa 
enintään 5 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättymiseen saakka, mutta kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. 

Osakassopimukset ja eräät muut sopimukset 

Tarjouksentekijän tiedossa ei ole osakassopimuksia eikä muita sopimuksia, jotka liittyisivät äänivallan tai osakeomistuksen 
käyttöön Nixussa, tai järjestelyjä, jotka olennaisesti vaikuttaisivat Ostotarjouksen edullisuuden arviointiin. 

Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja  

Osakeyhtiölain mukaisesti Nixun hallitus huolehtii Nixun hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. 
Nixun yhtiöjärjestyksen mukaan Nixun hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Tämän 
Tarjousasiakirjan päivämääränä Nixun hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt: Jari Niska (puheenjohtaja), Marko 
Kauppi, Kati Hagros, Anders Silwer ja Joakim Karske. 

Lisäksi Nixun yhtiöjärjestyksen mukaan Nixun hallitus valitsee Nixun toimitusjohtajan. Tämän Tarjousasiakirjan 
päivämääränä Nixun toimitusjohtaja on Teemu Salmi. 

Nixun tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT 
Panu Vänskä. 

Taloudelliset tiedot 

Tähän Tarjousasiakirjaan sisältyy Nixun 9.2.2023 julkistama pörssitiedote tilintarkastamattomasta tilinpäätöstiedotteesta 
1.1.–31.12.2022, Nixun 13.10.2022 julkistama pörssitiedote kolmannen neljänneksen toimitusjohtajan 
tilintarkastamattomasta katsauksesta, Nixun 30.6.2022 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta julkistama 
tilintarkastamaton puolivuosikatsaus ja Nixun 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta julkistamaan tilintarkastettuun 
konsernitilinpäätökseen ja hallituksen toimintakertomukseen. Tähän Tarjousasiakirjaan sisällytetyt Nixun 9.2.2023 ja 
13.10.2022 sisällytetyt pörssitiedotteet ovat tilintarkastamattomia. Katso ”Liite A: Nixun taloudelliset tiedot”. 

Nixun julkistamat tulevaisuudennäkymät 

Nixun tulevaisuudennäkymiä on kuvattu Nixun 9.2.2023 julkistamassa pörssitiedotteessa tilintarkastamattomasta 
tilinpäätöstiedotteesta 1.1.–31.12.2022, Nixun 13.10.2022 julkistamassa pörssitiedotteessa kolmannen neljänneksen 
toimitusjohtajan tilintarkastamattomasta katsauksesta, Nixun 30.6.2022 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta 
julkistamassa tilintarkastamattomassa puolivuosikatsauksessa ja Nixun 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta julkistama 
tilintarkastettu konsernitilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus. Katso ”Liite A: Nixun taloudelliset tiedot”. 

Yhtiöjärjestys 

Tähän Tarjousasiakirjaan sisältyy Nixun yhtiöjärjestys. Katso ”Liite B: Nixun yhtiöjärjestys”. 

 



 

 

   
 

LIITE A 
NIXUN TALOUDELLISET TIEDOT 

Nixun 9.2.2023 julkistama pörssitiedote tilintarkastamattomasta tilinpäätöstiedotteesta 1.1.–31.12.2022, Nixun 
13.10.2022 julkistama pörssitiedote kolmannen neljänneksen toimitusjohtajan tilintarkastamattomasta katsauksesta, Nixun 
30.6.2022 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta julkistama tilintarkastamaton puolivuosikatsaus ja Nixun 31.12.2021 
päättyneeltä tilikaudelta julkistama tilintarkastettu konsernitilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, siten, kun ne 
sisältyvät tähän Tarjousasiakirjaan, perustuvat Nixun julkistamiin tietoihin. Tarjouksentekijä ei vastaa millään tavalla 
mainituissa asiakirjoissa esitetyistä tiedoista lukuun ottamatta niiden asianmukaista toistamista tässä Tarjousasiakirjassa. 

Taloudellisten tietojen sisällysluettelo 

Nixun 9.2.2023 julkistama pörssitiedote tilintarkastamattomasta tilinpäätöstiedotteesta 1.1.–31.12.2022 ................  A-2

Nixun 13.10.2022 julkistama pörssitiedote kolmannen neljänneksen toimitusjohtajan tilintarkastamattomasta 
katsauksesta .............................................................................................................................................................  A-27

Nixun 30.6.2022 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta julkistama tilintarkastamaton puolivuosikatsaus ............  A-30

Nixun 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta julkistama tilintarkastettu konsernitilinpäätös ja hallituksen 
toimintakertomus .....................................................................................................................................................  A-50
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Nixun 9.2.2023 julkistama  
pörssitiedote tilintarkastamattomasta tilinpäätöstiedotteesta 1.1.–31.12.2022
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Tilinpäätöstiedote
1.1.– 31.12.2022 (IFRS)

Nixu Oyj 
Pörssitiedote 9.2.2023  
kello 8.00 
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2      TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Heinä – joulukuun 2022 pääkohdat: 

• Liikevaihto 31 642 (25 089) tuhatta euroa, kasvua 26 %. 

• Käyttökate (EBITDA) 2 032 (667) tuhatta euroa, osuus liikevaihdosta 6 % (3 %).

• Oikaistu käyttökate (EBITDA) 2 128 (731) tuhatta euroa, osuus liikevaihdosta 7 % (3%).

• Liiketulos (EBIT) 1 117 (-289) tuhatta euroa, osuus liikevaihdosta 4 % (-1 %).

• Nixun uusi toimitusjohtaja Teemu Salmi aloitti tehtävässään 1.8.2022.

• Nixu käynnisti strategianpäivitysprojektin.

• Nixu solmi mittavan kyberturvapalveluiden puitesopimuksen.

Tammi – joulukuun 2022 pääkohdat: 

• Liikevaihto 60 222 (51 809) tuhatta euroa, kasvua 16 %.

• Käyttökate (EBITDA) 2 409 (1 473) tuhatta euroa, osuus liikevaihdosta 4 % (3 %). 

• Oikaistu käyttökate (EBITDA) 2 480 (1 929) tuhatta euroa, osuus liikevaihdosta 4 % (4 %).

• Liiketulos (EBIT) 564 (-444) tuhatta euroa, osuus liikevaihdosta 1 % (-1 %). 

• Rahoituksen maturiteettia pidennettiin.

Merkittävä käänne – edessä monia mahdollisuuksia

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2023 

Yhtiö arvioi liikevaihdon olevan 66–70 miljoonaa euroa ja 
kannattavuuden parantuvan. 
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3      TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Avainluvut 

tuhatta euroa 1.7. – 31.12.2022 1.7. – 31.12.2021 1.1. – 31.12.2022 1.1. – 31.12.2021
Liikevaihto 31 642 25 089 60 222 51 809
Tilikauden tulos 799 -532 42 -984
Osakekohtainen tulos, euroa 0,11 -0,07 0,01 -0,13
Käyttökate 2 032 667 2 409 1 473
Käyttökate, % liikevaihdosta 6,4 % 2,7 % 4,0 % 2,8 %
Oikaistu käyttökate1 2 128 731 2 480 1 929
Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta1 6,7 % 2,9 % 4,1 % 3,7 %
Liiketulos 1 117 -289 564 -444
Liiketulos, % liikevaihdosta 3,5 % -1,2 % 0,9 % -0,9 %
Oikaistu liiketulos1 1 213 -226 634 13
Oikaistu Liiketulos %1 3,8 % -0,9 % 1,1 % 0,0 %

1 Oikaisuerinä käsitellään poikkeukselliset ja tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat, jotka eivät ole toistuvia. Tällaisia poikkeuksellisia eriä ovat mm. liiketoiminnan  
muihin kuluihin sisältyvät uudelleenjärjestelyihin ja yrityskauppoihin liittyvät kertaluonteiset kulut. Tammi – joulukuun 2022 liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia kuluja 71 (456) tuhatta euroa.  
Heinä – joulukuun 2022 liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia kuluja 96 (64) tuhatta euroa.

tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021
Omavaraisuusaste, % 30,6 % 31,5 %
Korollinen nettovelka 3 199 3 237
Nettovelkaantumisaste, % 25,2 % 25,3 %

Tilinpäätöstiedotteeseen sisältyvät tilinpäätösluvut ovat tilintarkastamattomia.
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4      TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Toimitusjohtaja Teemu Salmi: 

Vuosi 2022 oli monin tavoin menestyksekästä aikaa Nixulle. Pääsimme takaisin kasvu-uralle ja kannattavuutem-
me parani selvästi. Ylitimme myös kyberturvamarkkinoiden kasvun. Tämän hyvän taloudellisen kehityksen taustalla 
ovat edellisenä vuonna tehdyt toimintatapojen muutokset ja nixulaisten ansiokas työskentely yhteisten tavoittei-
den saavuttamiseksi.

Vuoden 2022 aikana keskityimme kasvua painokkaammin varmistamaan toimintamme kannattavuutta ja 
tehokkuutta. Koronan väistyttyä Pohjoismaista markkinat kehittyivät nopeasti. Monet organisaatiot ovat nyt 
entistä halukkaampia käyttämään ulkoisia kumppaneita, joiden kanssa ne voivat ylläpitää, vahvistaa ja ke-
hittää kyberturvallisuusympäristöään. Tämä tuki omia toimiamme ja edisti Nixun palaamista takaisin kannat-
tavalle kasvu-uralle. 

Liikevaihtomme kasvoi edellisvuodesta 16 prosenttia 60 miljoonaan euroon. Vastaavasti kannattavuutem-
me vahvistui ja EBITDA nousi 64 prosenttia 2,4 miljoonaan euroon. Myös saadut tilaukset 2022 kasvoivat 
35 prosenttia 68,4 miljoonaan euroon. Saatujen tilausten suhde liikevaihtoon oli 114 prosenttia vuoden 
lopussa. Myönteinen kehitys vahvistui loppuvuotta kohti kuljettaessa, jonka ansiosta nostimme taloudel-
lista ohjeistustamme lokakuussa. Tämä antaa myönteisen lupauksen tulevasta.

Hallinnoitujen palvelujen kysyntä oli vahvaa ja onnistuimme kasvattamaan asiakkaidemme määrää. 
Hallin noitujen palvelujen liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 10 prosenttia edelliseen vuoteen 
verrat tuna (liikevaihdon kasvu toisella vuosipuoliskolla oli 30 prosenttia) ja myös kannattavuus kehittyi 
myönteisesti. Myös asiantuntijapalveluiden kasvu ja kannattavuus olivat hyvällä tasolla. Hallinnoitu-
jen palveluiden liiketoiminta-alue muodosti 21 prosenttia ja asiantuntijapalvelut 74 prosenttia Nixun 
liikevaihdosta.

Allekirjoitimme vuoden aikana useita merkittäviä asiakassopimuksia, joista monet jo olemassa 
olevien asiakkaidemme kanssa. Suhteemme asiakkaisiimme ovat pitkäaikaisia, ja teemme tii-
vistä yhteistyötä aitoina kumppaneina. Yksi todiste tästä on, että lähes 90 prosenttia asiak-
kaistamme palaa vuosi toisensa jälkeen tekemään uusia tilauksia. Mittaamme asiakastyy-
tyväisyyttämme NPS-luvulla. Saimme koko vuoden NPS-luvuksi 57, mikä kertoo siitä, että 
asiakastyytyväisyytemme on erinomaisella tasolla. 

Vuoden 2022 jälkipuoliskolla käynnistimme strategian päivitysprojektin, jossa tarkastelimme 
ulkoisia trendejä ja nykyisiä vahvuuksiamme löytääksemme keinot viedä Nixu seuraavalle 
tasolle. Helmikuun aikana käyttöön otettavan strategiamme nimi on ”Next Nixu”. Vuo-
teen 2025 ulottu valla strategiallamme tavoittelemme yli 100 miljoonan euron liikevaih-
toa ja yli 10 prosentin oikaistua liikevoittoa. Lisäksi tavoittelemme aiempaa tasaisempaa 
maantieteellistä liikevaihdon jakautumista ja suurempaa jatkuvien palvelujen osuutta.

Otin toimitusjohtajan tehtävän vastaan elokuussa 2022. Kuluneet kuukaudet ovat 
olleet hyvin mielenkiintoisia. Haluan kiittää Valtteri Peltomäkeä sujuvasta kapulan-
vaihdosta ja kaikkia nixulaisia lämpimästä vastaanotosta ja vuoden aikana tehdys-
tä kovasta työstä. Kiitän kaikkia asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä ja meille osoi-
tetusta luottamuksesta ja osakkeenomistajiamme ja yhteistyökumppaneitamme 
tuestanne matkallamme kohti ”Next Nixua”.
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Next Nixu – Suunta eteenpäin

Vuoden 2022 jälkipuoliskolla Nixu käynnisti strategian päivitysprojektin aikomuksenaan löytää 
keinot Nixun viemiseksi seuraavalle tasolle. Prosessin aikana tarkasteltiin ulkoisia trendejä ja 
Nixun nykyisiä vahvuuksia. Nixun tavoitteena on nopeuttaa kasvuaan ja parantaa kannat-
tavuuttaan. Näiden tavoitteiden edistämiseksi Nixu on tarkastellut toimialansa trendejä ja 
markkinoita sekä toteuttanut oman Nixu Cybersecurity Index -asiakastutkimuksensa: 
https://www2.nixu.com/Cybersecurity_Index_22_download. 

Päivitetty strategia on nimeltään ”Next Nixu”, ja se otettiin käyttöön helmikuussa 2023. Uuden 
strategian myötä Nixun toimintaa ohjaa nyt uusi visio: We shape the future through cyberse-
curity for people, business, and society to achieve greatness.

Nixu tavoittelee vuoteen 2025 ulottuvalla strategialla vähintään 100 miljoonan euron liike-
vaihtoa ja yli 10 prosentin oikaistua liikevoittoa. Lisäksi Nixu tavoittelee aiempaa tasaisempaa 
liikevaihdon maantieteellistä jakautumista ja suurempaa jatkuvien palvelujen osuutta.

Next Nixu -strategia koostuu kuudesta painopistealueesta, joista kolme ensim-
mäistä liittyvät liiketoiminnan kasvuun ja jälkimmäiset kasvun mahdollistajiin:  

1) Keskitymme ydinalueisiimme Ruotsissa ja Suomessa

 Nixu kehittää vahvaa läsnäoloaan Ruotsissa ja Suomessa kohdistamalla näille markki-
noille täyden palvelutarjontansa. 

2) Kasvatamme hallinnoitujen palvelujen liiketoimintaa

 Nixu keskittyy skaalaamaan hallinnoituja palvelujaan kasvattaakseen asiakkaidensa 
määrää ja markkinaosuuttaan. 

3) Laajennamme ja vauhditamme kasvua nykyisillä ja uusilla markkinoilla

 Nixu hakeutuu uusille markkinoille, kuten Norjaan, valikoitujen palvelujensa avulla ja 
myöhemmässä vaiheessa laajentaa liiketoimintaansa tuomalla tarjolle koko palveluva-
likoimansa. Suurin osa Nixun liikevaihdosta tulee nykyisin Suomesta, joka tulee olemaan 
tärkeä markkina jatkossakin. Tätäkin suurempaa kasvua Nixu tavoittelee muista maista, 
joten liikevaihdon maantieteellisen jaon odotetaan tasapainottuvan vuoteen 2025 men-
nessä.

4) Olemme paras työpaikka kyberturvallisuuden ammattilaisille

 Nixu haluaa olla paras työpaikka kyberturvallisuuden ammattilaisille jatkossakin, sillä 
ihmiset ovat Nixun arvokkain voimavara. Nixu keskittyy ammattilaisten palkkaamiseen ja 
pitämiseen sekä houkuttelee erityisesti nuoria osaajia työntekijöikseen. 

5) Tulemme vahvimmaksi kyberturvabrändiksi tarjoten parhaan asiakaskokemuksen

 Nixu selkeyttää palveluvalikoimaansa ja kehittää liiketoimintaansa asiakaskeskeisem-
mäksi vastatakseen asiakkaidensa tarpeisiin entistäkin paremmin. 

6) Parannamme kustannustehokkuutta

 Nixu investoi etupainotteisesti myyntiin ja toimintamalleihin luoden pohjaa kasvu- ja 
tehokkuustavoitteiden saavuttamiselle. 

Liiketoiminnan kehitystä tukevat vahvempi uusiin markkinoihin panostaminen ja lisäinvestoinnit 
palvelunhallintaan, jonka ansiosta Nixu voi tarjota entistä monipuolisempia palveluita asiak-
kailleen. 

Kyberturvapalvelujen jatkuvasti kehittyvä markkina tarjoaa Nixulle hyviä mahdollisuuksia täy-
dentää orgaanista kasvuaan myös epäorgaanisella kasvulla. Alalla on paljon pieniä ja keski-
suuria toimijoita, joten on odotettavissa, että yritysten yhdistymiset ja yritysostot lisääntyvät. Nixu 
aikoo olla yksi yritysostoja toteuttavista yrityksistä.

A-7



6      TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Liikevaihto ja tulos  
heinä – joulukuussa 2022

Nixu-konsernin liikevaihto oli 31 642 (25 089) tuhatta euroa. 
Liikevaihto oli 26 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suu-
rempi. Konsernin liikevaihdon kasvu oli orgaanista. 

Liikevaihdon kehitys palvelutyypeittäin oli: 

• Projektit ja toimeksiannot muodostivat 45 % (50 %) osuuden 
liikevaihdosta ja kasvoivat 12 % edellisvuoden vastaavaan 
ajanjaksoon verrattuna. 

• Kaikki jatkuvat palvelut muodostivat 33 % (35 %) liikevaih-
dosta ja kasvoivat 22 % edellisvuoden vastaavaan ajan-
jaksoon verrattuna. Kaikki jatkuvat palvelut sisältävät:

•  Hallinnoidut palvelut, jotka muodostivat 20 % (19 %) 
liike vaihdosta ja kasvoivat 35 %.

•  Jatkuvat palvelut, joiden osuus oli 13 % (16 %) liikevaih-
dosta ja kasvoivat 6 % edellisestä vuodesta.

• Teknologian jälleenmyynnin osuus liikevaihdosta oli 22 % (15 %). 

Nixun käyttökate (EBITDA) oli 2 032 (667) tuhatta euroa. 
Käyttö katteen paranemista selittää hallinnoitujen palvelui-
den kasvun ja toiminnan tehostumisen myötä parantunut 
kannattavuus sekä teknologian jälleenmyynnin hyvä kannat-
tavuus katsauskaudella.

Oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 2 128 (731) tuhatta euroa. 
Oikaisuerät, 96 (64) tuhatta euroa, liittyivät uudelleenorga-
nisoitumisesta johtuviin henkilöstökuluihin sekä kuluvalla että 
vertailukaudella. 

Nixun liiketulos (EBIT) oli 1 117 (-289) tuhatta euroa. Ylläolevien 
tekijöiden lisäksi liiketulokseen vaikuttivat poistot 915 (957) 
tuhatta euroa. 

Rahoitustuotot ja -kulut olivat -290 (-267) tuhatta euroa. 

Liikevaihto ja tulos  
tammi – joulukuussa 2022 

Nixu-konsernin liikevaihto oli 60 222 (51 809) tuhatta euroa. 
Liikevaihto oli 16 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa 
suurempi. 

Liikevaihdon kehitys palvelutyypeittäin oli: 

• Projektit ja toimeksiannot muodostivat 47 % (50 %) osuuden 
liikevaihdosta ja kasvoivat 10 % edellisvuoden vastaavaan 
ajanjaksoon verrattuna.

• Kaikki jatkuvat palvelut muodostivat 34 % (35 %) liikevaihdos-
ta ja kasvoivat 11 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon 
verrattuna. Kaikki jatkuvat palvelut sisältävät:

•  Hallinnoidut palvelut, jotka muodostivat 20 % (19 %) 
liike vaihdosta. Hallinnoidut palvelut kasvoivat 19 % 
edellisestä vuodesta.

•  Jatkuvat palvelut, joiden osuus oli 14 % (16 %) liikevaih-
dosta, kasvoivat 2 % edellisestä vuodesta.

• Teknologian jälleenmyynnin osuus liikevaihdosta oli 19 % (15 %). 

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 44 (-123) tuhatta euroa. 

Nixun käyttökate (EBITDA) oli 2 409 (1 473) tuhatta euroa. 
Käyttökatteen parannus keskittyi vuoden jälkimmäiselle puo-
liskolle vahvistuneen kasvun myötä.

Oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 2 480 (1 929) tuhatta euroa. 
Oikaisuerät, 71 (456) tuhatta euroa, liittyivät sekä kuluvalla 
että vertailukaudella uudelleenorganisoitumisesta johtuviin 
henkilöstökuluihin. Vertailukauden oikaisueriin liittyi myös 2020 
vastaanotettuja Alankomaiden COVID-19 NOW -tukia.

Nixun liiketulos (EBIT) oli 564 (-444) tuhatta euroa. Edellä mai-
nittujen tekijöiden lisäksi liiketulokseen vaikuttivat poistot 1 846 
(1 917) tuhatta euroa. 

Rahoitustuotot ja -kulut olivat -580 (-514) tuhatta euroa. 

Tilikauden tulos oli 42 (-984) tuhatta euroa. 

Liikevaihto ja tulos loka – joulukuussa 2022

Nixu-konsernin liikevaihto oli 17 191 (13 942) tuhatta euroa. 
Liikevaihto oli 23 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa 
suurempi. 

Nixun käyttökate (EBITDA) oli 914 (473) ja oikaistu käyttökate 
(EBITDA) oli 1 010 (403).

Rahoitus ja investoinnit 

Nixu-konsernin taseen loppusumma 31.12.2022 oli 41 526 (40 710) 
tuhatta euroa. 

Yhtiön kassavarat 31.12.2022 olivat 3 562 (4 080) tuhatta 
euroa. Yhtiöllä on yhteensä kaksi luottolimiittisopimusta, 1 500 
tuhatta euroa ja 4 000 tuhatta euroa. 4 000 tuhannen euron 
luottolimiitti erääntyy 30.4.2023. Luottolimiitistä oli käytössä 
981 (0) tuhatta euroa tilikauden päättyessä 31.12.2022.

Seuraavan 12 kuukauden sisällä erääntyy 2 130 tuhannen 
euron suuruinen laina.

Nettovelat 31.12.2022 olivat 3 199 (3 237) tuhatta euroa. 

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 631 (138) tuhatta euroa. 
Liike toiminnan rahavirtaan vaikutti parantunut kannattavuus.

Nettorahavirta heinä – joulukuussa 2022 oli 1 258 (-813) 
tuhatta euroa. 
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Henkilöstö, johto ja hallinto 

Nixun henkilöstön määrä oli vuoden 2022 lopussa 393 (389).

Vuonna 2021 lanseeratun rajat ylittävän organisaatiomallin 
ansiosta Nixun asiantuntijat voivat kasvattaa osaamistaan 
uusilla kansainvälisillä projekteilla ja asiakastoimeksiannoil-
la. Nixu on jatkanut työpaikalla oppimisen tukemista muun 
muassa koulutusohjelmilla alan uusille ammattilaisille. 

Vuoden 2022 aikana Nixun työntekijät ovat työskennelleet 
joustavassa hybridityöskentelymallissa, jossa yhdistyvät etä- 
ja paikan päällä työskentely sekä yksilön oikeus vaikuttaa 
työskentelytapaansa. Nixu tuomitsee Venäjän hyökkäyksen 
Ukrainaan ja haluaa osoittaa myötätuntoa sodasta kärsi-
neille. Nixulla ei ole henkilöstöä Venäjällä, Valko-Venäjällä 
tai Ukrainassa. 

Nixun henkilöstön työtyytyväisyyttä mitataan neljännesvuo-
sittain. Vuonna 2022 työtyytyväisyys pysyi hyvällä tasolla. 
Henkilöstö nosti kyselyssä esille myönteisinä asioina muun 
muassa monipuolisten työtehtävien tuomat kehitysmahdol-
lisuudet, viihtyisän työyhteisön, työn ja vapaa-ajan tasapai-
non ylläpitämisen ja kollegoilta oppimisen sekä ammatillisen 
auttavaisuuden. 

Nixu jatkoi työnantajakuvansa vahvistamista edistämällä 
yhteistyötä Nixun henkilöstön ja laajemman kyberturvalli-
suusyhteisön välillä erilaisilla tapahtumilla ja työpajoilla. Yritys 
järjesti ja tuki useita kyberturvallisuusyhteisöille suunnattuja 
tapahtumia, teki tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja 
pyrki edistämään kyberturvallisuutta yhteiskunnallisella tasol-
la toimintamaissaan.

Hallinto

Nixu Oyj:n hallitukseen kuuluivat katsauskaudella Jari Niska 
(puheenjohtaja), Marko Kauppi (varapuheenjohtaja), Kati 
Hagros, Anders Silwer, Kimmo Rasila 19.4.2022 asti, Jaya Baloo 
19.4.2022 asti sekä uutena jäsenenä Joakim Karske 19.4.2022 
lähtien. 

Nixun tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Jari Niska, Marko 
Kauppi sekä Anders Silwer. Puheenjohtajana toimi Jari Nis-
ka 19.4.2022 asti, sen jälkeen puheenjohtajana jatkoi Marko 
Kauppi.

Nixun henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat yhtiö-
kokoukseen 19.4.2022 asti Kati Hagros (puheenjohtaja), Jaya 
Baloo ja Kimmo Rasila. Yhtiökokouksen jälkeen Kati Hagros 
jatkoi puheenjohtajana, muina jäseninä olivat Joakim Karske 
ja Jari Niska.

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Pricewater-
houseCoopers Oy. Päävastuullinen tilintarkastaja vaihtui 
1.10.2022 KHT Enel Sintosesta KHT Panu Vänskään.

Johtoryhmään kuuluivat katsauskaudella:

•  Teemu Salmi, toimitusjohtaja (1.8.2022 alkaen)

•  Janne Kärkkäinen, talousjohtaja (varatoimitusjohtaja)

•  Nathalie van Delden, henkilöstöjohtaja (1.3.2022 lähtien)

•  Björn-Erik Karlsson, johtaja, asiantuntijapalvelut

•  Jan Mickos, johtaja, Hallinnoidut palvelut

•  Valtteri Peltomäki, johtaja, asiakaskokemus (väliaikainen 
toimitusjohtaja 1.3 – 31.7.2022)

•  Pietari Sarjakivi, johtaja, innovaatiot

•  Petri Kairinen, toimitusjohtaja (28.2.2022 asti)

•  Katja Müller, henkilöstöjohtaja (28.2.2022 asti)

 
 

Henkilöstön avainluvut
 2022 2021 2020
Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella 392 385 399
Tilikauden palkat ja palkkiot (1 000€) 27 546 25 841 27 505
Työsuhteen kesto keskimäärin (vuotta) 4,4 4,7 5,0
Keski-ikä vuosina 40,0 40,7 41,8
Työsuhteista vakinaisia 97 % 98 % 99 %
Työsuhteista osa-aikaisia 4 % 6 % 5 %
Naisia konsernin henkilöstöstä 25 % 24 % 21 %
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Varsinainen yhtiökokous 2022

Nixu Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.4.2022. Yhtiöko-
kous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja 
myönsi hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle sekä toimitusjoh-
tajan sijaiselle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021.

Nixu Oyj:n hallitukseen valittiin Kati Hagros, Marko Kauppi, Jari 
Niska ja Anders Silwer sekä uutena jäsenenä Joakim Karske. 
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Niska.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhtei-
sö PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka ilmoittamana pää-
vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Enel Sintonen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tili-
kauden voitto 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella siirretään 
kertyneiden voittovarojen tilille, ja että vuodelta 2021 ei jaeta 
osinkoa.

Yhtiökokous myös hyväksyi kaikki 25.3.2022 julkaistussa koko-
uskutsussa olleet hallituksen ehdotukset. Lisätietoa yhtiöko-
kouksessa tehdyistä päätöksistä löytyy 19.4.2022 julkaistusta 
pörssitiedotteesta sekä yhtiön internetsivuilta osoitteesta 
https://www.nixu.com/fi/sijoittajat/nixu-yhtiokokous-2022. 

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on muun muassa valvoa yh-
tiön taloudellista raportointiprosessia sekä sisäisen valvonnan, 
sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta.

Nixun hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan 
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Marko Kaupin ja jäse-
niksi Jari Niskan sekä Anders Silwerin.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on avustaa 
hallitusta henkilöstöön ja palkitsemiseen liittyvien asioiden 
käsittelyssä. 

Nixun hallitus valitsi henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan pu-
heenjohtajaksi Kati Hagrosin ja jäseniksi Joakim Karsken ja 
Jari Niskan.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Nixulla on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmu-
kaiset oikeudet. 

Nixun osake on noteerattu Nasdaq Helsingin pörssin päälistal-
la kaupankäyntitunnuksella NIXU.

Nixu Oyj:n halllitus päätti sunnatusta osakeannista sekä lisä-
osakeohjelmasta, eli Matching Share Plan 2022 -ohjelmasta, 
joka on suunnattu uudelle toimitusjohtajalle, Teemu Salmel-
le. Ohjelma koostui maksullisesta suunnatusta osakeannista 
(”Osakeanti 1/2022”), jossa toimitusjohtajalle tarjottiin merkit-
täväksi enintään 22 000 uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) 
sekä toimitusjohtajan oikeudesta saada kolmen vuoden pi-
tuisen ajanjakson jälkeen vastikkeetta kaksi (2) lisäosaketta 
(bruttona) (yhdessä ”Lisäosakkeet”) kutakin täyttä yhtä Osa-
keannissa 1/2022 merkittyä Uutta Osaketta kohti. Yhtiön hal-
litus määritteli Uusien Osakkeiden merkintähinnan perustuen 
osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan 
Nasdaq Helsinki Oy:ssä 14.2. – 14.3.2022 välisenä aikana. Kau-
pankäyntihinnaksi vahvistui 5,67 euroa osakkeelta. Osakkeita 
merkittiin 22 000 kappaletta ja uusien osakkeiden yhteenlas-
kettu merkintähinta, 124 740,00 euroa kirjattiin kokonaisuudes-
saan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Liputusilmoitukset
Nixu Oyj:n vastaanottaman ilmoituksen mukaan Aktia Rahas-
toyhtiö Oy:n hallinnoimien Erikoissijoitusrahasto Aktia Mikro 
Markka, Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap, Sijoitusrahas-
to Aktia Nordic Small Cap, Sijoitusrahasto Aktia Secura sijoitus-
rahastojen omistusosuus Nixu Oyj:n osakkeista nousi yli viiden 
prosentin rajan 1.1.2022 (Pörssitiedote 3.1.2022).

Osinkoehdotus 

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat 14 737 485,18 
euroa, josta tilikauden tappio 1 560 329,94 euroa. Hallitus esit-
tää yhtiökokoukselle, ettei vuodelta 2022 maksettaisi osinkoa. 

Tilikauden päättymisen jälkeen Nixun taloudellisessa asemas-
sa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

NIXU Osakevaihto kpl
Arvo yhteensä, 

euroa
Korkein,  

euroa
Alin,  

euroa
Keski-hinta, 

euroa
Viimeisin, 

euroa
Tammi – kesäkuu 2022 1 156 948 7 463 162 8,02 5,00 6,31 5,62
Heinä – joulukuu 2022 633 770 3 958 899 7,84 4,74 6,12 7,32
Tammi – joulukuu 2022 1 790 718 11 422 062 8,02 4,74 6,21 7,32

 31.12.2022 31.12.2021
Pörssiarvo, euroa 54 491 302 52 114 325
Osakkeenomistajia 5 209 5 152
Osakkeiden kokonaismäärä 7 445 693 7 425 219
Yhtiöllä on hallussa omia osakkeita 1 526 1 526
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Tutkimus ja tuotekehitys

Nixu teki vuoden 2022 aikana sisäistä kehitystyötä ja konserni 
kirjasi 31.12.2022 päättyneellä tilikaudella 724 (747) tuhatta 
euroa tutkimus- ja kehitysmenoja tulosvaikutteisesti. 

Nixun hallinnoitujen tietoturvapalveluiden uudistaminen jatkui 
vuonna 2022. Aiemmin markkinoille tuotujen pilvinatiivien SOC 
ja XDR ratkaisujen lisäksi Nixu on panostanut liiketoimintakriit-
tisten sovellusten tietoturvanvalvonnan sekä palveluiden hal-
linnan kehittämiseen asiakkaiden toiveiden mukaisesti. 

Nixu saattoi vuonna 2022 päätöksen ISO 27001-tietoturvaser-
tifiointiin tähtäävän kehityshankkeen. Projektin myötä Nixu on 
yhtenäistänyt ja jatkokehittänyt tietoturvan johtamisjärjestel-
mänsä prosesseja ja tietoturvakäytäntöjä konsernilaajuisesti. 
Sertifiointi toteutui maaliskuussa 2022. 

Nixu on osa Findynet Osuuskuntaa, joka kehittää yleistä, yh-
teistä ja turvallista vahvistetun datan verkkoa, joka varmistaa 
tietojen oikeellisuuden sähköisessä asioinnissa. Tämän julkisen 
ja yksityisen sektorin välisen yhteistyön tavoitteena on vah-
vistaa Suomen johtavaa asemaa digitalisaatiossa ja tukea 
uusiin digitaalisiin palveluihin tehtäviä investointeja. Valtiova-
rainministeriö on 31.8.2022 myöntänyt Findynet Osuuskunnalle 
kolmen miljoonan euron valtionavustuksen, jolla rakennetaan 
kokeiluympäristö itsehallittavan identiteetin luottamusverkos-
tosta.

Vuonna 2022 käynnistyi kaksivuotinen Jyväskylän Yliopiston 
johtama CSG-hanke, joka tähtää teollisten automaatioym-
päristöjen tietoturvan parantamiseen. Nixun pääasiallinen 
tavoite hankkeessa on kehittää skaalautuvaa automaatio-
ympäristöjen tietoturvavalvontaa sekä nostaa poikkeamien 
havainnoinnin ja reagoinnin automaatioastetta. 

Nixu osallistui vuonna 2022 VTT:n johtamaan Mad@Work 
-hankkeeseen. Kansainvälisessä ITEA3-klusterin konsortion 
kanssa toteutettava hanke hyödyntää työympäristöstä ja 
muista tietolähteistä kerättyä dataa työntekijöiden hyvin-
voinnin, turvallisuuden ja suorituskyvyn sekä työympäristöjen 
parantamiseksi. Nixu on tarjonnut erikoisosaamistaan varmis-
tamalla, että hankkeen datan siirrossa yksityisyydensuoja ja 
tietosuoja ovat huomioitu riittävällä tavalla. Lisäksi Nixu arvioi 
tekoälyratkaisujen yksityisyydensuojaa sekä eettisiin kysymyk-
siin liittyviä asioita. 

Nixu on MEDINA-konsortion jäsen (EU Horizon 2020, #952633). 
Vuoden 2020 lopussa perustetun kolmivuotisen MEDINA-hank-
keen tavoitteena on tarjota kokonaisvaltainen puitekehys, 
joka parantaa pilviasiakkaiden hallintaa ja luottamusta pilvi-

palveluihin tukemalla pilvipalveluiden tarjoajia (IaaS-, PaaS- 
ja SaaS-palveluntarjoajat) EU:n kyberturvallisuusasetuksen 
mukaisen jatkuvan sertifioinnin onnistumiseksi. EU:n uuden 
kyberturvallisuusasetuksen (EU CSA) myötä Euroopan tieto- ja 
viestintätekniikkamarkkinoilla tulisi parantaa luottamusta eu-
rooppalaisen sertifiointijärjestelmän avulla.

Riskit ja epävarmuustekijät 
Nixu tunnistaa ja hallitsee riskejään osana normaalia liiketoi-
mintaansa. Alla on kuvattu Nixun riskienhallinnan tunnistamia 
riskejä, joilla toteutuessaan voisi olla suuri vaikutus yhtiön tu-
lokseen. 

Yleinen taloudellinen epävarmuus, sekä nousevat korot ja in-
flaatio, voi vaikuttaa Nixun palveluiden kysyntään ja yhtiön 
henkilöstö- sekä muihin kuluihin. 

Ukrainan sota liitännäisseurauksineen on merkittävä riski ja 
epävarmuustekijä. Sodan vuoksi kyberuhkien määrä on kas-
vanut ja tämä lisää yhtiön riskiä joutumisesta kybervaikuttami-
sen kohteeksi. Nixulla ei ole liiketoimintaa Venäjällä, Valko-Ve-
näjällä taikka Ukrainassa. Sen sijaan joillakin Nixun asiakkailla 
on edelleen liiketoimintaa näissä maissa. 

Nixun työntekijöiden terveyteen liittyvät seikat sekä sitä kaut-
ta toiminnan ja palveluiden jatkuvuuden häiriöt ovat yhtiön 
merkittävin mahdollisesti edelleen jatkuvan sekä muotoaan 
muuttavan covid-19 taudin liitännäinen riski. Myös yhdistetty 
etä- ja lähityöympäristössä tapahtuva työskentely voi vaikut-
taa negatiivisesti työssä viihtymiseen, jolla voi olla vaikutusta 
henkilöstön vaihtuvuuteen. 

Nykyisessä työmarkkinatilanteessa on osaavista tietotur-
va-ammattilaisista kova kysyntä, mikä on kasvattanut henki-
löstön vaihtuvuutta ja voi johtaa rekrytointien hidastumiseen 
sekä palkkakustannusten kasvamiseen. Yhtiön tarjoamien 
palveluiden kysyntä voi laskea, mikäli yhtiö ei pystyisi pitä-
mään henkilöstönsä osaamista oikealla teknisellä tasolla ja 
mukautumaan asiakkaiden liiketoiminnan muutoksiin.

Nixu Certification Oy:n liiketoiminta perustuu osittain sen lu-
paan toimia arviointilaitoksena. Mikäli tuo lupa menetettäi-
siin, voi sillä olla vaikutusta yhtiön kannattavuuteen.

Nixun toimintaan liittyy operatiivisia riskejä erityisesti Nixun 
käyttämien IT-järjestelmien ja laitteiston toimintahäiriöiden 
tai saatavuuden keskeytymisen vuoksi. Häiriöt niissä voivat 
johtaa siihen, että Nixu ei kykene tuottamaan palvelujaan 
sovitusti. Vastaavasti energiakriisistä johtuvat laajemmat ja 

erityisen yllättävät sähkönjakelun keskeytykset voivat haitata 
Nixun palvelujen tuottamista ja yhtiön liiketoimintaa.

Nixu käsittelee toiminnassaan asiakkaidensa tietoja. Tieto-
murto yhtiön järjestelmiin ja toteutunut kyberturvauhka voisi 
aiheuttaa merkittävää välitöntä tai välillistä vahinkoa Nixun 
toiminnalle. 

Nixu käsittelee liiketoiminnassaan asiakkaiden henkilötietoja. 
Lisäksi Nixu on rekisterinpitäjä oman henkilöstönsä henkilötie-
tojen osalta. Mahdolliset puutteet lainsäädännön noudatta-
misessa voivat toteutuessaan aiheuttaa Nixulle merkittäviä 
välittömiä ja välillisiä haitallisia seuraamuksia.

Isoihin projekteihin liittyy erityisesti odottamattomien viiväs-
tysten ja ylimääräisen työn vuoksi epävarmuustekijöitä, joista 
saattaa aiheutua Nixulle ylimääräisiä kustannuksia. Myös jat-
kuvien palveluiden tuottamisessa saattaa ilmetä ongelmia, 
jotka voivat aiheuttaa Nixulle ylimääräisiä kustannuksia. Nixul-
la on lisäksi toiminnassaan tavanomainen riski joutua erimieli-
syyksiin sopimusten sisällöstä asiakkaiden kanssa. 

Vaikka Nixu nojaa strategiassaan ensisijaisesti orgaaniseen 
kasvuun, etsii Nixu myös jatkuvasti vaihtoehtoja kasvulle yri-
tysoston tai -ostojen kautta. Mikäli hankitut yhtiöt eivät pääse 
asetettuihin tavoitteisiin tai mikäli yhtiö epäonnistuu ostetun 
yhtiön integroimisessa, niin molemmilla voi yksinään olla olen-
nainen haitallinen vaikutus Nixun toimintoihin. 

Nixun liiketoiminta vaatii asiakkailta suurta luottamusta. Asiak-
kaisiin kohdistuvat tietoturvahyökkäykset ja mahdolliset puut-
teet Nixun asiakkaille toimittamissa palveluissa voivat toteu-
tuessaan aiheuttaa Nixulle merkittäviä välittömiä ja välillisiä 
haitallisia seuraamuksia. 

Nixun rahoitussopimuksiin liittyy tavanomaisia kovenanttieh-
toja, jotka rikkoutuessaan voivat vaikeuttaa rahoituksellista 
asemaa, erityisesti tilanteissa, joissa rahoittajat eivät suostuisi 
neuvottelemaan ehtoja uudelleen tai antamaan suostumus-
ta kovenantin rikkoutumiselle. 

Minkä tahansa kymmenen suurimman asiakkaan menet-
täminen tai useamman asiakkaan yhtäaikainen menettä-
minen jatkuvien palveluiden asiakaskannasta lyhyen ajan-
jakson sisällä voi myös vaikuttaa Nixun tuloksentekokykyyn. 
Liiallinen riippuvuus strategisista kumppaneista ja/tai tekno-
logioista ja yhteistyön mahdollinen epäonnistuminen voi ai-
heuttaa kustannuksia Nixulle tai johtaa kyseisten sopimusten 
päättämiseen.
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Katsauskauden päättymisen  
jälkeiset tapahtumat 

Yhtiöllä ei ole ollut merkittäviä katsauskauden jälkeisiä tapah-
tumia.

Tulevaisuuden näkymät
Nopea digitalisaatio, geopoliittinen turbulenssi ja kyberrikol-
lisuuden lisääntyminen edistävät jatkuvasti kyberturvallisuus-
markkinan kasvua. Tutkimusyhtiö Gartnerin mukaan globaalit 
kyberturvallisuusmenot kasvavat 11,3 % vuonna 2023. Vahvasti 
digitalisoituneissa Pohjois-Euroopan maissa kyberturvallisuus-
markkinan kasvun odotetaan olevan nopeampaa kuin globaa-
lissa markkinassa vuosina 2023–2026 (Gartner 2022). 

Markkinan kasvu lisää osaajien tarvetta kyberturvallisuusalalla 
ja ISC2:n mukaan kyberturvallisuuden asiantuntijoiden maail-
manlaajuisen vajeen arvioidaan olevan 3,4 miljoonaa henkilöä. 
Kyberturva-alan asiantuntemuksen kovan kysynnän vuoksi or-
ganisaatiot tulevat tarvitsemaan myös jatkossa palveluja kyber-
turvallisuusyrityksiltä, jotka pystyvät panostamaan osaajien kou-
luttamiseen. Geopolitiikka ja maiden kasvava tarve rakentaa 
häiriönsietokykyä paikallisten kyberturvallisuusyritysten ja -asian-
tuntijoiden avulla vaikuttavat markkinan dynamiikkaan.

Lisääntynyt lainsäädäntö ja viime vuosien liiketoimintaa häirin-
neet kyberhyökkäykset ovat lisänneet yleistä kyberturvallisuus-
tietoisuutta johdon keskuudessa. Nämä tekijät ovat kyberfyysis-
ten järjestelmien aiheuttamien henkilöturvallisuusriskien ohella 
nostaneet kyberturvallisuuden hallitusten agendalle. Näiden 
riskien hallitsemiseksi organisaatiot pyrkivät mittaamaan ja oh-
jaamaan toimitusketjujensa keskeisiä toimittajia. 

Nixu uskoo, että lähivuosina markkina jatkaa konsolidointiaan 
ja kypsyy samalla, kun asiakkaat pyrkivät keskittämään kyber-
turvatekemistään. Nixu on saavuttanut luotettavan kumppanin 
aseman asiakkaidensa keskuudessa. Tässä asemassa asiakkaat 
toivovat Nixun ratkovan entistä moninaisempia haasteita. Näin 
ollen Nixun kokonaisvaltaiset palvelut laajentavat asiakkuuden 
keskimääräistä kokoa. Nixun asiakaskunta pysyy tyypillisesti hy-
vin vakaana ja asiakassuhteet kestävät pitkään, mikä mahdol-
listaa asiakastuntemuksen syventämisen. 

Lähde:  
Gartner Forecast: Information Security and Risk Management, 
Worldwide, 2020–2026 (ISC)2 Cybersecurity Workforce study 2022 

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2023

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 
27.4.2023. 

Nixu julkaisee puolivuotiskatsauksen tammi – kesäkuulta 2023 
torstaina 10.8.2023. 

Nixu julkaisee jatkossa liiketuloksen ja oikaistun liiketuloksen 
(EBIT) Q1 ja Q3 raporteissa käyttökatteen sijaan. Liiketulos 
Q12022 oli -687 tuhatta euroa ja oikaistu liiketulos -712 tuhatta 
euroa. Liiketulos 3Q2022 oli 642 tuhatta euroa ja oikaistu liike-
tulos 642 tuhatta euroa.

Yhtiö julkaisee tiedonantopolitiikkansa mukaisesti puolivuosi-
katsauksen ja tilinpäätöksen lisäksi vuoden ensimmäiseltä ja 
kolmannelta vuosineljännekseltä toimitusjohtajan katsauksen, 
liikevaihtotiedon, liikevoiton sekä oikaistun liikevoiton. Toimi-
tusjohtajan katsaus, liikevaihtotieto, liikevoitto sekä oikaistu 
liiketulos Q1/2023 julkaistaan 20.4.2023 ja Q3/2023 julkaistaan 
18.10.2023. 

Nixu järjestää analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle tarkoi-
tetun tulostiedotustilaisuuden 9.2.2023 kello 14.00 webcast-lä-
hetyksenä. Tilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyk-
senä osoitteessa https://nixu.videosync.fi/2022-q4-results.

Espoossa 8.2.2023

Nixu Oyj

Hallitus
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Konsernin laaja tuloslaskelma

tuhatta euroa 1.7. – 31.12.2022 1.7. – 31.12.2021 1.1. – 31.12.2022 1.1. – 31.12.2021

Liikevaihto 31 642 25 089 60 222 51 809
Liiketoiminnan muut tuotot 6 153 44 -123
Materiaalit ja palvelut -9 863 -6 585 -17 801 -12 944
Henkilöstökulut -16 466 -15 150 -33 626 -31 791
Liiketoiminnan muut kulut -3 286 -2 841 -6 429 -5 479
Poistot -915 -957 -1 846 -1 917
Liiketulos 1 117 -289 564 -444

Rahoitustuotot 1 6 1 27
Rahoituskulut -263 -232 -521 -453
Korkokulut vuokrasopimuksista -28 -41 -61 -87
Rahoitustuotot- ja kulut -290 -267 -580 -514
Tulos ennen veroja 827 -556 -17 -958

  
Tuloverot -28 25 59 -26
Tilikauden tulos 799 -532 42 -984

Muut laajan tuloksen erät   
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:   

Muuntoerot -173 -62 -391 -101
Tilikauden muut laajat tuloksen erät verovaikutus huomioiden -173 -62 -391 -101
Tilikauden laaja tulos 626 -594 -349 -1 085
   
Tilikauden tuloksen jakautuminen:   

Emoyhtiön omistajille 799 -532 42 -984
Tilikauden tulos 799 -532 42 -984
   
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:   
Emoyhtiön omistajille 626 -594 -349 -1 085
Tilikauden laaja tulos 626 -594 -349 -1 085

Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:   
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu (euroa) 0,11 -0,07 0,01 -0,13
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Konsernin tase

tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 12 227 12 613
Aineettomat hyödykkeet 1 624 2 093
Aineelliset hyödykkeet 148 253
Käyttöoikeusomaisuuserät 1 435 2 139
Muut saamiset 265 265
Osakkeet ja osuudet 71 30
Laskennalliset verosaamiset 270 170
Pitkäaikaiset varat yhteensä 16 040 17 563

Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 21 905 18 734
Kauden tuloverosaamiset 20 333
Rahavarat 3 562 4 080
Lyhytaikaiset varat yhteensä 25 486 23 148

VARAT YHTEENSÄ 41 526 40 710

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma 95 95
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 19 439 19 314
Muuntoerot -856 -465
Kertyneet voittovarat -6 013 -5 149
Tilikauden tulos 42 -984
Yhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 12 707 12 811

Velat
Pitkäaikaiset velat
Lainat 1 622 2 365
Vuokrasopimusvelat 531 900
Laskennalliset verovelat 185 195
Muut pitkäaikaiset velat 289 283
Pitkäaikaiset velat yhteensä 2 627 3 743

Lyhytaikaiset velat
Lainat 3 690 2 686
Vuokrasopimusvelat 918 1 366
Ostovelat ja muut velat 21 583 20 080
Kauden tuloverovelat 2 24

Lyhytaikaiset velat yhteensä 26 193 24 157
Velat yhteensä 28 820 27 899
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 41 526 40 710

Liitetiedot ovat kiinteä osa tilinpäätöstä.
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Konsernin rahavirtalaskelma

tuhatta euroa 1.7. – 31.12.2022 1.7. – 31.12.2021 1.1. – 31.12.2022 1.1. – 31.12.2021
Liiketoiminnan rahavirrat     
Tilikauden tulos 799 -532 42 -984
Oikaisut:

Poistot ja arvonalentumiset 915 957 1 846 1 917
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot 0 0 135 0
Muut liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 155 72 139 -100
Rahoituskulut, netto 290 261 580 507
Tuloverot 28 -25 -59 26

Käyttöpääoman muutokset
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -3 098 -2 459 -3 318 -2 596
Vaihto-omaisuuden muutos 0 6 0 6
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 1 978 1 948 1 558 2 814

Maksetut korot -171 -223 -420 -378
Muut rahoituserät, netto -34 -32 -127 -54
Maksetut tuloverot 261 -787 256 -1 019
Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta 1 258 -813 631 138

Investointien rahavirrat
Aineellisten hyödykkeiden hankinta -1 -10 -1 -10
Aineettomien hyödykkeiden hankinta 0 -8 0 -8
Investoinnit muihin sijoituksiin -19 11 -19
Lainasaamisten takaisinmaksut -2 0 -2 0
Investointien nettorahavirta 8 -37 8 -37

Rahoituksen rahavirrat
Saadut maksut osakeannista ja muista liikkeeseenlaskuista 0 0 125 0
Lainojen nostot 365 0 981 0
Lainojen takaisinmaksut -450 -313 -763 -625
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset -671 -718 -1 397 -1 398
Rahoituksen nettorahavirta -756 -1 030 -1 054 -2 023

Rahavarojen nettovähennys(-)/-lisäys 509 -1 880 -415 -1 921
Rahavarat tilikauden alussa 3 113 5 978 4 080 6 031
Valuuttakurssivoitot/-tappiot(-) rahavaroista -60 -18 -103 -30
Rahavarat tilikauden lopussa 3 562 4 080 3 562 4 080
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

tuhatta euroa Osakepääoma

Sijoitetun vapaan  
oman pääoman 

rahasto Muuntoerot
Kertyneet  

voittovarat
Oma pääoma  

yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021 95 19 314 -364 -5 038 14 007

Tilikauden tulos -984 -984
Muut laajan tuloksen erät

Muuntoerot -101  -101
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 -101 -984 -1 085

Liiketoimet omistajien kanssa:

Osakeperusteiset maksut -111 -111

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä: 0 0 0 -111 -111

Oma pääoma 31.12.2021 95 19 314 -465 -6 133 12 811

Oma pääoma 1.1.2022 95 19 314 -465 -6 133 12 811

Tilikauden tulos 42 42
Muut laajan tuloksen erät:

Muuntoerot -391 -391
Tilikauden laaja tulos 0 0 -391 42 -349

Liiketoimet omistajien kanssa:
Vuoden 2022 osakeperusteiseen kannustin-
järjestelyyn liittyvä osakeanti kuluilla vähen-
nettynä 125 125
Osakeperusteiset maksut 120 120

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä: 0 125 0 120 245

Oma pääoma 31.12.2022 95 19 439 -856 -5 971 12 707
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1  Tilinpäätöstiedotteen liitetiedot 

Tietoa tästä tiedotteesta

Tämä konsernin tilinpäätöstiedote sisältää Nixu Oyj:n (”yhtiö”) 
tai (”emoyhtiö”) ja sen tytäryritykset (yhdessä ”konserni” tai 
”Nixu”). Nixu Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörs-
sin päälistalla. Emoyhtiön kotipaikka on Espoossa ja rekisteröi-
ty osoite on Keilaranta 15, 02150 ESPOO.

Tilinpäätöstiedotteen liitetiedot on ryhmitelty seuraavasti:

• Tilikauden tulos

• Henkilöstö

• Yrityskaupat ja konsernirakenne 

• Korollinen nettovelka sekä oma pääoma

• Muut olennaiset liitetiedot

1.1  Laatimisperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsa-
ukset –standardin mukaisesti. Nixu on noudattanut tilinpää-
töstiedotteen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita 
kuin tilinpäätöksessä 2021. Laatimisperiaatteet noudatta-
vat IFRS-standardien muutoksia, jotka ovat olleet voimassa 
1.1.2022 alkaen. Tilinpäätöstiedote ei kuitenkaan sisällä kaik-
kea tietoa ja liitetietoja, jotka esitetään konsernitilinpäätök-
sessä. Nixun hallitus on hyväksynyt tämän tilinpäätöstiedot-
teen kokouksessaan 8.2.2023.

Nixu esittää käyttökatteen, oikaistun käyttökatteen, liiketu-
loksen, oikaistun liiketuloksen, omavaraisuusasteen, korollisen 
nettovelan, nettovelkaantumisasteen sekä kertaluonteisilla 
erillä oikaistun käyttökate- ja liiketulosprosentin vaihtoehtoi-
sina tunnuslukuina ja lisätietona IFRS-standardien mukaisesti 
esitettyihin taloudellisiin tunnuslukuihin. Johto uskoo näiden 
tunnuslukujen tarjoavan merkityksellistä täydentävää tietoa 
laajasta tuloslaskelmasta ja taseesta; analyytikot, sijoittajat ja 
muut osapuolet käyttävät niitä laajalti ja kyseiset tunnusluvut 
antavat lisätietoa Nixun toiminnan tuloksen ja pääomaraken-
teen analysoimiseksi.

Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään ei-
vätkä ne korvaa tilintarkastetussa tilinpäätöksessä esitettyjä 
tunnuslukuja. Yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja 
yhdenmukaisella tavalla ja siksi Nixun vaihtoehtoiset tunnus-
luvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden 
esittämien, samalla tavalla nimettyjen tunnuslukujen kanssa.

Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamatto-
mia. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, joten yksittäisten luku-
jen summa saattaa erota esitetystä summasta.

1.2  Keskeiset kirjanpidolliset arviot

Konserni on arvioinut Ukrainan sodan, korkean inflaation ja 
nousevien korkojen mahdolliset vaikutukset taloudelliseen ra-
portointiin.

Yleisesti ottaen Ukrainan sodalla ei ole ollut merkittävää vai-
kutusta Nixun 2022 tilikauden lukuihin ja omaisuuserien arvoi-
hin. Nixulla ei ole liiketoimintaa Venäjällä, Valko-Venäjällä 
taikka Ukrainassa. Sen sijaan usealla Nixun asiakkaalla on liike-
toimintaa näissä maissa.

Yleinen taloudellinen epävarmuus, kuten nousevat korot ja 
inflaatio, voi vaikuttaa Nixun palveluiden kysyntään ja yhtiön 
henkilöstö- ja muihin kuluihin. 

IAS 36 -standardin mukaisesti rahoitusvaroihin kuulumattomat 
omaisuuserät on testattava arvonalentumisen varalta aina, 
kun on merkkejä siitä, että niiden arvo saattaisi olla alentunut.

Lisäksi liikearvo testataan vähintään vuosittain. Nixu on seu-
rannut tilanteen kehitystä tilikauden aikana ja arvioinut sen 
vaikutusta taloudelliselle raportoinnille, mukaanlukien pitkäai-
kaisten omaisuuserien ja myyntisaamisten arvostukseen. Yhti-
ön johto joutuu tilinpäätöstiedotetta laadittaessa tekemään 
harkintaan perustuvia ratkaisuja, arvioita ja oletuksia, jotka vai-
kuttavat tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamiseen 
sekä esitettävien varojen, velkojen, tuottojen ja kulujen määriin. 
Toteutuvat tulokset voivat poiketa näistä arvioista. 
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2  Tilikauden tulos
Tämä osio sisältää tietoja, jotka ovat tärkeitä konsernin  
raportointikauden tuloksen ymmärtämisen kannalta:

• Liikevaihto

• EPS

2.1  Liikevaihto ja segmentit

Konsernin myyntituotot kertyvät palveluista ajan kuluessa 
ja lisensseistä tiettynä ajankohtana seuraavien, yhtiön pää-
asiallisten palvelualueiden ja maantieteellisten alueiden 
mukaisesti:

Projektit ja toimeksiannot -alue sisältää kertaluonteiset toi-
meksiannot, joiden kesto ja laajuus vaihtelee laajoista toimi-
tusprojekteista yksittäisiin tarkastus- ja konsultointi -toimeksi-
antoihin.

Kaikki jatkuvat palvelut sisältävät:

 Hallinnoidut palvelut sisältävät Nixu CDC -palveluiden 
lisäksi esimerkiksi käyttäjänhallinnan jatkuvia palveluita, 
joissa Nixu ottaa toimitettavan teknologian hallinnoin-
tivastuun ja jatkuvan operatiivisen roolin asiakkaan toi-
mintojen tukena. Hallinnoituihin tietoturvapalveluihin 
sisältyvät myös niitä varten myydyt lisenssit riippumatta 
siitä, sisältyvätkö ne sopimuksessa palvelun hintaan vai 
onko ne myyty erikseen.

 Jatkuvat palvelut, joihin kuuluvat Nixun jatkuvista pal-
veluista muut kuin hallinnoidut palvelut sisältäen käyt-
täjähallinnan jatkuvat palvelut. Ne eroavat muista 
toimeksiannoista siinä, että ne perustuvat toistaiseksi 
voimassaoleviin tai käytännössä itsestään uusiutuviin so-
pimuksiin.

Teknologian jälleenmyynti -alue sisältää kolmansien osapuo-
lien ohjelmisto- ja teknologiapalvelulisenssien sekä teknolo-
gian jälleenmyynnin yleensä muiden palveluiden yhteydessä. 
Lisenssituottoihin sisältyy myös ylläpitopalveluita. Hallinnoitu-
jen tietoturvapalveluiden lisenssit eivät sisälly lisenssituottoihin.

Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti:

tuhatta euroa 1.7. – 31.12.2022 1.7. – 31.12.2021 1.1. – 31.12.2022 1.1. – 31.12.2021
Suomi 19 770 14 498 36 002 29 923
Tanska 4 311 3 604 8 527 7 594
Ruotsi 5 098 4 955 10 724 9 836
Benelux 622 622 1 390 1 422
Norja 1 036 405 1 777 1 061
Muut maat 539 1 005 1 801 1 973
Yhteensä 31 642 25 089 60 222 51 809

2.2  Osakekohtainen tulos 

 1.7. – 31.12.2022 1.7. – 31.12.2021 1.1. – 31.12.2022 1.1. – 31.12.2021
Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos 799 298 -531 885 41 887 -983 760
 
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu 
keskiarvo tilikauden aikana, laimentamaton 7 445 693 7 423 693 7 437 797 7 418 602
Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,11 -0,07 0,01 -0,13
Henkilöstön kannustinjärjestelmään liittyvien  
osakkeiden vaikutus 44 000 0 28 208 0

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän  
painotettu keskiarvo tilikauden aikana, 
laimennusvaikutuksella oikaistu 7 489 693 7 423 693 7 466 005 7 418 602
Laimennettu osakekohtainen tulos (EUR) 0,11 -0,07 0,01 -0,13

Liikevaihdon maantieteellinen aluejako perustuu asiakkaan sen toimipisteen sijaintiin, jonka kanssa sopimus palveluista on tehty. 
Osa palveluista on voitu toimittaa muihin maihin.

Nixulla on vain yksi raportoitava segmentti. Raportoitavan segmentin liikevaihto ja segmentin tulos käyvät ilmi konsernin laajasta 
tuloslaskelmasta ja raportoitavan segmentin varat ja velat konsernitaseesta.

Laimennettua osakekohtaista tulosta ei esitetä vertailukausilta, koska tulos / osake oli negatiivinen.

Liikevaihdon jakautuminen palvelualueittain:

tuhatta euroa 1.7. – 31.12.2022 1.7. – 31.12.2021 1.1. – 31.12.2022 1.1. – 31.12.2021
Palvelutyyppi:     
Projektit ja toimeksiannot 14 088 12 610 28 527 26 003
Kaikki jatkuvat palvelut 10 582 8 674 20 247 18 241

Hallinnoidut palvelut 6 446 4 776 11 828 9 953
Jatkuvat palvelut 4 137 3 898 8 419 8 287

Teknologian jälleenmyynti 6 971 3 805 11 448 7 566
Yhteensä 31 642 25 089 60 222 51 809
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3.1  Työsuhde-etuudet

Seuraavassa taulukossa esitetään konsernin tuloslaskelmaan kirjatut työsuhde-etuudet:

tuhatta euroa 1.7. – 31.12.2022 1.7. – 31.12.2021 1.1. – 31.12.2022 1.1. – 31.12.2021
Palkat ja palkkiot 13 432 12 216 27 546 25 841
Sosiaaliturvasta johtuvat kulut 896 1 039 1 895 2 017
Osakeperusteinen palkitseminen 77 -52 133 82
Eläkekulut – maksupohjaiset järjestelyt 2 061 1 948 4 052 3 850
Yhteensä 16 466 15 150 33 626 31 791

3  Henkilöstö
Tämä osio sisältää tietoa siitä, kuinka Nixu palkitsee henkilöstöä ja johtoon kuuluvia avainhenkilöitä.

• Työsuhde-etuudet

• Osakeperusteiset maksut

3.2  Osakeperusteiset maksut 

Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä 2022

Nixu Oyj:n halllitus päätti sunnatusta osakeannista sekä 
lisäosakeohjelmasta, eli Matching Share Plan 2022 -ohjel-
masta, joka suunnattiin uudelle toimitusjohtajalle, Teemu 
Salmelle. Ohjelma koostui maksullisesta suunnatusta osa-
keannista (”Osakeanti 1/2022”), jossa toimitusjohtajalle tar-
jottiin merkittäväksi enintään 22 000 uutta osaketta (”Uu-
det Osakkeet”) sekä toimitusjohtajan oikeudesta saada 
kolmen vuoden pituisen ajanjakson jälkeen vastikkeetta 
kaksi (2) lisäosaketta (bruttona) (yhdessä ”Lisäosakkeet”) 
kutakin täyttä yhtä Osakeannissa 1/2022 merkittyä Uutta 
Osaketta kohti.

Yhtiön hallitus määritteli Uusien Osakkeiden merkintähin-
nan perustuen osakkeen kaupankäyntimäärillä painotet-
tuun keskihintaan Nasdaq Helsinki Oy:ssä 14.2. –14.3.2022 
välisenä aikana. Kaupankäyntihinnaksi vahvistui 5,67 euroa 
osakkeelta.

Osakkeita merkittiin 22 000 kappaletta ja uusien osakkei-
den yhteenlaskettu merkintähinta, 124 740,00 euroa kir-
jattiin kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastoon.

Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä 2019

Nixu käynnisti 2019 lisäosakeohjelman, All-Employee Match-
ing Share Plan 2019 – 2021 (Ohjelma), joka suunnattiin kaikille 
Nixu Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden vakituisille työntekijöille. 

Ohjelma koostui maksullisesta suunnatusta osakeannista 
(”Osakeanti 1/2019”), jossa Nixun vakituisille työntekijöille 
tarjottiin mahdollisuutta merkitä vähintään 50 ja enintään 
2 000 Nixun uutta osaketta työntekijää kohden (”Uudet 
Osakkeet”) sekä Ohjelmaan osallistuvien työntekijöiden 
oikeudesta saada noin kahden vuoden pituisen rajoitus-
jakson jälkeen vastikkeetta yksi (1) lisäosake (bruttona) (yh-
dessä ”Lisäosakkeet”) kutakin täyttä kahta Osakeannissa 
1/2019 merkittyä Uutta Osaketta kohti Ohjelman ehtojen 
mukaisesti. Lisäosakkeet annetaan osallistujille niiden toi-
mituspäivänä Nixu Oyj:n päättämällä tavalla. Ohjelmaan 
osallistuvilla työntekijöillä oli mahdollisuus yhtiön rahoituk-
seen erillisten ehtojen mukaisesti.

Osakeannissa 1/2019 merkittävien osakkeiden enimmäis-
määrä oli 100 000 osaketta, muodostaen noin 1,4 prosent-
tia yhtiön täysin dilutoiduista osakemäärästä. Yhtiön halli-
tus määritteli Uusien Osakkeiden merkintähinnan perustuen 
osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan 
Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.4.–30.4.2019 välisenä aikana. Osa-

keannissa 1/2019 merkittiin 99 071 uutta osaketta. Uusien 
Osakkeiden merkintäaika päättyi 23.5.2019 ja osakkeiden 
merkintähinta oli 12,09 euroa osakkeelta.

Optio-oikeuksien antaminen avainhenkilöille

25.4.2018 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päättämän 
valtuutuksen nojalla Nixu Oyj:n hallitus päätti optio-oikeuk-
sien antamisesta. Optio-oikeudet tarjotaan Nixu-konsernin 
valituille avainhenkilöille. Optio-oikeuksien antamiselle on 
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oi-
keudet on tarkoitettu osaksi Nixu-konsernin avainhenki-
löiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää ja niiden tar-
koituksena on kannustaa avainhenkilöitä pitkäjänteiseen 
työntekoon yhtiön kasvustrategian toteuttamiseksi ja siten 
omistaja-arvon kasvattamiseksi.

Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 345 000 
kappaletta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään 
yhteensä enintään 345 000 Nixu Oyj:n osaketta. Kukin op-
tio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) uuden tai yh-
tiön hallussa olevan osakkeen.

Optio-oikeuksista enintään 115 000 merkitään tunnuksel-
la 2019A, enintään 115 000 tunnuksella 2019B ja enintään 
115 000 tunnuksella 2019C.
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Optio-oikeuksien 2019A saamisen ehtona oli, että avain-
henkilö, jolle niitä allokoidaan, osallistui henkilöstölle suun-
nattuun osakeantiin. Myös muista optiosarjoista allokoitujen 
optio-oikeuksien saaminen voidaan asettaa ehdolliseksi 
yhtiön osakkeeseen tehtävälle sijoitukselle kuten osallistu-
miselle kyseiseen henkilöstöantiin.

Optio-oikeuden haltijoiden oikeus pitää optio-oikeudet sii-
hen saakka, kunnes niiden osakemerkintäaika alkaa, on 
ehdollinen yhtiön asettamien suoritustavoitteiden saavut-
tamiselle. Suoritustavoitteet perustuvat henkilöstötyytyväi-
syyteen, asiakastyytyväisyyteen sekä liikevaihdon kasvuun. 
Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta 
on seuraavat: 2019A 12,09 eur/optio, 2019B 9,48 eur/optio, 
2019C 9,95 eur/optio.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintaa 
alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson päättymi-
sen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinko-
jen ja vapaan oman pääoman rahastoista jaettavaksi pää-
tettyjen varojen perusteella. Osakkeen merkintähinta on 
kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa. Osakkeen merkintähin-
ta kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2019A 
1.10.2021– 31.5.2023, optio-oikeuksilla 2019B 1.10.2022–
31.5.2024 ja optio-oikeuksilla 2019C 1.10.2023 – 31.5.2025. 
Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden enimmäismää-
rä, 345 000 osaketta, muodostaa noin 4,5 prosenttia yhtiön 
täysin dilutoiduista osakemäärästä.

Yhtiön hallitus päätti optiosarjan 2019A merkintäajan ja nii-
hin liittyvien suoritustavoitteiden saavuttamisajan siirtämi-
sestä siten, että merkintäaika alkaa 31.12.2022 ja päättyy 
31.8.2024. Alkuperäisen päätöksen mukaisesti optiosarjan 
2019A merkintäaika oli 1.10.2021 – 31.5.2023. Yhtiön asetta-
mat suoritustavoitteet pysyivät ennallaan.

Varsinaisen yhtiökokouksen 19.4.2022 päätöksen mukaisesti 
hallituksen jäsenille maksettiin 30 % palkkioista markkinoilta 
hankituista Nixu Oyj:n osakkeista. Osakeperusteisen mak-
sun kokonaismäärä oli 47 tuhatta euroa.
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4  Yrityskaupat ja aineettomat hyödykkeet 
Tässä osiossa esitetään tietoja tilikaudella toteutuneista yritysostoista, hankitusta varoista ja 
vastattaviksi otetuista veloista sekä liikearvosta ja muista yrityskauppojen yhteydessä kirjatuista 
aineettomista hyödykkeistä. 

• Yrityskaupat

• Aineettomat hyödykkeet 

4.1  Yrityskaupat

Katsauskaudella ei ollut yrityskauppoja.

4.2  Aineettomat hyödykkeet

Konsernin aineettomat hyödykkeet koostuvat liikearvosta, asiakassuhteista ja muista aineetto-
mista hyödykkeistä kuten ohjelmistolisensseistä.

tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021
Kirjanpitoarvo 1.1. 14 706 15 226
Lisäykset 0 8
Vähennykset -8 0
Valuuttakurssierot -460 -129
Poistot -387 -399
Kirjanpitoarvo 31.12. 13 851 14 706

31.12.2022 taseen liikearvo oli 12 227 (12 613) tuhatta euroa, asiakassuhteet 1 624 (2 085) tuhatta 
euroa ja muut aineettomat hyödykkeet 0 (8) tuhatta euroa. 
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5.1 Korollinen nettovelka ja johdannaiset 

Alla olevassa taulukossa on esitetty konsernin korollisen nettovelan laskenta:

tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021
Pitkäaikaiset lainat   
Rahalaitoslainat 1 622 2 365
Vuokrasopimusvelat 531 900
Pitkäaikaiset lainat yhteensä 2 153 3 265
Rahalaitoslainat 3 690 2 686
Vuokrasopimusvelat 918 1 366
Lyhytaikaiset lainat yhteensä 4 608 4 052
Lainat yhteensä 6 762 7 317
Vähennetään rahavarat 3 562 4 080
Nettovelka 3 199 3 237
 

5  Korollinen nettovelka sekä oma pääoma
Tässä osiossa esitetään tietoja konsernin korollisista nettoveloista ja omasta pääomasta:

• Korollinen nettovelka ja johdannaiset 

• Oma pääoma

Lainat 

Nixun rahalaitoslainat 31.12.2022 koostuvat vuoden 2017 rahoitusjärjestelyyn liittyen nostetuista 
muuttuva- ja kiinteäkorkoisista, yhteensä 5 900 tuhannen euron lainoista sekä vuonna 2019 
nostetusta 2 500 tuhannen euron muuttuvakorkoisesta lainasta. Vuonna 2017 nostetun 2 065 
tuhannen euron bullet lainan rahoitussopimus neuvoteltiin uusiksi huhtikuussa 2022. Lainasta 
1 032 tuhatta euroa säilyi bullet lainana, jonka päättymispäivä siirtyi ja on 30.5.2026. Lainasta 
1 033 tuhannen euron osuutta lyhennetään kvartaaleittain. Lainalle on rahoitussopimuksessa 
sovittu viitekorkoon liitetystä korkoputkesta. Samassa yhteydessä 4 000 tuhannen euron luotto-
limiitin voimassaoloa jatkettiin 30.4.2023 asti.

Alla olevassa taulukossa on esitetty tietoa lainoista (lainat ovat esitetty diskonttaamattomina): 

Liitetieto Nostettu Päättymispäivä Korko-% Lyhennys 31.12.2022 31.12.2021
Laina 1a 2022/2017 30.5.2026 3,95 %+6kk euribor kvartaaleittain 895 0
Laina 1b 2022/2017 30.5.2026 3,95 %+6kk euribor bullet 1 032 2 065
Laina 2 2019 28.3.2023 2,75 %+6kk euribor puolivuosittain 313 938
Laina 3 2017 30.5.2023 3,8 %+3,8 % bullet 2 130 2 052
Yhteensä 4 370 5 055

Lainojen kassakorot olivat 2,75 % ja 3,95 % välillä sekä 2 130 tuhannen euron osalta pääomitet-
tava korko 3,80 % 31.12.2022 päättyneellä tilikaudella. Yhtiöllä on yhteensä kaksi luottolimiittiso-
pimusta 1 500 tuhatta euroa ja 4 500 tuhatta euroa. 4 000 tuhannen euron luottolimiitti erääntyy 
30.4.2022. Luottolimiitistä oli käytössä 981 tuhatta euroa tilikauden päättyessä 31.12.2022.

Vuonna 2019 nostettua lainaa, jota lyhennetään puolivuosittain ja joka erääntyy 28.3.2023 oli 
31.12.2022 jäljellä 313 (938) tuhatta euroa. 

Lainoihin ja luottolimiitteihin liittyvät merkittävimmät kovenanttiehdot ovat seuraavat: omava-
raisuusaste vähintään 32 %. Omavaraisuusasteen laskentakaava poikkeaa virallisesta lasken-
takaavasta. Konsernin korolliset nettovelat/käyttökate -tunnusluku tarkastetaan puolivuosittain 
30.6. ja 31.12. Nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) on korkeintaan 3,25 tarkasteluajan-
kohtaan 31.12.2022 saakka ja sen jälkeen tarkasteluajankohtina korkeintaan 3,0. Nettovelan ja 
omavaraisuusasteen laskentakaava poikkeaa virallisesta määritelmästä kovenanttilaskelmas-
sa siten, että laina kolme lasketaan omaksi pääomaksi velan sijaan.

Konserni täytti lainoihin liittyvät kovenanttiehdot 31.12.2022. Koska kovenanttiehdot täyttyivät 
31.12.2022, lainat luokiteltiin pitkä- ja lyhytaikaisiksi.

Johdannaiset

Konsernilla on tilinpäätöshetkellä 31.12.2022 voimassa velan viitekorkoon liitetty korkoputki, joka 
on voimassa 4 vuotta 30.5.2022 alkaen. Korkoputki koskee 2022 uudelleen neuvoteltua lainaa 
(lainat 1a ja 1b). Korkoputken voimassaoloaikana velan viitekoron minimitaso on 1,12 % ja mak-
simitaso 2,80 %. Korkoputkella ei ole ollut suojaavaa vaikutusta tilikaudella 2022. 

Konsernilla ei ole tilinpäätöshetkellä 31.12.2022 koronvaihtosopimusta (31.12.2021 yksi koron-
vaihtosopimus).

5.2 Oma pääoma 

Osinkojen maksu

Tilikaudella 2022 ei maksettu osinkoja (2021: 0). 
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6.1  Lähipiiritapahtumat

Lähipiiriin kuuluvien kanssa toteutettiin seuraavat liiketoimet:

tuhatta euroa 1.7. – 31.12.2022 1.7. – 31.12.2021 1.1. – 31.12.2022 1.1. – 31.12.2021
Palvelujen osto 0 2 2 2

6.2  Ehdolliset erät ja sitoumukset

tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021
Velat, joiden vakuutena on yrityskiinnitys   
Annetut yrityskiinnitykset1 10 118 10 118

Lainan määrä 4 370 4 938
   
Muut vastuut   
tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021
Vuokravakuudet 265 265

1 Yrityskiinnitykset ja Nixu AB:n (100) sekä Nixu AS:n (100) osakkeet olivat Nixu Oyj:n 4,4 miljoonan euron lainan ja 5,5 miljoonan 
euron luottolimiittien vakuutena. Luottolimiitistä oli käytössä 981 tuhatta euroa tilikauden päättyessä 31.12.2022.

6  Muut liitetiedot 
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Liite 1 – Konsernin keskeiset  
tunnusluvut
Nixu esittää tässä julkaisussa joitakin keskeisiä tunnuslukuja, 
jotka liittyvät yhtiön tilikauden tulokseen ja taloudelliseen ase-
maan. Kaikki nämä tunnusluvut eivät ole IFRS-standardeissa 
määriteltyjä tunnuslukuja ja siksi niitä pidetään vaihtoehtoisi-
na tunnuslukuina.

Nixu esittää käyttökatteen, oikaistun käyttökatteen, liiketu-
loksen, oikaistun liiketuloksen, omavaraisuusasteen, korollisen 
nettovelan, nettovelkaantumisasteen, kertaluonteisilla erillä 
oikaistun käyttökatteen ja liiketuloksen sekä kertaluonteisilla 
erillä oikaistun käyttökate- ja liiketulosprosentin vaihtoehtoi-
sina tunnuslukuina ja lisätietona IFRS-standardien mukaisesti 
esitettyihin taloudellisiin tunnuslukuihin. Johto uskoo näiden 
tunnuslukujen tarjoavan merkityksellistä täydentävää tietoa 
laajasta tuloslaskelmasta ja taseesta; analyytikot, sijoittajat ja 
muut osapuolet käyttävät niitä laajalti ja kyseiset tunnusluvut 
antavat lisätietoa Nixun toiminnan tuloksen ja pääomaraken-
teen analysoimiseksi.

Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään ei-
vätkä ne korvaa tilintarkastetussa tilinpäätöksessä esitettyjä 
tunnuslukuja. Yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja 
yhdenmukaisella tavalla ja siksi Nixun vaihtoehtoiset tunnus-
luvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden 
esittämien, samalla tavalla nimettyjen tunnuslukujen kanssa.

Keskeiset tunnusluvut (IFRS)

tuhatta euroa 1.7. – 31.12.2022 1.7. – 31.12.2021 1.1. – 31.12.2022 1.1. – 31.12.2021
Liikevaihto 31 642 25 089 60 222 51 809
Tilikauden tulos 799 -532 42 -984
Osakekohtainen tulos, euroa 0,11 -0,07 0,01 -0,13
Käyttökate 2 032 667 2 409 1 473
Käyttökate, % liikevaihdosta 6,4 % 2,7 % 4,0 % 2,8 %
Oikaistu käyttökate1 2 128 731 2 480 1 929
Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta1 6,7 % 2,9 % 4,1 % 3,7 %
Liiketulos 1 117 -289 564 -444
Liiketulos, % liikevaihdosta 3,5 % -1,2 % 0,9 % -0,9 %
Oikaistu liiketulos1 1 213 -226 634 13
Oikaistu Liiketulos %1 3,8 % -0,9 % 1,1 % -0,0 %

1 Oikaisuerinä käsitellään poikkeukselliset ja tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat, jotka eivät ole 
toistuvia. Tällaisia poikkeuksellisia eriä ovat mm. liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät uudelleenjärjestelyihin ja yritys-
kauppoihin liittyvät kertaluonteiset kulut. Tammi – joulukuun 2022 liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia kuluja 71 (456) tuhatta 
euroa. Heinä – joulu kuun 2022 liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia kuluja 96 (64) tuhatta euroa.

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys

1.7. – 31.12.2022 1.7. – 31.12.2021 1.1. – 31.12.2022 1.1. – 31.12.2021
Liiketulos 1 117 -289 564 -444
+ Poistot ja arvonalentumiset 915 957 1 846 1 917
= Käyttökate 2 032 667 2 409 1 473
 
Käyttökate 2 032 667 2 409 1 473
+ Oikaisuerät 96 64 71 456
= Oikaistu käyttökate 2 128 731 2 480 1 929
 
Liiketulos 1 117 -289 564 -444
+ Oikaisuerät 96 64 71 456
= Oikaistu liiketulos 1 213 -226 634 13

tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021
Omavaraisuusaste, % 30,6 % 31,5 %
Korollinen nettovelka 3 199 3 237
Nettovelkaantumisaste, % 25,2 % 25,3 %
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Keskeisten tunnuslukujen laskentakaavat

Käyttökate lasketaan lisäämällä poistot liiketulokseen.

Oikaistu käyttökate lasketaan lisäämällä oikaisuerät käyttö-
katteeseen.

Oikaisuerät sisältävät olennaisia tavanomaisesta liiketoimin-
nasta poikkeavia eriä, joita ovat uudelleenjärjestelyihin liitty-
vät kulut sekä yrityskauppoihin liittyvät kulut.

Oikaistu liiketulos lasketaan lisäämällä oikaisuerät liiketulok-
seen.

Omavaraisuusaste lasketaan jakamalla oman pääoman 
kokonaismäärä taseen loppusummalla, josta on vähennetty 
saadut ennakkomaksut.

Korollinen nettovelka. Rahat ja rahavarat vähennetään ra-
hoitusvelkojen kokonaismäärästä (lyhytaikaiset ja pitkäaikai-
set lainat).

Nettovelkaantumisaste lasketaan jakamalla nettovelka 
oman pääoman kokonaismäärällä.

Osakekohtainen tulos, laimentamaton lasketaan jakamalla 
emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos keskimääräisel-
lä kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä.

Osakekohtainen tulos, laimennettu lasketaan jakamalla 
emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos keskimääräisel-
lä kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä, 
laimennusvaikutus huomioituna. 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Teemu Salmi, Nixu Oyj 
 
sähköposti: teemu.salmi@nixu.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.nixu.com/fi

Nixu lyhyesti: 

Nixu on kyberturvayhtiö, joka on rakentanut tulevaisuutta 
kyberturvallisuuden keinoin jo yli kolmen vuosikymmenen 
ajan. Päämäärämme on kybermaailman turvaaminen. Au-
tamme asiakkaitamme vahvistamaan liiketoiminnan sietoky-
kyä ja saavuttamaan mielenrauhaa. Nixulla on pohjoismaiset 
juuret, ja työllistämme noin 400 alan parasta ammattilaista 
Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Tanskassa ja Romaniassa. 
Asiantuntijamme turvaavat maailman suurimpiin lukeutuvien 
organisaatioiden vaativimpia ympäristöjä kaikilla toimialoilla. 
Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.

www.nixu.com
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Julkaistu: 2022-10-13 07:30:00 CEST

Nixu Oyj
Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

Nixu Oyj: Kolmannen neljänneksen toimitusjohtajan katsaus

Nixu Oyj, pörssitiedote 13.10.2022 kello 08.30

Hyvä liiketoiminnan kehitys jälleen kaikilla liiketoimintasegmenteillä päättyneellä
vuosineljänneksellä

Nixun matka kannattavaan kasvuun jatkui erinomaisesti vuoden 2022 kolmannella
vuosineljänneksellä.

Heinä–syyskuu 2022 luvut:

Liikevaihto 14,4 miljoonaa euroa (Q3/2021: 11,1 miljoonaa euroa); kasvua 29
%

Käyttökate (EBITDA) 1 115 tuhatta euroa (Q3/2021: 194 tuhatta euroa)

Oikaistu käyttökate 1 115 tuhatta euroa (Q3/2021: 328 tuhatta euroa)

Tammi–syyskuu 2022 luvut:

Liikevaihto 43,0 miljoonaa euroa (Q3/2021: 37,9 miljoonaa euroa); kasvua 14
%

Käyttökate (EBITDA) 1 492 tuhatta euroa (Q3/2021: 999 tuhatta euroa)

Oikaistu käyttökate 1 467 tuhatta euroa (Q3/2021: 1 526 tuhatta euroa)

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022:

Nixu muutti tulosennustettaan 11.10.2022. Nixu arvioi liikevaihtonsa kasvavan noin 60
miljoonaan euroon vuonna 2022 ja koko vuoden käyttökatteen olevan noin 4–6 prosenttia
liikevaihdosta.

Liikevaihto vuonna 2021 oli 51,8 MEUR ja käyttökate 1,5 MEUR.

Toimitusjohtaja Teemu Salmi:

Kyberturvallisuus on yhä ajankohtaisempi asia kaikilla aloilla geopoliittisen kehityksen ja
uhkakuvien paremman ymmärryksen ansiosta. Nixulle tämä luo mahdollisuuden jatkuvaan
kasvuun kaikilla markkinoilla. Vuoden 2022 kolmannella kvartaalilla Suomen markkina-alueen
kasvu oli 38 % ja Tanskan 29 %. Myös uusien tilausten arvo kasvoi merkittävästi ollen yli 100
%.

Hallinnoitujen palvelujen kehitys eteni ennakoitua nopeammin ja näkyi nettokasvuna Nixun
palvelemien asiakkaiden määrässä. Hallinnoitujen palvelujen liikevaihdon kasvu oli 30 %
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edelliseen vuoteen verrattuna. Kannattavuus kehittyy selkeästi oikeaan suuntaan kasvavan
liikevaihdon mukana.

Asiantuntijapalvelut osoittavat myös vahvaa 28 % liikevaihdon kasvua, ja niiden kannattavuus
kehittyi myönteisesti.

Tammi–syyskuun 2022 kannattavuus oli 3,5 %, mikä osoittaa selkeää kehitystä oikeaan
suuntaan. Emme kuitenkaan ole tyytyväisiä tähän tasoon, joten jo kolmannen neljänneksen
alussa aloitetut parannustoimet jatkuvat koko loppuvuoden sekä vielä vuonna 2023.

Asiakastyytyväisyys säilyi kolmannella vuosineljänneksellä edelleen hyvällä tasolla (NPS 69).
Tämä on loistava perusta tulevaisuuden asiakaspidolle sekä uusien asiakkaiden saamiseksi,
jotta voimme varmistaa jatkuvan kannattavan kasvun.

 Asiakastoimitusten kohokohtia kolmannella neljänneksellä olivat muun muassa:

Nixun saama uusi tilaus kyberturvallisuusratkaisun toimittamisesta nykyiselle
asiakkaalle. Tilauksen arvo on noin 2,9 miljoonaa euroa, josta noin 2,2 miljoonan euron
odotetaan tulevan kirjattavaksi liikevaihdoksi tänä vuonna. Kolmannella neljänneksellä
kirjattiin ratkaisusta liikevaihtoon 1,1 miljoonaa euroa. Kyberturvallisuusratkaisun
toimitus kestää enintään kolme vuotta.

Nixun identiteetinhallinnan ratkaisu (IAM) ja IOXIO:n Dataspace-palvelu, joita on käytetty
menestyksekkäästi ensimmäisessä Smart City -hankkeessa Jyväskylässä.
Ratkaisu mahdollistaa digitaalisten palvelujen ja fyysisten tilojen pääsynhallinnan
helposti ja turvallisesti etänä.

Asiantuntevien työntekijöidemme ansiosta asiakastyytyväisyytemme on korkealla tasolla.
Lisäksi olemme nähneet myös työntekijätyytyväisyyden kasvaneen. Yhä korkeana jatkuneen
vaihtuvuuden alentaminen on Nixulle ensisijaisen tärkeää. Jatkamme pitkäjänteistä työtämme
sen hyväksi, että Nixu on tulevaisuudessakin hyvä työpaikka nykyisille työntekijöilleen ja
houkutteleva työnantaja uusille lahjakkuuksille.

Yhtiön strategian päivitys etenee suunnitelman mukaisesti ja valmistuu tämän vuoden loppuun
mennessä. Vuoden 2023 alkupuolella palaamme kertomaan kolmen seuraavan vuoden kasvu-
ja taloustavoitteemme työntekijöillemme, asiakkaillemme ja markkinoille yleisesti. Asetamme
selkeät tavoitteet vuoden 2025 loppuun asti.

Nixu Oyj

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Teemu Salmi, Nixu Oyj
puhelin +46 70 656 95 57
sähköposti: teemu.salmi@nixu.com
 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi

Nixu lyhyesti:
Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa.
Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio turvallisesti. Tuotamme
yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden,
digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla
paras työpaikka noin 400 kyberturva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä
käytännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa, mutta
palvelemme asiakkaitamme ympäri maailman. Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin
pörssilistalla.

www.nixu.com
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2      PUOLIVUOSIKATSAUS

Tammi-kesäkuun 2022 pääkohdat:
• Liikevaihto 28 580 (26 720) tuhatta euroa, muutos 7 %. 

• Käyttökate (EBITDA) 377 (805)  tuhatta euroa, osuus liikevaihdosta 1 % (3 %).

• Oikaistu käyttökate (EBITDA) 352 (1 198) tuhatta euroa, osuus liikevaihdosta 1 % (5 %).

• Liiketulos (EBIT) -553 (-154) tuhatta euroa , osuus liikevaihdosta -2 % (-1 %).

• Nixu nimitti uudeksi toimitusjohtajaksi Teemu Salmen.

• Rahoituksen maturiteettia pidennettiin.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022 
Nixu arvioi liikevaihtonsa kasvavan ja käyttökatteen paranevan edellisestä tilikaudesta.

Positiivinen liiketoiminnan kehitys jatkui 7 % kasvulla

Nixu Oyj 
Pörssitiedote 11.8.2022 kello 8.30 

Avainluvut 

tuhatta euroa 1.1.-30.6.2022 1.1.-30.6.2021 1.1.-31.12.2021 
Liikevaihto 28 580 26 720 51 809
Katsauskauden tulos -757 -452 -984
Osakekohtainen tulos, euroa -0,10 -0,06 -0,13
Käyttökate 377 805 1 473
Käyttökate, % liikevaihdosta 1,3 % 3,0 % 2,8 %
Oikaistu käyttökate1 352 1 198 1 929
Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta1 1,2 % 4,5 % 3,7 %
Liiketulos -553 -154 -444
Liiketulos, % liikevaihdosta -1,9 % -0,6 % -0,9 %
Oikaistu liiketulos1 -578 238 13
Oikaistu Liiketulos %1 -2,0 % 0,9 % 0,0 %

1 Oikaisuerinä käsitellään poikkeukselliset ja tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat, jotka eivät ole toistuvia. Tällaisia poikkeuksellisia eriä ovat mm. liiketoiminnan muihin 
kuluihin sisältyvät yrityskauppoihin ja uudelleenjärjestelyihin liittyvät kertaluonteiset kulut. Tammi-kesäkuun 2022 liiketulokseen sisältyi kertaluonteisia eriä 25 (-393) tuhatta euroa.

tuhatta euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021
Omavaraisuusaste, % 30,6 % 32,9 % 31,5 %
Korollinen nettovelka 3 879 2 156 3 237
Nettovelkaantumisaste, % 32,4 % 16,0 % 25,3 %
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3      PUOLIVUOSIKATSAUS

Täsmäytyslaskelmat (Oikaistusta tunnusluvusta) 

 1.1.-30.6.2022 1.1.-30.6.2021 1.1.-31.12.2021
Liiketulos -553 -154 -444
+ Poistot ja arvonalentumiset 930 960 1 917
= Käyttökate 377 805 1 473
 
Käyttökate 377 805 1 473
+ Oikaisuerät -25 393 456
= Oikaistu käyttökate 352 1 198 1 929
 
Liiketulos -553 -154 -444
+ Oikaisuerät -25 393 456
= Oikaistu liiketulos -578 238 13

Puolivuosikatsaukseen sisältyvät luvut ovat tilintarkastamattomia.
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4      PUOLIVUOSIKATSAUS

Toimitusjohtajan katsaus:
Väliaikainen toimitusjohtaja Valtteri Peltomäki: 

Kasvumme oli vahvaa ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Liikevaihtomme kasvoi 7 % vertailukaudesta.  Saamamme asiakastilaukset kasvoivat 
jälleen kerran kaksinumeroisin luvuin vertailukaudesta ja se konkretisoitui erityisesti touko-kesäkuun kasvussa.

Onnistuimme myynnillisesti kaikissa liiketoiminnoissamme. Erityisesti hallinnoitujen palveluiden myynti oli virkeää. Teimme uusia sopimuksia 
keskeisissä toimintamaissamme, Suomessa, Ruotsissa sekä Tanskassa. Ruotsi ja Tanska kasvoivat konsultointiliiketoiminnan ja hallinnoitu-
jen palvelujen osalta ripeimmin. Haemme jatkossakin nopeam paa kasvua juuri näistä maista. Vahvaa myyntiämme ovat tukeneet muun 
muassa maarajat ylittävä toimintamallimme sekä hyvä asiakastyytyväisyys (NPS 65) ja asiakaspito.

Kannattavuutemme jäi vertailukaudesta. Hallinnoitujen palveluiden kannattavuudessa nähtiin positiivinen käännös toisella kvartaalilla, 
mutta koko puolivuosijakson ajalta jäimme vielä vertailukaudesta. Olemme tänä vuonna panostaneet vahvasti hallinnoitujen palvelui-
den myyntiin, jonka ansiosta tulemme saamaan kapasiteettimme täyteen käyttöön. Odotamme hallinnoitujen palveluiden kannatta-
vuuden paranevan saamiemme uusien sopimusten myötä ja kääntyvän voitolliseksi vuoden toisen puoliskon aikana. Henkilöstökulut 
ja alihankintakulut kasvoivat suhteessa liikevaihdon kasvuun. Tämä johtui osittain koronapandemian aiheuttamista poissaoloista, 
mutta erityisesti uusista rekrytoinneista. Teimme useita toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että meillä on vahva tiimi kasvun toteut-
tamiseksi. 

Tavoitteenamme on tukea yhteiskunnan digitaalista huoltovarmuutta ja kyberomavaraisuutta. Kerroimme kesäkuussa, että Nixu 
on koonnut Suomen puolustusministeriön pyynnöstä yrityksistä, korkeakouluista ja tutkimuslaitoksista koostuvan kyberturval-
lisuuden ekosysteemin F-35-hävittäjähankkeen taustalle. Hankkeeseen sisältyy suoraa ja epäsuoraa teollista yhteistyötä hä-
vittäjävalmistajan ja suomalaisyritysten kesken. Valtorin kanssa solmimamme jatkosopimus julkisten organisaatioiden pilvi-
turvallisuuden kehittämisestä on toinen esimerkki tietoturvan kasvavasta tarpeesta ja merkityksestä pilvitransformaation 
edistämisessä.

Liikevaihdon kasvutahtiimme vaikuttaa talouden yleinen epävarmuus, joka on hidastanut joidenkin asiakkaiden pitkän aika-
välin investointipäätöksiä. Nixulla ei ole liiketoimintaa Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa. Ukrainan sodan aiheuttama 
geopoliittinen tilanne on nostanut kyberturvallisuuden ja kybervarautumisen keskustelun aiheeksi kaikkialla, ja organisaati-
ot ovat alkaneet kehittää varautumistaan. Sota ei ole kuitenkaan aiheuttanut merkittävää kyberturvainvestointien kasvua. 

Olemme kyberalalla houkutteleva työnantaja.  Onnistuimme uusien henkilöiden rekrytoinnissa myös katsauskaudella, 
vaikka kilpailu osaajista on kovaa. Panostamme henkilöstömme työssä viihty miseen tarjoamalla joustavan hybridityön 
mallin, hyvät mahdolliset ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolista tukea työhyvinvointiin. Teemme jatkuvaa yhteis-
työtä oppilaitosten kanssa uusien kykyjen houkuttelemiseksi alalle. Lisäksi olemme yhdistäneet voimamme kansainvä-
lisesti arvostetun SANS Instituten kanssa tarjotaksemme maailmanluokan kyberturvakoulutusta Suomessa.

Nixun uusi toimitusjohtaja Teemu Salmi kommentoi:

Otin toimitusjohtajan tehtävän vastaan elokuun alussa ja voin vain todeta olevani iloinen ja ylpeä voidessani liittyä 
mukaan Nixun hienoon tiimiin.  Asiak kaillemme tarjoamamme erinomaiset palvelut ovat hyvin ajankohtaisia ja 
tärkeitä nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa. Kyberturvallisuusala kasvaa kaikissa ulottuvuuksissa, ja me ta-
voittelemme markkinoita nopeampaa kannattavaa kasvua. Tässä onnistuaksemme meidän on päivitettävä ja 
hiottava nykyistä strategiaamme. On monia asioita, jotka ovat jo hyvällä tasolla tämän päiväisessä toimin-
nassamme, ja panostamme kaikkeen, missä voimme toimia vielä paremmin.  Painopistealueitamme tulee 
olemaan kannattavan kasvun lisäksi positiivisen kassavirran turvaaminen. Tämä antaa meille potentiaalin ja 
keinot tulevaisuutta varten. 

Loppuvuoden 2022 käytämme strategiamme päivittämiseen ja tulemme esittelemään sen vuoden 2023 
alussa. Luotan siihen, että  upeiden työntekijöidemme ja asiakkailtamme saamamme luottamuksen myötä 
mikään ei estä Nixua tulemasta yhdeksi Pohjois-Euroopan suurimmista kyberturvallisuuspalvelujen tarjo-
ajista. A-34



5      PUOLIVUOSIKATSAUS

Markkinakatsaus
Yhteiskunnan digitalisaatio jatkuu voimakkaana edelleen. Kyberturvapalvelujen kysyntä on 
suoraan sidoksissa yritysten ja yhteiskunnan digitalisaation asteeseen, sillä digitalisaatio 
edellyttää organisaatioilta kyberturvallisuuden voimakasta huomioimista ja investointeja 
digitaalisen liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Näitä investointeja voidaan vii-
västyttää, kuten Covid-19 -aikana huomasimme, mutta ei loputtomiin.

Ukrainan sodalla on ollut ja tulee olemaan merkittäviä seurauksia kyberturvallisuusympä-
ristölle, vaikka sodan kybervaikutukset muualle kuin Ukrainaan ovat jääneet vielä vähäisiksi. 
Venäjä on käyttänyt kyberhyökkäyksissään tapoja, joiden leviäminen maan ulkopuolelle on 
epätodennäköistä. Taktiikan muuttuminen aiheuttaisi merkittäviä vaikutuksia kybertoimin-
taympäristöön ympäri maailman.

Kyberturvamarkkina on ollut pitkään teknologiapainotteista ja kuhunkin erilliseen tarpee-
seen on luotu ratkaisuksi erillinen teknologia. Toimintaympäristön kasvaessa ja monimut-
kaistuessa kaiken mahdollisen verkottuessa ollaan tultu tilanteeseen, jossa teknologisten 
ratkaisujen hallinnasta tulee erittäin työlästä. Samaan aikaan prosesseja ja ihmisten val-
miutta ei ole saatu riittävälle tasolle kyberhyökkäyksiin vastaamiseksi. Lähitulevaisuudessa 
tulemme näkemään niin laajojen kyberturvaratkaisujen kysynnän nousua kuin henkilöstön 
kouluttamiseen ja harjoitteluun panostamista.

Gartner ennustaa maailmanlaajuisen kyberturvapalvelumarkkinan kasvavan vuonna 2022 
vain 3 %:a. Vuosina 2023– 2025 maailmanlaajuisen kasvun ennustetaan kasvavan noin 9 
%:n vuosivauhtiin. Nixun markkina-alueilla (Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Alankomais-
sa) vuosittaisen kasvuvauhdin ennustetaan olevan noin 13 % vuosina 2023-2025. (Gartner, 
2022) 

Kasvu- ja kannattavuusstrategia 
Nixu julkaisi syyskuussa 2021 kasvustrategiaansa pohjautuvat tavoitteet vuosille 2022–2025, 
sillä se näki jälleen mahdollisuuden palata kasvun polulle. Nixu päivittää kasvu- ja kan-
nattavuusstrategiaansa vuoden 2022 jälkipuoliskon aikana. Päivitetty strategia julkaistaan 
vuoden 2023 alkupuolella.

Nixun kasvustrategia keskittyy erityisesti digitalisoituvan liiketoiminnan kyberturvapalvelui-
hin. Nixu kehittää kyberturvapalveluitaan yhä voimakkaammin tukemaan asiakkaidensa 
teollisen internetin sekä digitaalisten identiteettien hyödyntämistä liiketoiminnassa.

Liikevaihto ja tulos tammi-kesäkuussa 2022
Nixu-konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 28 580 (26 720) tuhatta euroa. Liikevaihto 
kasvoi 7 % (-3 %) edellisvuoden vastaavasta kaudesta. Konsernin liikevaihdon muutos oli 
orgaanista.

Liikevaihdon kehitys palvelutyypeittäin: 

• Projektit ja toimeksiannot muodostivat 51 % (50 %) osuuden liikevaihdosta, kasvua 8 % 
edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 

• Kaikki jatkuvat palvelut muodostivat 34 % (36 %) liikevaihdosta, kasvua 1 % edellisvuoden 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kaikki jatkuvat palvelut sisältävät:

•  Hallinnoidut palvelut, joiden osuus oli 19 % (19 %) liikevaihdosta ja kasvua 4 % edellis-
vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

•  Jatkuvat palvelut, joiden osuus oli 15 % (16 %) liikevaihdosta ja muutosta -2 % edelli-
sestä vuodesta.

• Kyberturvateknologian jälleenmyynnin osuus oli 16 % (14 %) liikevaihdosta, kasvua 19 % 
edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 38 (-276) tuhatta euroa. 

Nixun käyttökate (EBITDA) oli tammi-kesäkuussa 377 (805) tuhatta euroa. Käyttökatteen 
heikkenemistä selittää liikevaihdon heikompi rakenteellinen kannattavuus, joka näkyy ma-
teriaalit ja palvelut -kulujen kasvuna. Tätä selittävät sekä teknologian jälleenmyynnin että 
alihankintatyötä sisältävien toimeksiantojen osuuden kasvu liikevaihdossa. Lisäksi kan-
nattavuuden heikkenemistä selittävät korkeammat liiketoiminnan muut kulut, jotka olivat 
vertailukaudella COVID-19 pandemian seurauksena toteutettujen kulusäästöjen johdosta 
poikkeuksellisen alhaiset. Käyttökatteeseen vaikuttivat -25 (393) tuhannen euron kerta-
luonteiset kulut, jotka liittyivät  sekä kuluvalla että vertailukaudella uudelleenorganisoitumi-
sesta johtuviin henkilöstökuluihin. Vertailukauden lukuun sisältyi lisäksi 2020 vastaanotettui-
hin Alankomaiden COVID-19 NOW-tukien oikaisu. 

Kertaluontoisilla kuluilla oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 352 (1 198) tuhatta euroa. 

Nixun liiketulos (EBIT) oli -553 (-154) tuhatta euroa. Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi liike-
tulokseen vaikuttivat poistot, joita oli 930 (960) tuhatta euroa. 

Rahoitustuotot ja -kulut olivat -291 (-247) tuhatta euroa. 

Tilikauden tulos oli -757 (-452) tuhatta euroa. 
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6      PUOLIVUOSIKATSAUS

Rahoitus ja investoinnit 
Nixu-konsernin taseen loppusumma 30.6.2022 oli 39 097 
(40 876) tuhatta euroa. 

Yhtiön kassavarat 30.6.2022 olivat 3 113 (5 978) tuhatta eu-
roa. Vertailukauden kassavarat sisälsivät COVID-19-pan-
demian seurauksena hyödynnettyjä vero- ja työelä-
ke-maksulykkäyksiä 555 tuhatta euroa. Yhtiöllä on kaksi 
luottolimiittiä yhteensä 5 500 tuhatta euroa.  Luottolimii-
tistä oli käytössä 616 tuhatta euroa.

Vuonna 2017 nostetun 2 065 tuhannen euron bullet lainan 
rahoitussopimus neuvoteltiin uusiksi huhtikuussa 2022. Lai-
nasta 1 032 tuhatta euroa säilyi bullet lainana, jonka päät-
tymispäivä siirtyi ja on 30.5.2026. Lainasta 1 033 tuhannen 
euron osuutta lyhennetään kvartaaleittain. Lainalle on ra-
hoitussopimuksessa sovittu viitekorkoon liitetystä korko-
putkesta. 

Seuraavan 12 kuukauden aikana erääntyy 2 130 tuhannen 
euron suuruinen laina ja se on luokiteltu lyhytaikaisiin vel-
koihin. Johdon arvion mukaan Nixun likviditeettitaso on 
riittävä.

Nettovelat 30.6.2022 olivat 3 879 (2 156)  tuhatta euroa.  
Nettovelan muutosta selittävät pienentyneet kassavarat. 

Liiketoiminnan rahavirta oli -626 (952) tuhatta euroa. 
Muutos johtui pääosin ostovelkojen sekä myyntisaamis-
ten muutoksesta. 

Henkilöstö, johto ja hallinto 
Nixun henkilöstömäärä oli kesäkuun 2022 lopussa 391 
(385). Katsauskaudella Nixulla oli toimipisteet ja henkilös-
töä Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa, Tanskassa ja Ro-
maniassa. Nixu pystyi rekrytoimaan kauden aikana sekä 
uusia että Nixuun palanneita asiantuntijoita tilanteessa, 
jossa parhaista kyberturvallisuuden osaajista käydään 
kovaa kilpailua. Yritykset ymmärtävät kyberturvallisuuden 
merkityksen liiketoiminnan digitalisoitumisessa ja inves-
toivat omaan tietoturvaosaamiseensa palkkaamalla uu-
sia osaajia.

Uusi toimitusjohtaja Teemu Salmi aloitti Nixulla 1.8.2022. 
Hän johtaa kasvustrategian seuraavaa vaihetta. Salmella 
on yli 20 vuoden kokemus johdon ja ylimmän johdon teh-
tävistä IT-, tietoliikenne- ja metsäteollisuuden toimialoilta. 

Nixun uusi henkilöstöjohtaja Nathalie van Delden aloitti teh-
tävässään 1.3.2022. Hän on työskennellyt Nixulla aiemmin 
People Operations Manager -tehtävässä Benelux-maissa, 
Romaniassa ja Tanskassa sekä asiantuntijapalveluiden lii-
ketoiminta-alueella.

Nixu tukee hyvinvointia

Työntekijöiden hyvinvointi on Nixulle tärkeää ja yritys ha-
luaa tukea henkilöstöään erityisesti epävarmuuden ai-
kana. Nixu tuomitsee Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja 
osoittaa myötätuntoa sodasta kärsineille. Yrityksellä ei 
ole henkilöstöä Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainas-
sa. Maaliskuussa Nixu osallistui Cuckoo-taukokampan-
jaan, jonka tavoitteena oli tukea työntekijöiden hyvin-
vointia, mutta myös kerätä rahaa UNICEFin tukemiseen 
Ukrainassa. 

Koronaviruspandemian aikana etätyötä teki suurin osa 
Nixun henkilöstöstä. Vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon 
aikana nixulaiset ovat työskennelleet hybridityöskentely-
mallissa, jossa yksilöillä on mahdollisuus vaikuttaa työs-
kentelytapaansa. 

Työssä oppiminen

Vuoden 2021 aikana Nixu siirtyi uuteen kansainväliseen 
Better Together -toimintamalliin, jossa tiimit toimivat yli 
maarajojen ja osaamista kehitetään koko yrityksen laa-
juisesti tarjoten asiakkaille entistä parempia kokonaisrat-
kaisuja. Better Together tukee työntekijöiden urakehitys-
tä muun muassa mahdollistamalla uusia kansainvälisiä 
projekteja ja työn kiertoa tiimien ja liiketoimintayksiköiden 
välillä. Vuonna 2022 yritys toimii kauttaaltaan uuden mal-
lin mukaisesti. 

Nixu jatkaa oppimisen tukemista työpaikalla ja aloitti 
identiteettien hallintaan (IGA) keskittyvän akatemiaohjel-
man vuoden 2022 alussa. Akatemia tarjoaa ympäristön, 
jossa oppia ja kasvaa digitaalisten identiteettien (DI) ja 
IGA:n ammattilaiseksi. Ohjelmaan valitut hankkivat har-
joittelujakson aikana työkokemusta asiakasprojekteista ja 
oppia senioreilta. 

Myös Nixun ja Suomen Academic Workin kattava koulu-
tusohjelma-yhteistyö jatkui ja sen myötä tulleet uudet 
osaajat ovat yhdistyneet osaksi Nixun tiimejä.

Nixu on tarjonnut johtajuuden kehittämisohjelmaa vuoden 
2021 toiselta puoliskolta lähtien kaikille tiiminjohtajilleen. Oh-
jelma jatkui vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon aikana.

Nixu haluaa olla paras työpaikka kyberturvallisuuden am-
mattilaisille ja mittaa työtyytyväisyyttä neljännesvuosittain 
tehtävällä Pulse-työtyytyväisyyskyselyllä. Työtyytyväisyys 
on jatkossakin johdon painopistealueita.

Nixulaiset ovat antaneet toisilleen myönteistä palautetta 
Pulse-kyselyyn vuonna 2021 lisätyn työtoverien palauttee-
nantokanavan kautta. Tavoitteena on edistää positiivista 
palautekulttuuria, tarjota palautteelle lisäkanava ja tehdä 
Nixun arvoihin liittyviä saavutuksia näkyväksi. 

Henkilöstön avainluvut
 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021
Keskimääräinen lukumäärä tarkastelu-
ajanjaksolla 391 377 385
Kauden palkat ja palkkiot (1 000€) 14 113 13 626 25 841
Työsuhteen kesto keskimäärin (vuotta) 4,4 4,7 4,7
Keski-ikä vuosina 40,2 41,8 40,7
Työsuhteista vakinaisia 96 % 97 % 98 %
Työsuhteista osa-aikaisia 3 % 4 % 6 %
Naisia konsernin henkilöstöstä 25 % 22 % 24 %
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Nixu-konsernin johtoryhmä
Nixun johtoryhmään 1.1-30.6. 2022 kuuluivat:

• Valtteri Peltomäki, väliaikainen toimitusjohtaja (1.3.2022 
lähtien) sekä  johtaja, asiakaskokemus

•    Petri Kairinen, toimitusjohtaja (28.2.2022 saakka)

•   Björn-Erik Karlsson, johtaja, asiantuntijapalvelut

•  Janne Kärkkäinen, talousjohtaja

•   Jan Mickos, johtaja, hallinnoidut palvelut

•   Katja Müller, henkilöstöjohtaja (28.2.2022 saakka) 

•   Pietari Sarjakivi, johtaja, innovaatiot

•   Nathalie van Delden, henkilöstöjohtaja (1.3.2022 lähtien)

 

Helmikuussa 2022 Nixu nimitti uudeksi toimitusjohtajaksi 
Teemu Salmen, joka aloitti tehtävässään 1.8.2022.  

Varsinainen yhtiökokous 2022  
Nixu Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.4.2022. 
Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konserniti-
linpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille, toimitusjoh-
tajalle sekä toimitusjohtajan sijaiselle vastuuvapauden 
tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

Nixu Oyj:n hallitukseen valittiin Kati Hagros, Marko Kauppi, 
Jari Niska ja Anders Silwer sekä uutena jäsenenä Joakim 
Karske. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Niska.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi edelleen 
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka ilmoit-
tamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Enel 
Sintonen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, 
että tilikauden tappio 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella 
siirretään kertyneiden voittovarojen tilille, ja että vuodelta 
2021 ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous myös hyväksyi kaikki 25.3.2022 julkaistussa koko-
uskutsussa olleet hallituksen ehdotukset. Lisätietoa yhtiöko-
kouksessa tehdyistä päätöksistä löytyy 19.4.2022 julkaistusta 
pörssitiedotteesta sekä yhtiön internetsivuilta osoitteesta 
https://www.nixu.com/fi/sijoittajat/nixu-yhtiokokous-2022. 

Tarkastusvaliokunta
Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on muun muassa valvoa 
yhtiön taloudellista raportointiprosessia sekä sisäisen val-
vonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmi-
en tehokkuutta.

Nixun hallitus valitsi 19.4.2022 pidetyssä järjestäytymisko-
kouksessa keskuudestaan tarkastusvaliokunnan puheen-
johtajaksi Marko Kaupin ja jäseniksi Jari Niskan sekä Anders 
Silwerin.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on avus-
taa hallitusta henkilöstöön ja palkitsemiseen liittyvien asioi-
den käsittelyssä. 

Nixun hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 19.4.2022 
henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi 
Kati Hagrosin ja jäseniksi Joakim Karsken ja Jari Niskan.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

NIXU Osakevaihto kpl
Arvo yhteensä, 

euroa
Korkein,  

euroa
Alin,  

euroa
Keski-hinta, 

euroa
Viimeisin, 

euroa
Tammi-kesäkuu 2021 1 336 041 12 905 757 11,95 8,00 9,80 8,10
Heinä-joulukuu 2021 2 043 454 15 243 770 8,50 6,54 7,37 7,02
Tammi-joulukuu 2021 3 379 495 28 149 528 11,95 6,54 8,55 7,02
Tammi-kesäkuu 2022 1 156 948 7 463 162 8,02 5,00 6,31 5,62

 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021
Pörssiarvo, euroa 41 844 794,66 60 131 913,30 52 114 325,00
Osakkeenomistajia 5 238 4 641 5 152
Osakkeiden kokonaismäärä 7 447 219 7 425 219 7 425 219
Yhtiöllä on hallussa omia osakkeita 1 526 1 526 1 526

Nixulla on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Nixun osake on noteerattu Nasdaq Helsingin 
pörssin päälistalla kaupankäyntitunnuksella NIXU.

Nixu Oyj:n halllitus päätti sunnatusta osakeannista sekä lisäosakeohjelmasta, eli Matching Share Plan 2022-ohjelmasta, joka 
on suunnattu uudelle toimitusjohtajalle, Teemu Salmelle. Ohjelma koostuu maksullisesta suunnatusta osakeannista (”Osa-
keanti 1/2022”), jossa toimitusjohtajalle tarjotaan merkittäväksi enintään 22 000 uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) sekä toi-
mitusjohtajan oikeudesta saada kolmen vuoden pituisen ajanjakson jälkeen vastikkeetta kaksi (2) lisäosaketta (bruttona) 
(yhdessä ”Lisäosakkeet”) kutakin täyttä yhtä Osakeannissa 1/2022 merkittyä Uutta Osaketta kohti. 

Yhtiön hallitus määritteli Uusien Osakkeiden merkintähinnan perustuen osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keski-
hintaan Nasdaq Helsinki Oy:ssä 14.2. -14.3.2022 välisenä aikana. Kaupankäyntihinnaksi vahvistui 5,67 euroa osakkeelta. 

Osakkeita merkittiin 22 000 kappaletta ja uusien osakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta, 124 740,00 euroa kirjattiin koko-
naisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
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Liputusilmoitukset  
Nixu  Oyj:n  vastaanottaman  ilmoituksen mukaan Aktia Ra-
hastoyhtiö Oy:n hallinnoimien Erikoissijoitusrahasto Aktia 
Mikro Markka, Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap, Si-
joitusrahasto Aktia Nordic Small Cap, Sijoitusrahasto Aktia 
Secura sijoitusrahastojen omistusosuus Nixu Oyj:n osak-
keista nousi yli viiden prosentin rajan 1.1.2022 (Pörssitiedote 
3.1.2022).

Riskit ja epävarmuustekijät
Riskit ja epävarmuustekijät on esitetty laajemmin hallituk-
sen toimintakertomuksessa 31. joulukuuta 2021 päättyneel-
tä tilikaudelta. 

Yleinen taloudellinen epävarmuus, jota nousevat korot, in-
flaatio sekä Ukrainan sota kiihdyttävät, voi vaikuttaa Nixun 
palveluiden kysyntään ja yhtiön henkilöstö- ja muihin ku-
luihin.

Toimintakertomuksen julkaisemisen jälkeen merkittäväksi 
riskiksi ja epävarmuustekijäksi on noussut sota Ukrainas-
sa. Sodan vuoksi kyberuhkien määrä on kasvanut ja tämä 
lisää yhtiön riskiä joutumisesta kybervaikuttamisen koh-
teeksi.  Nixulla ei ole liiketoimintaa Venäjällä, Valko-Venä-
jällä taikka Ukrainassa. Sen sijaan usealla Nixun asiakkaalla 
on liiketoimintaa näissä maissa. 

Vaikka COVID-19-pandemia on jatkunut jo yli kahden vuo-
den ajan, eivät sen vaikutukset ole täysin poistuneet. Vaik-
ka rajoituksia ei juurikaan tällä hetkellä ole Nixun markki-
na-alueilla, on sairauspoissaoloja COVID-19 taudin vuoksi 
edelleen. Yhtiö pitää yhä riskinä, että sairauspoissaolot vai-
kuttavat niin Nixun kuin sen asiakkaiden toimintaan.  Yhtiö 
ei kuitenkaan näe, että COVID-19 voisi enää vaikuttaa mer-
kittävästi yhtiön toimintakykyyn.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset 
tapahtumat
Uusi toimitusjohtaja Teemu Salmi aloitti tehtävässään 
1.8.2022.

Nixu sai uuden noin 2,9 miljoonan euron tilauksen kyber-
turvaratkaisun toimittamisesta nykyiselle asiakkaalleen. 
Kyberturvaratkaisun toimitus kestää kokonaisuudessaan 
enintään kolme vuotta.

Puolivuosikatsauksen laadintaperiaatteet
Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsa-
ukset -standardin mukaisesti. Puolivuosikatsauksessa on 
noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamene-
telmiä kuin vuositilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2022 
voimaantulleita uusia ja muutettuja standardeja. 

Muilla IFRS-standardien ja niiden tulkintojen muutoksilla ei 
ole olennaista vaikutusta konserniin.

Puolivuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkasta-
mattomia. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, joten yksit-
täisten lukujen summa saattaa erota esitetystä summasta.

Nixu esittää tässä julkaisussa joitakin keskeisiä tunnus-
lukuja, jotka liittyvät yhtiön tilikauden tulokseen ja talou-
delliseen asemaan. Kaikki nämä tunnusluvut eivät ole 
IFRS-standardeissa määriteltyjä tunnuslukuja ja siksi niitä 
pidetään vaihtoehtoisina tunnuslukuina.

Nixu esittää käyttökatteen, oikaistun käyttökatteen, lii-
ketuloksen, oikaistun liiketuloksen, omavaraisuusasteen, 
korollisen nettovelan, nettovelkaantumisasteen  sekä 
kertaluonteisilla erillä oikaistun käyttökate- ja liiketulos-
prosentin vaihtoehtoisina tunnuslukuina ja lisätietona 
IFRS-standardien mukaisesti esitettyihin taloudellisiin tun-
nuslukuihin. Johto uskoo näiden tunnuslukujen tarjoavan 
merkityksellistä täydentävää tietoa laajasta tuloslaskel-
masta ja taseesta; analyytikot, sijoittajat ja muut osapuo-
let käyttävät niitä laajalti ja kyseiset tunnusluvut antavat 
lisätietoa Nixun toiminnan tuloksen ja pääomarakenteen 
analysoimiseksi.

Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään 
eivätkä ne korvaa IAS34 osavuosikatsaukset -standar-
din mukaisesti laaditun puolivuosikatsauksessa esitettyjä 
tunnuslukuja. Yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslu-
kuja yhdenmukaisella tavalla ja siksi Nixun vaihtoehtoiset 
tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia mui-
den yhtiöiden esittämien, samalla tavalla nimettyjen tun-
nuslukujen kanssa.

Johto joutuu puolivuotiskatsausta laadittaessa tekemään 
harkintaan perustuvia ratkaisuja, arvioita ja oletuksia, 
jotka vaikuttavat puolivuotiskatsauksen laatimisperiaat-
teiden soveltamiseen sekä esitettävien varojen, velkojen, 
tuottojen ja kulujen määriin. Toteutuvat tulokset voivat 
poiketa näistä arvioista. 

Taloudellinen tiedottaminen 2022
Nixu julkaisee tiedonantopolitiikkansa mukaisesti vuosit-
tain tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen lisäksi puolivuosi-
katsauksen, toimitusjohtajan katsauksen, liikevaihtotiedon, 
käyttökatteen ja oikaistun käyttökatteen ensimmäiseltä ja 
kolmannelta vuosineljännekseltä sekä pörssi- ja lehdistötie-
dotteita. Yhtiön internet-sivuilla www.nixu.com/fi/sijoittajat 
on saatavilla edellä mainitut tiedotteet sekä monipuolista 
sijoittajatietoa. 

13.10.2022 Q3/2022 toimitusjohtajan katsaus, liikevaihto-
tieto, käyttökate ja oikaistu käyttökate kolman-
nelta vuosineljännekseltä 2022

 
Tulostiedotustilaisuus

Nixu järjestää analyytikoille, sijoittajille ja medialle tarkoi-
tettun tulostiedotustilaisuuden 11.8.2022 kello 9.30 Helsin-
gissä Sanomatalolla Studio Eerossa. 

Tilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä 
osoitteessa https://nixu.videosync.fi/2022-h1-results

Espoossa 10.8.2022

Nixu Oyj 

Hallitus
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Konsernin laaja tuloslaskelma

tuhatta euroa 1.1.-30.6.2022 1.1.-30.6.2021 1.1.-31.12.2021

Liikevaihto 28 580 26 720 51 809
Liiketoiminnan muut tuotot 38 -276 -123
Materiaalit ja palvelut -7 939 -6 359 -12 944
Henkilöstökulut -17 160 -16 641 -31 791
Liiketoiminnan muut kulut -3 143 -2 638 -5 479
Poistot -930 -960 -1 917
Liiketulos -553 -154 -444

Rahoitustuotot 0 20 27
Rahoituskulut -258 -221 -453
Korkokulut vuokrasopimuksista -33 -46 -87
Rahoitustuotot ja -kulut -291 -247 -514
 
Tulos ennen veroja -844 -401 -958

Tuloverot 87 -51 -26
Tilikauden tulos -757 -452 -984

Muut laajan tuloksen erät

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:   
Muuntoerot -217 -39 -101

Tilikauden muut laajat tuloksen erät verovaikutus huomioiden -217 -39 -101
 
Tilikauden laaja tulos -975 -491 -1 085
   
Tilikauden tuloksen jakautuminen:   

Emoyhtiön omistajille -757 -452 -984
Tilikauden tulos -757 -452 -984
   
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:   
Emoyhtiön omistajille -975 -491 -1 085
Tilikauden laaja tulos -975 -491 -1 085

Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:   

Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu (euroa) -0,10 -0,06 -0,13
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Konsernitase

tuhatta euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 12 391 12 681 12 613
Aineettomat hyödykkeet 1 844 2 300 2 093
Aineelliset hyödykkeet 201 307 253
Käyttöoikeusomaisuuserät 1 526 2 642 2 139
Muut saamiset 264 271 265
Osakkeet ja osuudet 30 0 30
Laskennalliset verosaamiset 431 104 170
Pitkäaikaiset varat yhteensä 16 687 18 306 17 563

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 0 6 0
Myyntisaamiset ja muut saamiset 18 994 16 393 18 734
Kauden tuloverosaamiset 302 193 333
Rahavarat 3 113 5 978 4 080
Lyhytaikaiset varat yhteensä 22 410 22 571 23 148

Varat yhteensä 39 097 40 876 40 710

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma 95 95 95
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 19 439 19 314 19 314
Muuntoerot -682 -403 -465
Kertyneet voittovarat -6 113 -5 097 -5 149
Tilikauden tulos -757 -452 -984
Yhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 11 981 13 457 12 811

Velat
Pitkäaikaiset velat
Lainat 1 752 2 672 2 365
Vuokrasopimusvelat 526 1 433 900
Laskennalliset verovelat 194 219 195
Muut pitkäaikaiset velat 286 283 283
Pitkäaikaiset velat yhteensä 2 758 4 607 3 743

Lyhytaikaiset velat
Lainat 3 635 2 687 2 686
Vuokrasopimusvelat 1 079 1 342 1 366
Ostovelat ja muut velat 19 488 18 173 20 080
Kauden tuloverovelat 154 610 24
Lyhytaikaiset velat yhteensä 24 357 22 812 24 157

Velat yhteensä 27 115 27 419 27 899

Oma pääoma ja velat yhteensä 39 097 40 876 40 710
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Konsernin rahavirtalaskelma

tuhatta euroa 1.1.-30.6.2022 1.1.-30.6.2021 1.1.-31.12.2021
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos -757 -452 -984
Oikaisut:

Poistot 930 960 1 917
Muut liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa -16 -173 -100
Rahoituskulut, netto 291 247 507
Tuloverot -87 51 26

Käyttöpääoman muutokset
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -220 -138 -2 596
Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 6
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -420 865 2 814

Maksetut korot -249 -155 -378
Saadut korot 0 20 0
Muut rahoituserät, netto -93 -43 -54
Maksetut tuloverot -5 -232 -1 019
Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta -626 952 138

Investointien rahavirrat   
Aineellisten hyödykkeiden hankinta 0 0 -10
Aineettomien hyödykkeiden hankinta 0 0 -8
Investoinnit muihin sijoituksiin 0 0 -19
Investointien nettorahavirta 0 0 -37

Rahoituksen rahavirrat   
Saadut maksut osakeannista ja muista arvopapereista 125 0 0
Lainojen nostot 616 0 0
Lainojen takaisinmaksut -313 -313 -625
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset -726 -680 -1 398
Rahoituksen nettorahavirta -298 -993 -2 023

Rahavarojen nettovähennys (-) / -lisäys -924 -41 -1 921
Rahavarat tilikauden alussa 4 080 6 031 6 031
Valuuttakurssivoitot / -tappiot (-) rahavaroista -43 -12 -30
Rahavarat tilikauden lopussa 3 113 5 978 4 080
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

tuhatta euroa

Osakepääoma Sijoitetun vapaan 
oman pääoman 

rahasto

Muuntoerot Kertyneet  
voittovarat

Oma pääoma  
yhteensä

Oma pääoma 1.1.2021 95 19 314 -364 -5 038 14 007

Tilikauden tulos    -452 -452
Muut laajan tuloksen erät:    

Muuntoerot   -39 -39
Tilikauden laaja tulos 0 0 -39 -452 -491

Liiketoimet omistajien kanssa:    
Osakeperusteiset maksut    -59 -59

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä: 0 0 0 -59 -59

Oma pääoma 30.6.2021 95 19 314 -403 -5 549 13 457

Oma pääoma 1.1.2022 95 19 314 -465 -6 133 12 811

Tilikauden tulos -757 -757
Muut laajan tuloksen erät:

Muuntoerot -217 -217
Tilikauden laaja tulos 0 0 -217 -757 -975

Liiketoimet omistajien kanssa:
Vuoden 2022 osakeperusteiseen kannustinjärjestelyyn 
liittyvä osakeanti kuluilla vähennettynä 125 125
Osakeperusteiset maksut 20 20

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä: 0 125 0 20 145

Oma pääoma 30.6.2022 95 19 439 -682 -6 870 11 981
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Katsauskauden liikevaihto ja tulos

Liikevaihto ja segmentit
Konsernin myyntituotot kertyvät palveluista ja kyberturvateknologian myynnistä tiettynä 
ajankohtana sekä ajan kuluessa. Myyntituotot jakautuvat seuraavien pääasiallisten palve-
lualueiden ja maantieteellisten alueiden mukaisesti:

Projektit ja toimeksiannot -alue sisältää kertaluonteiset toimeksiannot, joiden kesto ja laa-
juus vaihtelee laajoista toimitusprojekteista yksittäisiin tarkastus- ja konsultointi-toimek-
siantoihin.

Kaikki jatkuvat palvelut sisältävät:

Hallinnoidut palvelut sisältävät Nixu CDC -palveluiden lisäksi esimerkiksi käyttäjän-
hallinnan jatkuvia palveluita, joissa Nixu ottaa toimitettavan teknologian hallinnointi-
vastuun ja jatkuvan operatiivisen roolin asiakkaan toimintojen tukena. Hallinnoituihin 
tietoturvapalveluihin sisältyvät myös niitä varten myydyt lisenssit riippumatta siitä, si-
sältyvätkö ne sopimuksessa palvelun hintaan vai onko ne myyty erikseen.

Jatkuvat palvelut, joihin kuuluvat Nixun jatkuvista palveluista muut kuin hallinnoidut 
palvelut sisältäen käyttäjähallinnan jatkuvat palvelut. Ne eroavat muista toimeksian-
noista siinä, että ne perustuvat toistaiseksi voimassaoleviin tai käytännössä itsestään 
uusiutuviin sopimuksiin.

Teknologian jälleenmyynti -alue sisältää kolmansien osapuolien ohjelmisto- ja teknolo-
giapalvelulisenssien sekä teknologian jälleenmyynnin yleensä muiden palveluiden yhtey-
dessä. Lisenssituottoihin sisältyy myös ylläpitopalveluita. Hallinnoitujen tietoturvapalvelui-
den lisenssit eivät sisälly lisenssituottoihin.

Liikevaihdon jakautuminen palvelualueittain:

tuhatta euroa 1.1.-30.6.2022 1.1.-30.6.2021 1.1.-31.12.2021
Palvelutyyppi:
Projektit ja toimeksiannot 14 439 13 392 26 003
Kaikki jatkuvat palvelut 9 664 9 567 18 241

Hallinnoidut palvelut 5 382 5 177 9 953
Jatkuvat palvelut 4 282 4 390 8 287

Kyberturvateknologian jälleenmyynti 4 477 3 761 7 566
Yhteensä 28 580 26 720 51 809

Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti:

tuhatta euroa 1.1.-30.6.2022 1.1.-30.6.2021 1.1.-31.12.2021
Suomi 16 232 15 425 29 923
Tanska 4 216 3 990 7 594
Ruotsi 5 626 4 880 9 836
Alankomaat+Belgia 503 801 1 422
Norja 741 656 1 061
Muut maat 1 262 969 1 973
Yhteensä 28 580 26 720 51 809

Liikevaihdon maantieteellinen aluejako perustuu asiakkaan sen toimipisteen sijaintiin, jonka 
kanssa sopimus palveluista on tehty. Osa palveluista on voitu toimittaa muihin maihin.

Nixulla on vain yksi raportoitava segmentti. Raportoitavan segmentin liikevaihto ja segmen-
tin tulos käyvät ilmi konsernin laajasta tuloslaskelmasta ja raportoitavan segmentin varat ja 
velat konsernitaseesta. 

Osakekohtainen tulos 

 1.1.-30.6.2022 1.1.-30.6.2021 1.1.-31.12.2021
Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos -757 411 -451 875 -983 760
 
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana, 
laimentamaton 7 429 770 7 413 427 7 418 602
Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) -0,10 -0,06 -0,13
Henkilöstön kannustinjärjestelmään liittyvien osakkeiden vaikutus 12 155 116 043 57 545
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana, 
laimennusvaikutuksella oikaistu 7 441 925 7 529 469 7 476 146
Laimennettu osakekohtainen tulos (EUR) -0,10 -0,06 -0,13

Nixun laimentavat potentiaaliset osakkeet liittyvät Nixun osakeperusteiseen kannustinjärjestelyyn. 
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Työsuhde-etuudet

Seuraavassa taulukossa esitetään konsernin tuloslaskelmaan kirjatut työsuhde-etuudet: 

tuhatta euroa 1.1.-30.6.2022 1.1.-30.6.2021 1.1.-31.12.2021
Palkat ja palkkiot 14 113 13 626 25 841
Sosiaaliturvasta johtuvat kulut 999 978 2 017
Osakeperusteinen palkitseminen 56 135 82
Eläkekulut – maksupohjaiset järjestelyt 1 992 1 903 3 850
Yhteensä 17 160 16 641 31 791

Henkilöstö

Osakeperusteiset maksut 
Nixulla on voimassa 2019 käynnistetty optio-ohjelma. Näi-
den ohjelmien yksityiskohdat on esitetty konsernin 31. jou-
lukuuta 2021 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen liitetie-
dossa 3.2. 

19.4.2022 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 
hallituksen jäsenille maksettiin vuosipalkkioista 30 % mark-
kinoilta hankittavina Nixu Oyj:n osakkeina. Osakkeina mak-
settujen palkkioden suuruus oli yhteensä 45 tuhatta euroa. 
Konsernissa osakkeina maksettu palkkio on jaksotettu ku-
luksi yhtiökokousten väliselle ajalle.

Toimitusjohtajan palkitseminen
Toimitusjohtajan palkka koostuu kiinteästä 24 000 euron 
kuukausipalkasta. Lisäksi toimitusjohtajalla on asunto- ja 
puhelinetu. Toimitusjohtajan matkakuluja Suomen ja Ruot-
sin välillä korvataan vuodessa 30 000 eurolla.

Toimitusjohtaja on oikeutettu lyhyen aikavälin kannustin-
palkkioon yhtiön käytännön mukaisesti. Kannustinpalk-
kio on enintään 70 % kiinteästä kuukausipalkasta. Hallitus 
määrittelee toimitusjohtajan tavoitteet.

Toimitusjohtaja on mukana pitkän aikavälin kannustinjär-
jestelmässä. Toimitusjohtaja on merkinnyt 22 000 yhtiön 
uutta osaketta ja toimitusjohtaja on oikeutettu lisäosak-
keisiin suhteessa 1:2 kolmen vuoden sitouttamisajanjakson 
jälkeen.

Toimitusjohtajan sairastuessa hänelle maksetaan kolmen 
kuukauden ajan hänen täysi kuukausipalkkansa. Toimitus-
johtajan eläkeikä on Suomessa kulloinkin voimassa oleva 
varhaisin eläkeikä. Toimitusjohtaja ei ole oikeutettu lisäelä-
ke-etuuksiin. Toimitusjohtajan loma-oikeus määräytyy 
vuosilomalain mukaan. Lisäksi hän on oikeutettu loma-
rahaan. Toimitusjohtajasopimuksen molemminpuolinen 
irtisanomisaika on kolme kuukautta. Yhtiön irtisanoessa 
sopimuksen on toimitusjohtaja oikeutettu lisäksi kuuden 
kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen.
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Yrityskaupat ja konsernirakenne 
Katsauskaudella ei ole ollut muutoksia konsernirakenteessa. 

Aineettomat hyödykkeet ja liikearvo

Konsernin aineettomat hyödykkeet koostuvat liikearvosta, asiakassuhteista ja muista 
aineettomista hyödykkeistä kuten ohjelmistolisensseistä. 

tuhatta euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021
Kirjanpitoarvo kauden alussa 14 706 15 226 15 226
Lisäykset 0 0 8
Vähennykset -8 0 0
Valuuttakurssierot -267 -45 -129
Poistot -195 -200 -399
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 14 235 14 981 14 706

Taseen liikearvo 30.06.2022 oli 12 391 (12 681) tuhatta euroa ja asiakassuhteet 1 844 (2 300) 
tuhatta euroa.

Korollinen nettovelka sekä oma pääoma

Korollinen nettovelka ja johdannaiset 

Alla olevassa taulukossa on esitetty konsernin korollisen nettovelan laskenta:

tuhatta euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021
Pitkäaikaiset lainat 
Rahalaitoslainat 1 752 2 672 2 365
Vuokrasopimusvelat 526 1 433 900
Pitkäaikaiset lainat yhteensä 2 278 4 105 3 265
Lyhytaikaiset lainat
Rahalaitoslainat 3 635 2 687 2 686
Vuokrasopimusvelat 1 079 1 342 1 366
Lyhytaikaiset lainat yhteensä 4 714 4 029 4 052
Lainat yhteensä 6 992 8 134 7 317
Vähennetään rahavarat 3 113 5 978 4 080
Nettovelka 3 879 2 156 3 237
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Lainat 
Nixun rahalaitoslainat 30.6.2022 koostuivat vuoden 2017 rahoitusjärjestelyyn liittyen nostetuis-
ta muuttuva- ja kiinteäkorkoisista, yhteensä 5 900 tuhannen euron lainoista sekä 2019 nos-
tetusta 2 500 tuhannen euron muuttuvakorkoisesta lainasta. Vuonna 2017 nostetun 2 065 tu-
hannen euron bullet lainan rahoitussopimus neuvoteltiin uusiksi huhtikuussa 2022. Lainasta 
1 032 tuhatta euroa säilyi bullet lainana, jonka päättymispäivä siirtyi ja on 30.5.2026. Lainasta 
1 033 tuhannen euron osuutta lyhennetään kvartaaleittain. Lainalle on rahoitussopimuksessa 
sovittu viitekorkoon liitetystä korkoputkesta. Samassa yhteydessä 4 000 tuhannen euron luot-
tolimiitin voimassaoloa jatkettiin 30.4.2023 asti.

Alla olevassa taulukossa on esitetty tietoa lainoista (lainat on esitetty diskonttaamattomina):

+
tuhatta euroa Nostettu Päättymispäivä Korko-% Lyhennys 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021
Laina 1a 2022/2017 30.5.2026 3,95 %+6kk euribor kvartaaleittain 1 033 0 0
Laina 1b 2022/2017 30.5.2026 3,95 %+6kk euribor bullet 1 032 2 065 2 065
Laina 2 2019 28.3.2023 1,9 %+6kk euribor puolivuosittain 625 1 250 938
Laina 3 2017 30.5.2023 3,8 %+3,8  % bullet 2 130 2 052 2 052
Yhteensä     4 820 5 367 5  055

Lainojen kassakorot olivat 1,9 % ja 3,95 % välillä (30.6.2021:  3,75 %-4,75 %) sekä 2 130 tuhannen 
euron osalta pääomitettava korko 3,80 % (30.6.2021: 3,80 %) 30.6.2022 päättyneellä tarkas-
teluajankohtana.

Lainoihin ja luottolimiitteihin liittyvät merkittävimmät kovenanttiehdot ovat seuraavat: 
omavaraisuusaste vähintään 30 % tarkastusajankohtaan 30.6.2022 asti ja sen jälkeen aina 
vähintään 32 %.  Omavaraisuusasteen laskentakaava poikkeaa virallisesta laskentakaa-
vasta. Kovenantin laskentakaavan mukaan omavaraisuusaste 30.6.2022 oli 36 %.  Konsernin 
korolliset nettovelat/käyttökate -tunnusluku tarkastetaan puolivuosittain 30.6. ja 31.12., en-
simmäisen kerran 30.6.2022. Nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) on korkeintaan 
3,7 tarkasteluajankohtaan 30.6.2022 saakka, 3,25 tarkasteluajankohtaan 31.12.2022 saakka 
ja sen jälkeen tarkasteluajankohtina korkeintaan 3,0. Nettovelan laskentakaava poikkeaa 
virallisesta laskentakaavasta. Kovenantin laskentakaavan mukaan nettovelat/käyttöka-
te 30.6.2022 oli 1,7. Nettovelan ja omavaraisuusasteen laskentakaava poikkeaa virallisesta 
määritelmästä kovenanttilaskelmassa siten, että laina kolme lasketaan omaksi pääomaksi 
velan sijaan.

Konserni täytti lainoihin liittyvät kovenanttiehdot 30.6.2022 sekä vertailukaudella 30.6.2021. 
Koska kovenanttiehdot täyttyivät 30.6.2022, ja tämänhetkisen näkemyksen mukaan täytty-
vät myös 31.12.2022 ja 30.6.2023, lainat luokiteltiin pitkä- ja lyhytaikaisiksi. Vuonna 2017 nos-
tettu 2 130 tuhannen euron suuruinen laina (laina 3) erääntyy sopimuksen mukaisesti 12 
kuukauden sisällä, jolloin se on luokiteltu kokonaan lyhytaikaiseksi. Johdon arvion mukaan 
Nixun likviditeettitaso on riittävä.

Lainojen käypä arvo ei poikkea olennaisesti niiden kirjanpitoarvosta, koska lainojen korot 
ovat lähellä tämänhetkisiä markkinakorkoja (rahoitussopimus uusittiin toukokuussa 2022). 
Yhtiön riskipreemio ei ole muuttunut merkittävästi lainojen nostamisen jälkeen. Nixun lai-

nojen käyvät arvot perustuvat rahavirtoihin, jotka on diskontattu tämänhetkistä lainakor-
koa käyttäen. Lainojen erilaiset ehdot (erääntymisaika, etuoikeusjärjestys, vakuus) otetaan 
huomioon arvoa määritettäessä. Lainat luokitellaan käypien arvojen hierarkian tasolle 2, 
koska käyvän arvon määrityksessä käytetään pääasiassa markkinoilta saatavissa olevaa 
korkokäyrää.

Johdannaiset

Konsernilla ei ole 30.6.2022  koronvaihtosopimusta (30.6.2021 yksi koronvaihtosopimus). 

Oma pääoma 

Osinkojen maksu

Tilikaudella 2022 ei maksettu osinkoja (2021: 0). 
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Ehdolliset erät ja sitoumukset

tuhatta euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021
Velat, joiden vakuutena on  
yrityskiinnitys
Annetut yrityskiinnitykset 1) 10 118 10 118 10 118

Lainan määrä 4 820 5 367 4 938

Muut vastuut

tuhatta euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021
Vuokravakuudet 264 271 265

1) Yrityskiinnitykset ja Nixu AB:n osakkeet (100) ja Nixu A/S:n osakkeet (100) olivat Nixu Oyj:n 
4,8 miljoonan euron lainan ja 5,5 miljoonan euron luottolimiittien vakuutena. Luottolimii-
teistä oli käytössä 616 tuhatta euroa katsauskauden lopussa.

Tavaroiden ja palveluiden osto

tuhatta euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021
Palvelujen osto 2 0 2

Nixu on ostanut lähipiiriin kuuluvan henkilön lähipiiriyhtiöltä koulutuspalveluja. Hankitut 
palvelut on ostettu markkinahintaan.

Lähipiiritapahtumat Suunnattu osakeanti ja lisäosakeohjelma

Nixu Oyj:n hallitus päätti suunnatusta osakeannista sekä lisäosakeohjelmasta, eli Matching 
Share Plan 2022 -ohjelmasta (”Ohjelma”), joka suunnattiin uudelle toimitusjohtajalle, Teemu 
Salmelle.

Ohjelma koostuu maksullisesta suunnatusta osakeannista (”Osakeanti 1/2022”), jossa toi-
mitusjohtajalle tarjottiin merkittäväksi enintään 22 000 uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) 
sekä toimitusjohtajan oikeudesta saada kolmen vuoden pituisen ajanjakson jälkeen vastik-
keetta kaksi (2) lisäosaketta (bruttona) (yhdessä ”Lisäosakkeet”) kutakin täyttä yhtä Osa-
keannissa 1/2022 merkittyä Uutta Osaketta kohti.

Yhtiön hallitus määrittelee Uusien Osakkeiden merkintähinnan perustuen osakkeen kau-
pankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan Nasdaq Helsinki Oy:ssä 14.2 -14.3.2022 välise-
nä aikana. Hallitus vahvisti Uusien Osakkeiden merkintähinnaksi 5,67 euroa osakkeelta.

Osakeannissa 1/2022 merkittävien osakkeiden maksimimäärä 22 000, muodostaa noin 0,3 
prosenttia yhtiön täysin dilutoiduista osakemäärästä. Uudet Osakkeet tuottavat oikeuden 
osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet sen jälkeen, kun ne on merkitty arvo-osuus-
tilille. Osakkeita merkittiin 22 000 kappaletta.

Uudet Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämäs-
sä arvo-osuusjärjestelmässä. Uudet Osakkeet merkitään arvo-osuustilille sen jälkeen, kun 
osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin.

Edellä mainittujen rekisteröintien jälkeen Uudet Osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteek-
si Nasdaq Helsinki Oy:ssä yhdessä Nixun muiden osakkeiden kanssa (kaupankäyntitunnus: 
NIXU, ISIN-tunnus: FI0009008387).

Osakeanti perustuu 30.3.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antamaan valtuutukseen.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Uusi toimitusjohtaja Teemu Salmi aloitti tehtävässään 1.8.2022.

Nixu sai uuden noin 2,9 miljoonan euron tilauksen kyberturvaratkaisun toimittamisesta ny-
kyiselle asiakkaalleen. Kyberturvaratkaisun toimitus kestää kokonaisuudessaan enintään 
kolme vuotta.
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Keskeisten tunnuslukujen laskentakaavat
Käyttökate lasketaan lisäämällä poistot liiketulokseen.

Oikaistu käyttökate lasketaan lisäämällä oikaisuerät käyt-
tökatteeseen.

Oikaisuerät sisältävät olennaisia tavanomaisesta liiketoi-
minnasta poikkeavia eriä, joita ovat uudelleenjärjestelyihin 
liittyvät kulut sekä yrityskauppoihin liittyvät kulut.

Oikaistu liiketulos lasketaan lisäämällä oikaisuerät liiketu-
lokseen.

Omavaraisuusaste lasketaan jakamalla oman pääoman 
kokonaismäärä taseen loppusummalla, josta on vähen-
netty saadut ennakkomaksut.

Korollinen nettovelka. Rahat ja rahavarat vähennetään 
rahoitusvelkojen kokonaismäärästä (lyhytaikaiset ja pitkä-
aikaiset lainat).

Nettovelkaantumisaste lasketaan jakamalla nettovelka 
oman pääoman kokonaismäärällä.

Osakekohtainen tulos, laimentamaton lasketaan jaka-
malla emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos keski-
määrisellä kauden aikana ulkona olevien osakkeiden luku-
määrällä.

Osakekohtainen tulos, laimennettu lasketaan jakamalla 
emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos keskimääri-
sellä kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumää-
rällä, laimennusvaikutus huomioituna. 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Teemu Salmi, Nixu Oyj

puhelin +46 70 656 9557 
sähköposti: teemu.salmi@nixu.com

Jakelu:

Nasdaq

Keskeiset tiedotusvälineet

www.nixu.com/fi

Nixu lyhyesti: 
Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaa-
linen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme on auttaa 
organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio turvallisesti. 
Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönlä-
heisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten 
palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmista-
miseksi. Haluamme olla paras työpaikka noin 400 kyber-
turva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käy-
tännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat 
Pohjois-Euroopassa, mutta palvelemme asiakkaitamme 
ympäri maailman. Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Hel-
singin pörssilistalla.

www.nixu.com
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   HALLINNOINTI

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Tilikausi 1.1.2021-31.12.2021 oli yhtiön kolmaskymmeneskolmas. Konsernin 
taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat seuraavat tunnusluvut:

tuhatta euroa 2021 2020 2019
Liikevaihto 51 809 53 272 51 168
Liiketulos -444 -702 -2 628
Liiketulos, % liikevaihdosta -0,9 % -1,3 % -5,1 %
Omavaraisuusaste, % 31,5 % 34,4 % 37,3 %

Toimintakertomus

Nixu-konsernin kehitys tilikaudella 
1.1.2021-31.12.2021
Nixu-konsernin liikevaihto oli 51 809 (53 272) tuhatta euroa. 
Liikevaihto oli -3 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa-
pienempi.

Liikevaihdon kehitys palvelutyypeittäin oli: 

• Projektit ja toimeksiannot muodostivat 50 % (50 %) osuu-
den liikevaihdosta ja laskivat -2 % tilikauden aikana. 

• Kaikki jatkuvat palvelut muodostivat 35 % (37 %) liikevaih-
dosta ja laskivat -8 % edellisvuoden vastaavaan ajanjak-
soon verrattuna. Kaikki jatkuvat palvelut sisältävät:

•  Hallinnoidut palvelut, jotka muodostivat 19 % (20 %) 
liikevaihdosta. Hallinnoidut palvelut laskivat -5 % 

•  Jatkuvat palvelut, jotka muodostivat 16 % (17 %) liike-
vaihdosta ja laskivat -11 % edellisestä vuodesta.

• Teknologian jälleenmyynnin osuus liikevaihdosta oli 15 % 
(13 %). 

Liiketoiminnan muut tuotot olivat -123 (533) tuhatta euroa. 

Nixun käyttökate (EBITDA) oli 1 473 (2 895) tuhatta euroa. 
Käyttökatetta heikensi liikevaihdon aleneminen edellisvuo-
desta kulujen pysyessä samalla tasolla.

Oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 1 929 (3 687) tuhatta euroa. 
Oikaisuerät, 456 (455) tuhatta euroa, liittyivät sekä kuluval-
la että vertailukaudella 2020 vastaanotettuihin Alankomai-
den COVID-19 NOW-tukiin ja uudelleenorganisoitumisesta 
johtuviin henkilöstökuluihin. NOW-tuki heikensi katsauskau-
den käyttökatetta 337 tuhatta euroa ja vertailukaudella se 
paransi käyttökatetta 337 tuhatta euroa.

Nixun liiketulos (EBIT) oli -444 (-702) tuhatta euroa. Edellä 
mainittujen tekijöiden lisäksi liiketulokseen vaikuttivat pois-
tot ja arvonalentumiset 1 917 (3 597) tuhatta euroa. Vertai-
lukauden lukuun vaikutti myös liikearvon arvonalentumis-
kirjaus 1 420 tuhatta euroa.

 Rahoitustuotot ja -kulut olivat -514 (-666) tuhatta euroa. 

Tilikauden tulos oli -984 (-1 835) tuhatta euroa. 

Rahoitus ja investoinnit
Nixu-konsernin taseen loppusumma 31.12.2021 oli 40 710 
(40 712) tuhatta euroa. 

Yhtiön kassavarat 31.12.2021 olivat 4 080 (6 031) tuhatta 
euroa. Yhtiöllä on kaksi luottolimiittiä yhteensä 5 500 
tuhatta euroa. Luottolimiitit eivät olleet katsauskauden 
päättyessä käytössä.

Seuraavan 12 kuukauden sisällä erääntyy 2 065 tuhan-
nen euron suuruinen laina. 

Nettovelat 31.12.2021 olivat 3 237 (2 244) tuhatta euroa. 
Nettovelan muutosta selittävät kassavarojen heikenty-
minen vertailukaudesta.

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 138 (5 275) tuhatta 
euroa. Liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti lykätyt vero-
maksut, joiden vaikutus oli 1 215 tuhatta euroa.

Konsernirakenne
Tilikauden lopussa konserniin kuuluivat emoyhtiön 100-pro-
senttisesti omistamat: Nixu Certification Oy, Nixu B.V., Nixu 
AB ja Nixu A/S. Lisäksi Nixu konserniin kuuluivat Nixu Cyber-
security S.r.l., jonka omistus jakautuu Nixu B.V:lle 96 prosent-
tia ja Nixu Oyj:lle 4 prosenttia.
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Henkilöstön avainluvut
2021 2020 2019

Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella 385 399 388
Tilikauden palkat ja palkkiot (1 000€) 25 841 27 505 25 402
Työsuhteen kesto keskimäärin (vuotta) 4,7 5,0 4,5
Keski-ikä vuosina 40,7 41,8 40,6
Työsuhteista vakinaisia 98 % 99 % 96 %
Työsuhteista osa-aikaisia 6 % 5 % 6 %
Naisia konsernin henkilöstöstä 24 % 21 % 21 %

Henkilöstö 
Nixun henkilöstön määrä oli vuoden 2021 lopussa 389 (2020: 
373). Henkilöstömäärä kääntyi kasvuun yhtiön jatkaessa 
määrätietoista työtä henkilöstönsä määrän kasvattami-
seksi uusien rekrytointien avulla. Nixu siirtyi vuoden 2021 
aikana uuteen kansainväliseen Better Together -toimin-
tamalliin. Uusi toimintamalli tukee henkilöstön yhteistyötä 
yli maarajojen ja mahdollistaa yksilöille monipuolisempia 
toimeksiantoja. Pandemiatilanteen parantuessa Nixu al-
koi toteuttaa katsauskaudella etä- ja lähityön yhdistävää 
hybridimallia, joka hyödyntää etätyön joustavuutta ja lähi-
työn suomaa sosiaalista ulottuvuutta. 

Nixun henkilöstön työtyytyväisyyttä mitataan neljännes-
vuosittain. Vuonna 2021 työtyytyväisyys pysyi hyvällä ta-
solla. Henkilöstö nosti kyselyssä esille myönteisinä asioina 
muun muassa Nixun uuden kansainvälisen toimintamallin, 
hybridityön joustavuuden, kiinnostavat toimeksiannot ja 
viihtyisän työyhteisön. Koska hyvä johtajuus nousi kyselys-
sä esille henkilöstölle tärkeänä työtyytyväisyyteen vaikut-
tavana tekijänä, siihen vastattiin esihenkilöille suunnatulla 
johtamisen koulutusohjelmalla. 

Oman henkilöstön ohella Nixu pyrkii tukemaan myös laa-
jempaa kyberturvaosaajien yhteisöä. Nixun yrityskulttuuri 
kannustaa jakamaan osaamista kansainväliselle kybertur-
vayhteisölle, jonka aktiivisena jäsenenä Nixu toimii. Katsa-
uskauden aikana Nixu teki yhteistyötä sekä kyberturvayh-

teisöjen että alan oppilaitosten kanssa sekä järjesti ja tuki 
useita kyberturvaan liittyviä tapahtumia. Nixu pyrkii edistä-
mään kyberturvallisuutta myös yhteiskunnallisella tasolla. 

Hallinto
Nixu Oyj:n hallitukseen kuuluivat katsauskaudella Kimmo 
Rasila (puheenjohtaja), Marko Kauppi (varapuheenjohta-
ja), Jaya Baloo, Kati Hagros, Anders Silwer, Tuija Soanjär-
vi 30.3.2021 asti, sekä uutena jäsenenä Jari Niska 30.3.2021 
lähtien.

Nixun tarkastusvaliokuntaan kuuluivat yhtiökokoukseen 
30.3.2021 saakka Tuija Soanjärvi (puheen johtaja) Marko 
Kauppi sekä Anders Silwer. Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat 
30.3.2021 alkaen Jari Niska (puheenjohtaja), Marko Kauppi 
sekä Anders Silwer.

Nixun henkilöstö-ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat tili-
kaudella 2021 Kati Hagros (puheenjohtaja), Jaya Baloo ja 
Kimmo Rasila.

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Pricewa-
terhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan 
KHT Enel Sintonen.

Johtoryhmään kuuluivat katsauskaudella:

Nixu Oyj:n johtoryhmään kuuluivat 1.1.2021-28.2.2021: Petri 
Kairinen (toimitusjohtaja), Janne Kärkkäinen (talousjohta-
ja), Kim Westerlund (kehitysjohtaja), Katja Müller (henki-
löstöjohtaja), Jesper Svegby (kaupallinen johtaja), Valtteri 
Peltomäki (Suomen markkina-alueen johtaja), Björn- Erik 
Karlsson (Ruotsin markkina-alueen johtaja), Errit Müller 
(Tanskan markkina-alueen johtaja), Pietari Sarjakivi (van-
hempi neuvon antaja).

Nixu uudisti toimintamalliaan ja muutti organisaatiora-
kennettaan kansainväliseksi vuoden 2021 ensimmäisen 
vuosineljänneksen aikana. Tämän seurauksena Nixun joh-
toryhmän kokoonpano muuttui 1.3.2021 sisältäen toimitus-
johtajan, talousjohtajan, henkilöstöjohtajan sekä liiketoi-
minta-alueiden johtajat. 

Nixun johtoryhmään kuuluivat 1.3.2021 alkaen:

• Petri Kairinen, toimitusjohtaja

• Janne Kärkkäinen, talousjohtaja

• Katja Müller, henkilöstöjohtaja

• Björn-Erik Karlsson, johtaja, asiantuntijapalvelut

•  Mats Lindgren, johtaja, markkinalaajentuminen 
(30.9.2021 saakka) 

• Valtteri Peltomäki, johtaja, asiakaskokemus

• Pietari Sarjakivi, johtaja, innovaatiot

• Jan Mickos, johtaja, Hallinnoidut palvelut  
(8.9.2021 alkaen)
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Osakkeet ja osakkeenomistajat

NIXU Osakevaihto kpl Arvo yhteensä, euroa Korkein, euroa Alin, euroa Keski hinta, euroa Viimeisin, euroa
Tammi–kesäkuu 2021 1 336 041 12 905 757 11,95 8,00 9,80 8,10
Heinä–joulukuu 2021 2 043 454 15 243 770 8,50 6,54 7,37 7,02
Tammi–joulukuu 2021 3 379 495 28 149 528 11,95 6,54 8,55 7,02

31.12.2021 31.12.2020
Pörssiarvo, euroa  52 114 325 71 215 071
Osakkeenomistajia 5 152 3 987
Osakkeiden kokonaismäärä 7 425 219 7 425 219
Yhtiöllä on hallussa omia osakkeita 1 526 22 405

Nixulla on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet.  
Nixun osake on noteerattu Nasdaq Helsingin pörssin päälistalla.

Tilikauden aikana suoritetut osakeantipäätökset: 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien 
osakkeiden hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä 
seuraavasti:

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön omaan vapaaseen pää-
omaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on 
enintään 720 110 kappaletta. Hankittava määrä vastaa noin 
kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista ulkona olevista 
osakkeista ottaen huomioon jo yhtiön hallussa olevat omat 
osakkeet. 

Valtuutuksen nojalla tehtävät hankinnat voidaan tehdä 
markkinapaikalla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käy-
dä kauppaa omilla osakkeillaan. Osakkeet hankitaan jul-
kisessa kaupankäynnissä niissä markkinapaikoissa, joissa 
yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi. 
Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee pe-
rustua markkinahintaan.

Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön liiketoimin-
taan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön osake-

pohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muu-
toin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Lisäksi yhtiö 
voi hankkia yksittäisten hallituksen jäsenten lukuun mark-
kinoilta yhtiön osakkeita hallituksen jäsenten palkkioiden 
maksamiseksi joko kokonaan tai osittain. Hankitut osakkeet 
voidaan myös pitää yhtiöllä.

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista omien 
osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. 
Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa 
pääomaa.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiöko-
koukseen, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka ja se korvaa 
aiemman annetun valtuutuksen omien osakkeiden hank-
kimisesta.

Antivaltuutus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osak-
keiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisien osakkee-
seen oikeuttavien erityisien oikeuksien antamisesta ja/tai 

yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta 
seuraavin ehdoin:

Hallitus voi antaa yhdessä tai useammassa erässä uusia 
osakkeita tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osak-
keeseen oikeuttavia erityisiä oikeuksia ja luovuttaa yhtiön 
hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annet-
tavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 
485 000 kappaletta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää 
antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia 
osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osak-
keet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta 
poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava 
taloudellinen syy, tai maksuttoman osakeannin kyseessä 
ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien 
etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakean-
tiin sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityis-
ten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen 
liittyvistä ehdoista ja seikoista.
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Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomara-
kenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, 
vastikkeen maksamiseen yrityskaupoissa, yhtiön hankkies-
sa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjär-
jestelmien toteuttamiseksi siten, että osakkeita luovutettai-
siin suunnatusti yhtiön ja sen tytäryhteisöjen työntekijöille 
ja toimitusjohtajille. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa 
noin 20 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä ja 
tästä valtuutuksesta voidaan käyttää henkilöstön kannus-
tamiseen määrä, joka vastaa enintään 5 prosenttia yhtiön 
rekisteröidystä osakemäärästä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiöko-
koukseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka, ja se 
korvaa aiemmat valtuutukset suunnatusta osakeannista ja 
omien osakkeiden luovuttamisesta.

Liputusilmoitukset
Nixu Oyj:n vastaanottaman ilmoituksen mukaan OP-Ra-
hastoyhtiö Oy:n ja sen hallinnoimien OP-Suomi Pienyhtiöt- 
ja OP-Suomi Mikroyhtiöt -sijoitusrahastojen yhteenlaskettu 
omistusosuus Nixu Oyj:n osakkeista laski alle viiden prosen-
tin rajan 23.6.2021. (Pörssitiedote 28.6.2021)

Tutkimus ja tuotekehitys
Nixu teki vuoden 2021 aikana sisäistä kehitystyötä ja kon-
serni kirjasi 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella 747 (775) tu-
hatta euroa tutkimus- ja kehitysmenoja tulosvaikutteisesti. 

Vuoden 2021 toimintamallin muutoksen yhteydessä Nixu 
perusti innovaatioihin ja uuden liiketoiminnan tukemiseen 
keskittyvän Innovaatiot-liiketoiminta-alueen. Muutoksella 
vahvistettiin Nixun kykyä ennakoida markkinan muutoksia 
ja tarjota asiakkaille uusia kyberturvapalveluita digitalisaa-
tion turvaamiseksi. Innovaatiot-liiketoiminta-alueen myötä 
Nixu on panostanut erityisesti esineiden internetin turvaa-
miseen kokoamalla alan parhaat osaajat uuteen IOT-liike-
toimintayksikköönsä. 

Nixu teki tärkeää työtä vuoden 2021 aikana kehittämäl-
lä pilvipohjaisten ympäristöjen suojaamista ja valvonnan 
erityistarpeiden huomioimista tuomalla markkinoille pilvi-
natiiveilla ratkaisuilla toteutetun tietoturvavalvomon. Nixu 
edisti katsauskaudella myös hanketta, jonka tavoitteena on 
tuoda markkinoille palveluita, joiden avulla sen asiakkaat 
voivat hajauttaa turvallisesti pilviympäristöjen hallintaa ja 
tunnistaa hyökkäyspinta-alaa.

Nixu jatkoi vuoden 2021 aikana kehitysprojektia, jonka avul-
la se pyrkii saavuttamaan ISO 27001-tietoturvasertifioinnin 
vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Projektin myötä 
Nixu on yhtenäistänyt ja kehittänyt tietoturvan johtamisjär-
jestelmänsä prosesseja ja tietoturvakäytäntöjä konserni-
laajuisesti. 

Tulorahoitteisten kehityshankkeiden lisäksi Nixu on osallis-
tunut vuoden 2021 aikana kansallisiin ja kansainvälisiin pro-
jekteihin, joihin on saatu rahoitusta muun muassa EU:lta ja 
Business Finlandilta. Nixu on esimerkiksi edistänyt useassa 
yhteistyöhankkeessa digitaalisen yhteiskunnan ja datata-
louden perustuksien syntymistä. 

Suomen Tunnistautumisosuuskunta perustettiin vuoden 
2021 syksyllä yhteisöllisen SisuID-hankkeen myötä. Nixu toi-
mii tässä avoimessa osuuskunnassa yhtenä perustaja- ja 
investointijäsenenä yhdessä Yleisradion, Alma Median ja 
Digital Living Internationalin kanssa. Kuluttajille loppuvuo-
desta 2022 lanseerattava uusi sähköinen tunnistautumis-
palvelu tarjoaa kaupallisille globaaleille tunnistautumis-
palveluille kotimaisen kustannustehokkaan vaihtoehdon, 
joka kunnioittaa asiakassuhdetta ja yksityisyyden suojaa. 
Osuuskuntamallin myötä palvelua voidaan kehittää yh-
teistyössä yritysten kanssa yli toimialojen ja markkinan tar-
peiden mukaisesti.

Myös luotettavan datan jakamiseen tarkoitetun hajautetun 
Findy-verkon avoin Findynet Osuuskunta perustettiin vuon-
na 2021. Findynet Osuuskuntaan voivat liittyä kaikki julkisen 
ja yksityisen sektorin organisaatiot, jotka haluavat huoleh-
tia vahvistetun datan hallintaverkon pystyttämisestä, hal-
linnoinnista ja kehittämisestä. Sen palveluita voivat käyttää 
kaikki julkisen ja yksityisen sektorin organisaatiot, jotka ha-
luavat tarjota digitaalisia tietolompakoita loppukäyttäjille. 
Hanke pyrkii tekemään myös tiivistä yhteistyötä julkishallin-
non kanssa EU-tasolla määritetyn digitaalisen henkilötieto-
lompakon mahdollistamiseksi.

Nixu on osallistunut myös Ulkoministeriön Virtual Finland 
-hankkeeseen, jonka tavoitteena on edistää Suomen kan-
sainvälisen tiedonvaihdon ja palveluprosessien, eritysesti 
maahantulon, digitalisointia. Keväällä 2021 tuotetun suun-
nitelman avulla Virtual Finland -hanke on pystynyt keskit-
tymään kansallisen datatalouden arkkitehtuurin ja tar-
vittavan infrastruktuurin kehittämiseen yhdessä muiden 
kansallisten hankkeiden kanssa. 

Riskit ja epävarmuustekijät
Nixu tunnistaa ja hallitsee riskejään osana normaalia liike-
toimintaansa. Alla on kuvattu Nixun riskienhallinnan tunnis-
tamia riskejä, joilla toteutuessaan voisi olla suuri vaikutus 
yhtiön tulokseen. 

Vaikka Nixu on mukauttanut toimintojaan pandemian 
myötä, niin edelleen jatkuva ja muotoaan muuttava co-
vid-19-pandemia lisää osaltaan erityisesti henkilöliitän-
näisten riskien todennäköisyyttä. Covid-19-pandemia 
saattaa vaikuttaa eri maissa eri tavoin, riippuen paikallisis-
ta rajoitteista taudin leviämisessä.

Nixun omien työntekijöiden terveyden ja työkyvyn ja sitä 
kautta toiminnan ja palveluiden jatkuvuuden häiriöt ovat 
yhtiön merkittävin covid-19-liitännäinen riski. Pitkittynyt 
poikkeustilanne on vaikuttanut henkilöstön hyvinvointiin 
ja jaksamiseen. Yhdistetty etä- ja lähi-työympäristössä 
tapahtuva työskentely voi vaikuttaa negatiivisesti työssä 
viihtymiseen. Lisäksi henkilöstön pandemialla voi olla vai-
kutusta henkilöstön vaihtuvuuteen.

Nixun toimintaan liittyy operatiivisia riskejä erityisesti Nixun 
käyttämien IT-järjestelmien ja laitteiston toimintahäiriöiden 
tai saatavuuden keskeytymisen vuoksi. Häiriöt niissä voivat 
johtaa siihen, että yhtiö ei kykene tuottamaan palvelujaan 
sovitusti.

Yhtiön palvelut perustuvat osittain kolmansien osapuolien 
tuottamiin palveluihin ja tuotteisiin, niiden jatkuvuuteen, 
tekniseen laatuun ja kolmansien osapuolien palveluiden 
laatuun. Kolmansien osapuolien palvelusuoritteella on 
suora vaikutus yhtiön palveluiden kannattavuuteen. Pa-
himmillaan yhtiö voi jopa menettää asiakkaita yhden huo-
non kolmannen osapuolen tuottaman palvelun vuoksi. 

Nixu käsittelee toiminnassaan asiakkaidensa tietoja. Tie-
tomurto yhtiön järjestelmiin ja toteutunut kyberturvauhka 
voisi aiheuttaa merkittävää välitöntä tai välillistä vahinkoa 
yhtiön toiminnalle. 

Yhtiö käsittelee liiketoiminnassaan asiakkaiden henkilötie-
toja. Lisäksi yhtiö on rekisterinpitäjä oman henkilöstönsä 
henkilötietojen osalta. Mahdolliset puutteet lainsäädännön 
noudattamisessa voivat toteutuessaan aiheuttaa Nixulle 
merkittäviä välittömiä ja välillisiä haitallisia seuraamuksia.
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Palveluliiketoimintaan liittyy erilaisia liiketoimintamalleja, 
toimintatapoja ja palvelutasolupauksia kuin konsultointilii-
ketoimintaan. Haasteet näiden muutosten toteuttamises-
sa voivat aiheuttaa Nixulle merkittäviä välillisiä ja välittömiä 
seuraamuksia. 

Nykyisessä työmarkkinatilanteessa on osaavista tieto-
turva-ammattilaisista kova kysyntä, mikä on kasvattanut 
henkilöstön vaihtuvuutta ja voi johtaa rekrytointien hidas-
tumiseen sekä palkkakustannusten kasvamiseen. Yhtiön 
tarjoamien palveluiden kysyntä voi laskea, mikäli yhtiö ei 
pystyisi pitämään henkilöstönsä osaamista oikealla tekni-
sellä tasolla ja mukautumaan asiakkaiden liiketoiminnan 
muutoksiin.

Tulevaisuuden näkymät
Covid-19-pandemia ja siitä seuranneet rajoitukset johtivat 
laajaan ja nopeaan yhteiskunnan digitalisaatioaaltoon 
jonka vaikutukset tulevat jatkumaan vielä pitkään. Kyber-
turvapalvelujen kysyntä on suoraan sidoksissa yritysten ja 
yhteiskunnan digitalisaation asteeseen, sillä digitalisaatio 
edellyttää organisaatioilta kyberturvallisuuden voimakas-
ta huomioimista ja investointeja digitaalisen liiketoiminnan 
jatkuvuuden varmistamiseksi.

Maailmanlaajuisen kyberturvapalvelumarkkinan odote-
taankin kasvavan vuosina 2022–2025 lähes 8 %:n vuo-
sivauhtia. Nixun markkina-alueilla Suomessa, Ruotsissa, 
Tanskassa ja Alankomaissa kasvuvauhdin oletetaan ole-
van kuitenkin nopeampaa yltäen noin 10 %:n vuosittaiseen 
kasvuvauhtiin. (Gartner, 2021)

Katsauskauden päättymisen jälkeiset 
tapahtumat
Nixu Oyj vastaanotti 3.1.2022 arvopaperimarkkinalain 9 lu-
vun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Aktia Rahastoyhtiö Oy:ltä,

jonka mukaan sen hallinnoimien Erikoissijoitusrahasto Aktia 
Mikro Markka, Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap, Sijoi-
tusrahasto Aktia Nordic Small Cap ja Sijoitusrahasto Aktia 
Secura omistus Nixu Oyj:n osakkeista nousi yli viiden pro-
sentin rajan 1.1.2022. (Pörssitiedote 3.1.2022)

Isoihin projekteihin liittyy erityisesti odottamattomien vii-
västysten ja ylimääräisen työn vuoksi epävarmuustekijöitä, 
joista saattaa aiheutua Nixulle kustannuksia. Tämän lisäksi 
Nixu ei välttämättä pysty aina allokoimaan henkilöstöre-
sursseja, jaksottamaan pitkäaikaisiin projekteihin liittyviä 
suorituksia tai ennustamaan toimintaansa ennakoimal-
laan tavalla, erityisesti jatkuessaan ongelmat henkilöstö-
resurssien allokoinnissa voivat aiheuttaa ongelmia yhtiön 
kannattavuudelle. Myös jatkuvien palveluiden tuottamises-
sa saattaa ilmetä ongelmia, jotka voivat aiheuttaa Nixulle 
kustannuksia. Yhtiöllä on lisäksi toiminnassaan tavanomai-
nen riski joutua erimielisyyksiin sopimusten sisällöstä asi-
akkaiden kanssa.

Vaikka Nixu nojaa strategiassaan ensisijaisesti orgaani-
seen kasvuun, etsii Nixu myös jatkuvasti vaihtoehtoja kas-
vulle yritysoston tai -ostojen kautta. Mikäli hankitut yhtiöt 
eivät pääse asetettuihin tavoitteisiin tai mikäli yhtiö epä-
onnistuu ostetun yhtiön integroimisessa, niin molemmilla 
voi yksinään olla olennainen haitallinen vaikutus yhtiön toi-
mintoihin. Mahdollisista yritysostoista saattaa myös seura-
ta ennakoimattomia riskejä ja piileviä vastuita, joihin ei ole 
pystytty varautumaan. 

Nixun liiketoiminta vaatii asiakkailta suurta luottamusta. 
Asiakkaisiin kohdistuvat tietoturvahyökkäykset ja mahdol-
liset puutteet Nixun asiakkaille toimittamissa palveluissa 
voivat toteutuessaan aiheuttaa Nixulle merkittäviä välittö-
miä ja välillisiä haitallisia seuraamuksia. 

Yhtiön rahoitussopimuksiin liittyy tavanomaisia kovenant-
tiehtoja, jotka rikkoutuessaan voivat vaikeuttaa rahoituk-
sellista asemaa, erityisesti tilanteissa, joissa rahoittajat 
eivät suostuisi neuvottelemaan ehtoja uudelleen tai anta-
maan suostumusta kovenantin rikkoutumiselle. 

Nixu toimii vahvasti kilpailluilla markkinoilla, ja kilpailun li-
sääntyminen saattaa johtaa Nixun markkinaosuuksien 
menetykseen sekä marginaalien pienentymiseen. Minkä 
tahansa kymmenen suurimman asiakkaan menettäminen 
tai useamman asiakkaan yhtäaikainen menettäminen jat-
kuvien palveluiden asiakaskannasta lyhyen ajanjakson si-
sällä voi myös vaikuttaa yhtiön tuloksentekokykyyn.

Yhtiö panostaa kasvustrategiansa mukaisesti voimak-
kaasti jatkuvaan, skaalautuvaan palveluliiketoimintaan. 

Nixun hallitus ja toimitusjohtaja Petri Kairinen sopivat yh-
teisymmärryksessä, että Nixun toimitusjohtaja vaihtuu seu-
raavaa kasvuvaihetta varten. Kairinen irtisanoutui 14.2.2022 
siirtyäkseen toisen yhtiön palvelukseen. Hän jatkaa Nixun 
toimitusjohtajana toistaiseksi ja on Nixun käytettävissä kesä-
kuuhun 2022 asti. (Pörssitiedote 14.2.2022)

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022
Yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan ja käyttökatteen 
paranevan edellisestä tilikaudesta.

Hallituksen ehdotus tuloksen käsittelystä
Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 16 219 856,71 
euroa, josta tilikauden voitto 168 156,86 euroa. Hallitus esittää 
yhtiökokoukselle, ettei vuodelta 2021 maksettaisi osinkoa. 

Tilikauden päättymisen jälkeen Nixun taloudellisessa ase-
massa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

A-55



   VUOSIKATSAUS    TALOUDELLINEN KATSAUS
Konsernitilinpäätös

29

   HALLINNOINTI

Konsernin laaja tuloslaskelma

tuhatta euroa Liitetieto 1.1.-31.12. 2021 1.1.-31.12. 2020

Liikevaihto 2.1 51 809 53 272
Liiketoiminnan muut tuotot 2.4 -123 533
Materiaalit ja palvelut 2.3 -12 944 -12 245
Henkilöstökulut 3.1, 3.2, 3.3 -31 791 -33 456
Liiketoiminnan muut kulut 2.4 -5 479 -5 210
Poistot 4.2, 6.1 -1 917 -2 176
Arvonalentumiset 4.2 0 -1 420
LIIKETULOS -444 -702

Rahoitustuotot 5.2 27 3
Rahoituskulut 5.2 -453 -566
Korkokulut vuokrasopimuksista 5.2, 6.2 -87 -103
Rahoitustuotot ja -kulut -514 -666

Tulos ennen veroja -958 -1 368

Tuloverot 2.5 -26 -468
TILIKAUDEN TULOS -984 -1 835

Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi

Muuntoerot -101 223
Tilikauden muut laajat tuloksen erät verovaikutus huomioiden -101 223

TILIKAUDEN LAAJA TULOS -1 085 -1 612

Tilikauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -984 -1 835

TILIKAUDEN TULOS -984 -1 835

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -1 085 -1 612
TILIKAUDEN LAAJA TULOS -1 085 -1 612

Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: 2.6
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu (euroa) -0,13  -0,25

Liitetiedot ovat kiinteä osa tilinpäätöstä.
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Konsernin tase

tuhatta euroa Liitetieto 31.12.2021 31.12.2020
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 4.2 12 613 12 716
Aineettomat hyödykkeet 4.2 2 093 2 509
Aineelliset hyödykkeet 6.1 253 404
Käyttöoikeusomaisuuserät 6.1, 6.2 2 139 2 555
Muut saamiset 265 252
Osakkeet ja osuudet 30 0
Laskennalliset verosaamiset 8.1 170 62
Pitkäaikaiset varat yhteensä 17 563 18 499
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 0 6
Myyntisaamiset ja muut saamiset 7.1 18 734 16 140
Kauden tuloverosaamiset 333 35
Rahavarat 4 080 6 031
Lyhytaikaiset varat yhteensä 23 148 22 213

VARAT YHTEENSÄ 40 710 40 712

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma 95 95
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 19 314 19 314
Muuntoerot -465 -364
Kertyneet voittovarat -5 149 -3 203
Tilikauden tulos -984 -1 835
Yhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 3.2, 5.4 12 811 14 007
Velat
Pitkäaikaiset velat
Lainat 5.1, 5.3 2 365 4 971
Vuokrasopimusvelat 5.1, 6.2 900 1 447
Laskennalliset verovelat 8.1 195 215
Muut pitkäaikaiset velat 283 282
Pitkäaikaiset velat yhteensä 3 743 6 916
Lyhytaikaiset velat
Lainat 5.1, 5.3 2 686 621
Vuokrasopimusvelat 5.1, 6.2 1 366 1 237
Ostovelat ja muut velat 7.2 20 080 17 336
Kauden tuloverovelat 24 596
Lyhytaikaiset velat yhteensä 24 157 19 789
Velat yhteensä 27 899 26 705
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 40 710 40 712

Liitetiedot ovat kiinteä osa tilinpäätöstä.

40 710A-57



   VUOSIKATSAUS    TALOUDELLINEN KATSAUS
Konsernitilinpäätös

31

   HALLINNOINTI

Konsernin rahavirtalaskelma

tuhatta euroa Liitetieto 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos -984 -1 835
Oikaisut:

Poistot ja arvonalentumiset 4.2, 6.1 1 917 3 597
Muut liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa1 -100 279
Rahoituskulut, netto 5.2 507 666
Tuloverot 2.5 26 468

Käyttöpääoman muutokset
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -2 596 -102
Vaihto-omaisuuden muutos 6 -2
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 2 814 2 861

Maksetut korot -378 -403
Muut rahoituserät, netto -54 -126
Maksetut tuloverot -1 019 -127
Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta 138 5 275

Investointien rahavirrat
Aineellisten hyödykkeiden hankinta 6.1 -10 -76
Aineettomien hyödykkeiden hankinta 4.2 -8 -96
Investoinnit muihin sijoituksiin -19 0
Lainasaamisten takaisinmaksut 0 366
Investointien nettorahavirta -37 194

Rahoituksen rahavirrat
Lainojen takaisinmaksut 5.1 -625 -1 737
Omien osakkeiden hankinta 5.4 0 -91
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset 5.1 -1 398 -1 547
Rahoituksen nettorahavirta -2 023 -3 375

Rahavarojen nettovähennys(-)/-lisäys -1 921 2 094
Rahavarat tilikauden alussa 6 031 3 923
Valuuttakurssivoitot/-tappiot(-) rahavaroista -30 14
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA 4 080 6 031

1) Koostuu pääosin osakeperusteisesta palkitsemisesta kirjattujen henkilöstökulujen oikaisemisesta. 

Liitetiedot ovat kiinteä osa tilinpäätöstä.
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

tuhatta euroa Liitetieto Osakepääoma
Sijoitetun vapaan oman 

pääoman rahasto Muuntoerot
Kertyneet  

voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020 95 19 314 -587 -3 436 15 385

Tilikauden tulos -1 835 -1 835
Muut laajan tuloksen erät

Muuntoerot 223 223
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 223 -1 835 -1 612

Liiketoimet omistajien kanssa:
Osakeperusteiset maksut 4.1, 5.4 0 324 324
Omien osakkeiden ostaminen 5.4 -91 -91
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä: 0 0 0 234 2 34

OMA PÄÄOMA 31.12.2020 95 19 314 -364 -5 038 14 007

Oma pääoma 1.1.2021 95 19 314 -364 -5 038 14 007

Tilikauden tulos -984 -984
Muut laajan tuloksen erät:

Muuntoerot -101 -101
Tilikauden laaja tulos yhteensä: 0 0 -101 -984 -1 085

Liiketoimet omistajien kanssa:
Osakeperusteiset maksut 4.1, 5.4 -111 -111
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä: 0 0 0 -111 -111

OMA PÄÄOMA 31.12.2021 95 19 314 -465 -6 133 12 811

Liitetiedot ovat kiinteä osa tilinpäätöstä.
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Osa 1:  Tietoa tilinpäätöksestä 
Tämä konsernitilinpäätös on laadittu konsernista, joka koos
tuu Nixu Oyj:stä (”yhtiö” tai ”emoyhtiö”) ja sen tytäryrityksistä 
(joista yhdessä käytetään nimitystä ”konserni” tai ”Nixu”).

Nixu on kyberturvapalveluita tarjoava yhtiö, jonka missiona 
on pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Intohimo
namme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitali
saatiota turvallisesti. Tuotamme yhdessä asiakkaidemme 
kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatku
vuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja 
tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras työ
paikka noin 400:n kyberturvaammattilaisen tiimillemme, 
joka tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen löytämi
seksi. Nixun juuret ovat PohjoisEuroopassa, mutta palve
lemme asiakkaita ympäri maailman. Nixu Oyj:n osakkeet 
on listattu Nasdaq Helsingin pörssin päälistalla. Emoyhtiön 
kotipaikka on Espoossa ja rekisteröity osoite on Keilaranta 
15, 02150 ESPOO. Jäljennös tilinpäätöksestä on saatavissa 
internetosoitteesta www.nixu.com.

Hallitus on hyväksynyt tämän tilinpäätöksen kokouksessaan 
16.2.2022. Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomista
jilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen jul
kistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiöko
kouksessa on myös mahdollista muuttaa tilinpäätöstä. 

Seuraavissa konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa esitetään 
tietoja, jotka ovat merkittäviä Nixun seuraavien osaaluei
den ymmärtämisen kannalta: 

• Tilikauden tulos;

• Henkilöstö;

• Yrityskaupat ja konsernirakenne; 

• Korollinen nettovelka ja oma pääoma sekä

• Nixun muut varat ja velat

Liitetietojen lopussa esitetään muita tietoja, joiden esittä
mistä tilinpäätösstandardit edellyttävät, mutta joiden ei 
katsota olevan merkittäviä Nixun tuloksen ja taloudellisen 
aseman ymmärtämisen kannalta.

Konsernitilinpäätös on laadittu perustuen alkuperäisiin 
han kintamenoihin lukuun ottamatta tiettyjä rahoitusvaro
ja ja velkoja (johdannaisinstrumentit), jotka arvostetaan 

käypään arvoon. Konsernitilinpäätös esitetään tuhansina 
euroina, joka on emoyhtiön toiminta ja esittämisvaluutta. 
Tytäryritysten tilinpäätöserät arvostetaan kunkin tytäryri
tyksen pääasiallisen toimintaympäristön valuutassa. Kaikki 
esitettävät rahamäärät ovat tuhansia euroja, ellei muuta 
mainita, ja luvut on pyöristetty. Tämän vuoksi sarakkee
seen tai riviin sisältyvien yksittäisten lukujen yhteenlaskettu 
määrä ei välttämättä täsmälleen vastaa kyseisen sarak
keen tai rivin esitettyä kokonaismäärää. Tilinpäätöksessä 
esitetyt tiedot ovat tilintarkastettuja poislukien toimintaker
tomus. Vuosikatsauksessa sekä hallinnointiraportissa esi
tetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Laatimisperusta

Tämä Nixun konsernitilinpäätös on laadittu niiden 
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRSstan
dardit) ja IFRStulkintakomitean (IFRS IC) julkaisemien 
tulkintojen mukaisesti, joita IFRSstandardien mukai
sesti raportoivat yritykset soveltavat siten kuin ne on 
hyväksytty sovellettaviksi Euroopan unionissa. Tilin
päätöksen liitetiedot täyttävät myös Suomen kirjan
pito ja yhtiölainsäädännön mukaiset IFRSstandar
deja täydentävät vaatimukset.

Keskeiset kirjanpidolliset arviot 

Johto tekee tilinpäätöstä laadittaessa harkintaan perus
tuvia ratkaisuja, arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat ti
linpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamiseen sekä 
esitettävien varojen, velkojen, tuottojen ja kulujen määriin. 
Toteutuvat tulokset voivat poiketa näistä arvioista. Arvioi
ta ja niiden perustana olevia oletuksia tarkastellaan jatku
vasti. Kirjanpidollisiin arvioihin tehtävät muutokset kirjataan 
kaudelle, jolla arvion muutos tapahtuu, sekä tuleville kau
sille, joihin niillä on vaikutusta. Tietoja merkittävistä alueista, 
joilla esiintyy konsernitilinpäätökseen sisältyviin eriin mer
kittävimmin vaikuttaneita arvioita, epävarmuustekijöitä ja 
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sovellettaessa tehtyjä 
keskeisiä harkintaan perustuvia ratkaisuja, esitetään erityi
sesti seuraavissa liitetiedoissa:

• Liikevaihto: Kiinteähintaisten projektien tuloutus  
(Liitetieto 2.1.)

• Liikevaihto: Teknologian jälleenmyynnin tuloutus  
– Nixu päämiehenä (Liitetieto 2.1.)

• Segmenttiinformaatio: Toimintasegmenttien yhdistely 
(Liitetieto 2.2.)

• Yrityskaupat: Hankitun nettovarallisuuden käyvän arvon 
määrittäminen (Liitetieto 4.1.)

• Yrityskaupat: Lisäkauppahinnan määrittämiseen liittyvä 
johdon harkinta (Liitetieto 4.1.)

• Aineettomat hyödykkeet, mukaan lukien liikearvon 
arvonalentumistestaus: Liikearvon kohdistaminen ja 
kirjanpitoarvon arvioiminen (Liitetieto 4.2.)

• Aineettomat hyödykkeet, mukaan lukien liikearvon 
arvonalentumistestaus: Asiakassuhteiden taloudellinen 
vaikutusaika (Liitetieto 4.2.)

• Laskennalliset verot: Laskennallisten verosaamisten ja 
velkojen kirjaaminen (Liitetieto 8.1.)

Konserni on arvioinut covid19pandemian kirjanpidollisia 
vaikutuksia. Yleisesti ottaen covid19pandemialla ei ole ol
lut merkittävää vaikutusta Nixun 2021 tilikauden lukuihin ja 
omaisuuserien arvoihin. Pääosa asiakkaiden digitalisaatio
hankkeista on jatkunut pandemiasta huolimatta. Nixu arvi
oi, että pandemiasta johtuva digitalisaation nopea kasvu 
yrityksissä sekä tietoturvahankkeiden mahdollinen siirtä
minen näkyy tulevaisuudessa kasvavana kyberturvapalve
luiden kysyntänä.

Tietoa covid-19-pandemian vaikutuksista talou-
delliseen raportointiin

Nixu uudisti toimintamalliaan tilikaudella 2021. Uudessa toi
mintamallissa maarajat ylittävät tiimit vähentävät asia
kasprojektien viivästymistä mahdollisten sairastapausten 
vuoksi.

IAS 36 standardin mukaisesti rahoitusvaroihin kuulumatto
mat omaisuuserät on testattava arvonalentumisen varalta 
aina, kun on merkkejä siitä, että niiden arvo saattaisi olla 
alentunut. Lisäksi liikearvo testataan vähintään vuosittain.

Nixu on seurannut tilanteen kehitystä tilikauden aikana ja 
arvioinut sen vaikutusta taloudelliselle raportoinnille, mu
kaanlukien pitkäaikaisten omaisuuserien ja myyntisaamis
ten arvostukseen.

Varautuakseen Covid19pandemian mahdollisiin vaiku
tuksiin yhtiöllä on kaksi luottolimiittiä, yhteensä 5 500 tu
hatta euroa.
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Osa 2:  Tilikauden tulos 
Tässä osassa esitetään tietoja, jotka ovat relevantteja kon
sernin tilikauden tuloksen ja suorituskyvyn ymmärtämisen 
kannalta:

• Liikevaihto

• Segmenttiinformaatio 

• Materiaalit ja palvelut 

• Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 

• Tuloverot 

• Osakekohtainen tulos

2.1  Liikevaihto 
Nixu tarjoaa sekä yrityksille että julkishallinnollekin laajan 
valikoiman tietoturvakonsultointipalveluja ja jatkuvia pal
veluja sekä myy lisenssejä. Nixun ratkaisut sisältävät seu
raavat palvelukonseptit: digitaalinen liiketoiminta, kyber
hyökkäysten torjunta, kyberturvallisuuden ulkoistaminen, 
pilvipalveluiden tietoturva, turvallisuus ja käyttövarmuus, 
vaatimustenmukaisuus ja sertifiointi sekä verkkoon liitet
tyjen laitteiden tietoturvallisuus. Tyypillisesti nämä palvelu
konseptit ja asiakassopimukset sisältävät useita eri palve
lutyyppejä, jotka on kuvattu tarkemmin alla. 

Projektit ja toimeksiannot alue sisältää kertaluonteiset toi
meksiannot, joiden kesto ja laajuus vaihtelee laajoista toi
mitusprojekteista yksittäisiin tarkastus ja konsultointitoi
meksiantoihin.

Kaikki jatkuvat palvelut sisältävät:

• Hallinnoidut palvelut sisältävät Nixu CDC palveluiden 
lisäksi esimerkiksi käyttäjänhallinnan jatkuvia palveluita, 
joissa Nixu ottaa toimitettavan teknologian hallinnoint
ivastuun ja jatkuvan operatiivisen roolin asiakkaan 
toimintojen tukena. Hallinnoituihin tietoturvapalveluihin 
sisältyvät myös niitä varten myydyt lisenssit riippumat
ta siitä, sisältyvätkö ne sopimuksessa palvelun hintaan 
vai onko ne myyty erikseen.

• Jatkuvat palvelut, joihin kuuluvat Nixun jatkuvista 
palveluista muut kuin hallinnoidut palvelut sisältäen 
käyttäjähallinnan jatkuvat palvelut. Ne eroavat muista 
toimeksiannoista siinä, että ne perustuvat toistaiseksi 
voimassaoleviin tai käytännössä itsestään uusiutuviin 
sopimuksiin.

Teknologian jälleenmyynti alue sisältää kolmansien osa
puolien ohjelmisto ja teknologiapalvelulisenssien sekä 
teknologian jälleenmyynnin yleensä muiden palveluiden 
yhteydessä. Lisenssituottoihin sisältyy myös ylläpitopalve
luita. Hallinnoitujen tietoturvapalveluiden lisenssit eivät si
sälly lisenssituottoihin.
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tuhatta euroa 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020
Palvelutyyppi:
Projektit ja toimeksiannot 26 003 26 529
Kaikki jatkuvat palvelut 18 241 19 746

Hallinnoidut palvelut 9 953 10 446
Jatkuvat palvelut 8 287 9 300

Teknologian jälleenmyynti 7 566 6 998
Yhteensä 51 809 53 272

tuhatta euroa 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020
Suomi 29 923 32 395
Ruotsi 9 836 8 834
Tanska 7 594 7 364
Benelux 1 422 2 073
Norja 1 061 1 027
Muut maat 1 973 1 579
Yhteensä 51 809 53 272
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Myyntituotot maantieteellisesti

Liikevaihdon maantieteellinen aluejako perustuu asiakkaan sen toimipisteen sijaintiin, jonka kanssa sopimus palveluista on tehty. Osa palveluista on voitu toimittaa muihin maihin.

Projektit ja  
toimeksiannot

Kaikki jatkuvat 
palvelut

Teknologian  
jälleenmyynti

1.1.-31.12.2021  1.1.-31.12.2020

Suomi Ruotsi BeneluxTanska Norja Muut maat

1.1.-31.12.2021  1.1.-31.12.2020

Kaikki jatkuvat palvelut  
tarkennettuna

Hallinnoidut palvelut Jatkuvat palvelut

1.1.-31.12.2021  1.1.-31.12.2020
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Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Suurin osa myyntituotoista kirjataan bruttoperusteisesti, 
koska Nixu toimii päämiehenä suhteessa asiakkaaseen. 
Teknologian jälleenmyyntiin saattaa liittyä tuottoja, joissa 
Nixu toimii agenttina, jolloin Nixulle tuloutuu nettona palk
kion osuus. Esitettävästä liikevaihdosta on vähennetty vä
lilliset verot ja myönnetyt alennukset.

Nixu käsittelee kunkin palvelun ja lisenssin kirjanpidossa 
erillisenä suoritevelvoitteena, koska ne ovat erikseen yk
silöitävissä ja asiakas pystyy hyötymään kustakin palve
lusta ja tuotteesta erikseen. Palvelusopimuksiin ei kuulu 
merkittävää ohjelmistojen räätälöintiä. 

Asiakassopimuksiin sisältyy joitakin muuttuvia vastikkei
ta, kuten alennuksia, tavoitehintoja sekä jatkuvissa pal
veluissa palvelutason saavuttamiseen liittyviä sanktioita. 
Nixu arvioi muuttuvan vastikkeen määrän odotusarvon 
perusteella sekä sopimuksen alkaessa että kunkin rapor
tointikauden lopussa ja sisällyttää transaktiohintaan vain 
määrän, joka täyttää kriteerin erittäin todennäköisestä 
toteutumisesta. Transaktiohinta kohdistetaan suoritevel
voitteille niiden erillismyyntihintojen perusteella. Nixu ei 
myönnä asiakkaille yli vuoden pituisia maksuaikoja, eivät
kä sopimukset sisällä merkittäviä rahoituskomponentteja.

Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät
Sopimukseen perustuva omaisuuserä kirjataan suorite
tuista palveluista, joita ei ole vielä laskutettu. Projektien ja 
toimeksiantojen laskutus perustuu tyypillisesti sopimuk
sessa sovittuun työsuoritteeseen, joka laskutetaan tunti
perusteisesti työn toteutumisen mukaan kerran kuukau
dessa. Maksu voi perustua myös kiinteään hintaan, joka 
laskutetaan vaiheittain. Lisätöille on määritelty erillinen 
tuntiveloitus. Muutos sopimuksiin perustuvissa omaisuu
serissä johtuu pääasiassa normaalista kausivaihtelusta ja 
siitä, että osalle projekteista pitää saada asiakkaan pro
sessin mukainen laskun ennakkohyväksyntä ennen varsi
naisen laskun lähettämistä.

Cyber Defense Center (CDC) palvelusopimuksiin sisältyy 
palvelun käyttöönottoon liittyviä menoja, jotka aktivoi
daan sopimuksen täyttämisestä aiheutuvana menona 
ja jaksotetaan sopimusajalle. Sopimuksen täyttämisestä 
aiheutuvia menoja on jaksotettu myöhemmille kausille 
vuonna 2021 10 (12) tuhatta euroa. CDCpalvelun tuot
tamiseen kuuluu tuotannontekolisenssejä, joista johtuva 
kulu veloitetaan asiakkaalta kuukausilaskun yhteydessä, 
mutta lisenssitoimittajalle Nixu maksaa lisenssin käy
töstä ennakkoon seuraavan vuoden käyttöä vastaavan 
ajan. Ennakkoon maksettuja asiakkaalta tulevaisuudessa 

veloitettavia tuotannontekolisenssejä oli jaksotettu myö
hemmille kausille 610 (650) tuhatta euroa.

Sopimuksiin perustuvat velat
Sopimukseen perustuva velka kirjataan saaduista maksuista, 
joita vastaan ei ole vielä suoritettu palvelua. Nixu on kirjan
nut CDCkäyttöönottopalveluista saatavista myyntituotoista 
sopimukseen perustuvan velan 29 (22) tuhatta euroa ja jak
sottanut tuon ajanjaksolle, jolla tuotetaan jatkuvia hallinnoi
tuja CDCpalveluja. Kaikissa jatkuvissa palveluissa eli hallin
noiduissa tietoturvapalveluissa sekä jatkuvissa palveluissa 
suorite perustuu kiinteään kuukausi tai kvartaalimaksuun ja 
maksuajankohta on kuukausittain tai kvartaaleittain etukä
teen. Etukäteen laskutettuja halllinnoituja palveluita Nixu on 
kirjannut 230 (0) tuhatta euroa.

CDCprojekteihin sisältyy joidenkin sopimusten osalta palve
lutasovaatimuksia, joita seurataan kuukausitasolla ja tarvit
taessa kulu jaksotetaan. Joillekin asiakkaille on sopimuksella 
myönnetty liikevaihtoon perustuvia paljousalennuksia, jotka 
jaksotetaan. Tällaisia paljousalennuksia 2021 osalta on 21 (5) 
tuhatta euroa.

Teknologian jälleenmyyntiin kuuluvien lisenssien osalta suo
ritteen maksuajankohta tyypillisesti määräytyy toimitushet
ken mukaan. Lisenssiylläpitomaksujen osalta maksuajankoh
ta on useimmiten etukäteen seuraavaksi vuodeksi. Laitteiden 
osalta suoritteen maksuajankohta tyypillisesti määräytyy 
toimitusajankohdan mukaan. Etukäteen laskutettua lisenssi
liikevaihtoa Nixu on kirjannut 6 926 (3 436) tuhatta euroa.

Sopimuksiin perustuvista veloista on tilikaudelle 2021 jaksotet
tu liikevaihtoa 6 847 (2 018) tuhatta euroa.

Maksuehdot kaikissa sopimustyypeissä vaihtelevat 1460 
päivän välillä.

Projektit ja toimeksiannot

Myyntituotot projekteista ja toimeksiannoista kirjataan ajan 
kuluessa sille tilikaudelle, jonka aikana palvelut tuotetaan. 
Projektien suoritteilla ei ole vaihtoehtoista käyttöä ja Nixulla 
on täytäntöön pantavissa oleva oikeus saada maksu tuot
tamastaan suoritteesta. 

Projekteja ja toimeksiantoja koskevista sopimuksista, jotka 
laskutetaan käytetyn ajan perusteella, myyntituotot kir
jataan määrään, jonka Nixu on oikeutettu laskuttamaan 
kuukausittain. Myyntituotot kiinteähintaisista projekteista 

Sopimukseen perustuvat omaisuuserät ja velat

Konsernin tase sisältää seuraavat sopimuksiin perustuvat omaisuuserät ja velat, jotka liittyvät myyntituottoihin

tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020
Sopimuksiin perustuvat omaisuuserätprojektit ja toimeksiannot 1 251 944
Saamiset 9 318 9 540
Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät ja saamiset yhteensä 10 568 10 484

Asiakassopimuksen täyttämisestä aiheutuneet omaisuuserät
Hallinnoidut palvelut 620 662
Lisenssit ja palveluna tarjottavat ohjelmistot 6 268 3 137
Asiakassopimuksen täyttämisestä aiheutuneet omaisuuserät yhteensä 6 888 3 799

Sopimuksiin perustuvat velat1

Projektit ja toimeksiannot 320 734
Hallinnoidut palvelut 259 22
Jatkuvat palvelut 29 148
Lisenssit ja palveluna tarjottavat ohjelmistot 6 926 3 436
Sopimuksiin perustuvat velat yhteensä 7 534 4 341
1)Sisältyvät siirtovelkoihin, katso liitetieto 7.2. Ostovelat ja muut velat
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kirjataan perustuen raportointikauden loppuun mennessä 
tuotetun palvelun osuuteen tuotettavista kokonaispalve
luista. Tämä määritetään suhteuttamalla toteutuneet työ
tunnit odotettavissa olevien työtuntien kokonaismäärään. 
Jos Nixun tuottamat palvelut ylittävät saadut maksut, kir
jataan sopimukseen perustuva omaisuuserä. Sopimukseen 
perustuva omaisuuserä siirretään saamisiin, kun oikeudes
ta maksun saamiseen tulee ehdoton. Jos maksut ylittävät 
tuotetut palvelut, kirjataan sopimukseen perustuva velka. 

Hallinnoidut sekä jatkuvat palvelut 

Nixun asiakkaan samanaikaisesti saadessa ja kuluttaessa pal
velusta saamansa hyödyn Nixu kirjaa myyntituotot ajan ku
luessa sitä mukaa kuin jatkuvat palvelut, muut jatkuvat palve
lut, palveluna tarjottavat ohjelmistot (SaaS) ja ylläpitopalvelut 
tuotetaan. Myyntituotot kirjataan pääsääntöisesti määrään, 
jonka Nixu on oikeutettu laskuttamaan kuukausittain.

Jatkuvia palveluja koskevat sopimukset sisältävät pääasiassa 
yhden suoritevelvoitteen, joka on sarja erillisiä palveluja. Palve
lutasoon liittyvät sopimusperusteiset sakkomaksut kirjataan 
liikevaihdon oikaisuksi. Vaatimus muuttuvan vastikkeen koh
distamisesta sarjaan kuuluvalle erilliselle palvelulle täyttyy jat
kuvissa palveluissa, jolloin Nixu kohdistaa ja kirjaa muuttuvan 
vastikkeen sille kaudelle, jolla sillä on sopimukseen perustuva 
oikeus palkkioon. 

Teknologian jälleenmyynti 

Ohjelmistolisensseistä saatavat myyntituotot kirjataan 
ajankohtana, jona ohjelmisto toimitetaan asiakkaalle, kun 
asiakas on saanut pääsyn ohjelmistoon ja asiakas pystyy 
hyötymään ohjelmistosta. Lisenssituottoihin sisältyy myös 
ylläpitopalveluita, jotka tuloutetaan ajan kuluessa asiak
kaan samanaikaisesti saadessa ja kuluttaessa palvelus
ta saamansa hyödyn. Laitteistoista saatavat myyntituo
tot kirjataan tyypillisesti ajankohtana, kun asiakkaalta on 
saatu hyväksyntä toimituksesta. Myyntituotot laitteistojen 
jälleenmyynnistä kirjataan ajankohtana, kun asiakas on 
hyväksynyt laitetoimituksen. Laitteistojen ylläpito sekä päi
vitykset mahdollistava lisenssi tuloutetaan ajan kuluessa 
asiakkaan saadessa hyödyn palvelusta. 

Sopimuksesta aiheutuvat menot

Nixu kirjaa aktivointiedellytysten täyttyessä omaisuuseräksi 
asiakassopimuksen saamisesta aiheutuvat lisämenot, ku

ten myyntiprovisiot, ja sopimuksen täyttämisestä aiheutu
vat menot, kuten järjestelytoimenpiteet sopimuksen alussa. 
Aktivointiedellytykset täyttävät asiakassopimuksen saa
misesta aiheutuvat lisämenot ja täyttämisestä aiheutuvat 
menot esitetään taseessa osana sopimukseen perustuvaa 
omaisuuserää. Mahdolliset sopimuksen saamisesta aiheu
tuvat lisämenot kirjataan kuluiksi toteutuessaan aina, kun 
tällaisten aktivoitujen menojen poistoaika olisi enintään yksi 
vuosi. Aktivoidut sopimuksen täyttämisestä aiheutuvat me
not poistetaan sopimuksen kestosta riippuen 13 vuodessa.

Käytännön apukeinojen soveltaminen

Nixu soveltaa IFRS 15:n mukaan sallittuja käytännön apu
keinoa sopimuksen saamisesta aiheutuvien lisämeno
jen kirjaamiseen sekä projektien ja toimeksiantojen sekä 
hallinnoitujen ja jatkuvien palveluiden tulouttamattoman 
osuuden esittämisen osalta (täyttämättömille suoritevel
voitteille kohdistettu transaktiohinta), sillä kyseisten palve
luiden sopimuksien odotettavissa oleva kestoaika on alle 
vuosi (hallinnoitujen palveluiden ja jatkuvien palveluiden 
sopimukset ovat pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa 
olevia tai irtisanottavissa vuoden kuluessa) tai Nixu kirjaa 
myyntituotot laskutukseen perustuen.

Keskeiset harkintaan perustuvat ratkaisut ja arviot:

Kiinteähintaiset projektit

Kiinteähintaiset projektit koostuvat pääosin yksittäisistä tar
kastus ja konsultointitoimeksiannoista, joiden kesto on 
keskimäärin 6 kuukautta. Joihinkin laajempiin kiinteähin
taisiin ratkaisutoimituksiin voi liittyä epävarmuustekijöitä, 
kuten projektien viivästymistä tai alkuperäisten kustan
nusarvioiden ylitystä. Tämän tyyppisissä projekteissa johto 
käyttää harkintaa ja arvioi projektista tuloutettavaa mää
rää. Projektien ja toimeksiantojen myyntituottoja, menoja 
tai valmistumisastetta koskevia arvioita oikaistaan olo
suhteiden muuttuessa. Tästä aiheutuvat arvioitujen myyn
tituottojen tai menojen lisäykset tai vähennykset kirjataan 
tulosvaikutteisesti sille kaudelle, jonka aikana oikaisun ai
heuttaneet olosuhteet tulevat johdon tietoon.

Lisenssin tuloutus – Nixu päämiehenä

Nixu on käyttänyt harkintaa arvioidessaan, onko se kolman
sien osapuolien ohjelmisto ja teknologiapalvelulisenssien 
myynnissä päämies vai agentti. Koska Nixu myöntää asi
akkaalle oikeuden käyttää lisenssiä, Nixu on vastuussa so

pimusvelvoitteiden täyttämisestä lisenssien osalta, Nixu hin
noittelee ja myy itsenäisesti lisenssit pääsääntöisesti osana 
muita palveluitaan ja lisenssin omistava osapuoli tarjoaa 
vain rajoitettuja ylläpitopalveluita Nixulle on Nixu arvionsa 
mukaisesti päämies järjestelyssä. Jos Nixulla ei ole edellä
mainittuja velvoitteita, Nixu katsoo toimivansa agenttina.

2.2  Segmentti-informaatio 
Nixulla on yksi raportoitava segmentti. Nixun toimitusjohtaja 
on konsernin ylin operatiivinen päätöksentekijä, ja toiminta
segmentit määritellään sen informaation perusteella, jota 
ylin operatiivinen päätöksentekijä tarkastelee resurssien koh
distamista ja toimintasegmentin tuloksen arviointia varten. 

Nixun ylin operatiivinen päätöksentekijä on todennut, että 
toimintasegmenttejä on toimintakaudella 2021 neljä: Suo
mi, Ruotsi, Benelux ja Tanska. Kaikki toimintasegmentit tuot
tavat kyberturvapalveluita, jotka koostuvat projekteista ja 
toimeksiannoista, jatkuvista palveluista, ja tietoturvatekno
logian jälleenmyynnistä. Nixun johto on päättänyt yhdis
tellä nämä operatiiviset segmentit yhdeksi raportoitavaksi 
segmentiksi, joka käsittää kaiken Nixun liiketoiminnan. 

Keskeiset harkintaan perustuvat ratkaisut ja arviot:

Nixun johto on käyttänyt harkintaa, kun se on soveltanut yh
distelykriteerejä yhdistelläkseen toimintasegmentit yhdeksi 
raportoitavaksi segmentiksi.

Nixun kaikki toimintasegmentit tarjoavat joko samoja tai 
samantyyppisiä kyberturvapalveluita. Fokus on teknologia
pohjaisissa jatkuvissa palveluissa, jotka voidaan saumatto
masti integroida yhtiön tietoturvakonsultointiliiketoimintaan. 

Nixun johtamisfilosofian mukaisesti Nixulla on yksi yhteinen 
One Nixutoimintamalli sen asiakkaille jokaisessa toiminta
segmentissä. Asiakkaille tarjotaan optimaalisin osaaminen 
riippumatta siitä, missä kyberturvakonsultit sijaitsevat, jolloin 
jokaisen toimintasegmentin asiakkaiden käytettävissä on 
kaikki yhtiön kyberturvakonsultit sekä samat palvelumallit.

Nixun asiakaskunta ja sääntelyympäristö on samankal
tainen kaikissa toimintasegmenteissä, koska ne sijaitsevat 
pääosin EU:n alueella ja niiden toiminta ei ole kohdistunut 
mihinkään tiettyyn säänneltyyn asiakasryhmään. Lisäksi pit
kän aikavälin kasvu ja kannattavuustrendit ovat samankal
taiset kaikilla toimintasegmenteillä.

Liikevaihdon maantieteellinen jakautuminen on esitetty koh
dassa Liikevaihto. A-64
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Seuraavassa taulukossa esitetään pitkäaikaisten varojen (lukuun ottamatta 
rahoitusinstrumentteja ja laskennallisia verosaamisia) jakautuma:

tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020
Suomi 4 384 4 910
Ruotsi 6 498 6 716
Benelux 516 719
Tanska 5 700 5 840
Yhteensä 17 098 18 185

2.3  Materiaalit ja palvelut 
tuhatta euroa 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020
Alihankinta 3 282 2 766
Konesali ja teknologian jälleenmyyntiin 
liittyvät kulut 9 662 9 479
Yhteensä 12 944 12 245

Materiaalit ja palvelut sisältävät teknologian jälleenmyyntiin liittyviä kuluja, kuten lisenssimaksu
ja sekä laitemaksuja, hallinnoituihin palveluihin liittyviä tuotannontekokuluja ja muut konsernin 
palvelujen tuottamiseen liittyvät välittömät kulut.

Alla olevassa taulukossa on eritelty yhtiön liiketoiminnan muita kuluja:

tuhatta euroa 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020
Markkinointikulut 631 794
Henkilöstöön liittyvät kulut 1 409 1 297
ICTkulut 1 239 1 209
Toimitilakulut 413 457
Asiantuntijapalvelut 1 254 1 194
Muut liikekulut 533 259
Yhteensä 5 479 5 210

Liiketoiminnan muut kulut sisältävät yleiskuluja kuten markkinointikuluja sekä asiantunti
joiden ja konsulttien palkkioita sekä telekommunikaatioon ja tietotekniikkaan liittyviä ku
luja. Liiketoiminnan muut kulut sisältävät tilintarkastajan palkkioita oheisen erittelyn mukai
sesti. 

2.4 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut
Liiketoiminnan muut tuotot sisältävät pääasiassa saatuja avustuksia. Avustusten määrä 
oli 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella 283 (406) tuhatta euroa. 

Tilinpäätöksen laatimisperiaate 

Rahamääräiset julkiset avustukset kirjataan, kun on kohtuullisen varmaa, että avustus 
saadaan ja konserni täyttää siihen liittyvät ehdot. Julkiset avustukset merkitään tulos
laskelmaan samalla kaudella kuin menot, joita ne on tarkoitettu kattamaan. 

Tilinpäätöksen laatimisperiaate 

Tutkimus ja kehittämismenot kirjataan kuluiksi toteutuessaan, paitsi jos ne tuottavat 
taloudellista hyötyä tulevaisuudessa ja Nixu pystyy määrittämään niiden hankinta
menon luotettavasti. 

Nixu ei ole aktivoinut taseeseen kehittämismenoja. Konserni kirjasi 31.12.2021 päättyneellä 
tilikaudella 747 (775) tuhatta euroa tutkimus ja kehitys menoja tulosvaikutteisesti. 

Tilintarkastajien palkkiot
   
tuhatta euroa 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020
Lakisääteinen tilintarkastus 157 153
Veroneuvonta 0 10
Muut palvelut 21 8
Yhteensä 179 171
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2.6  Osakekohtainen tulos

1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020
Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos 983 760 1 835 236

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu 
keskiarvo tilikauden aikana, laimentamaton 7 418 602 7 410 832
Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) -0,13 -0,25
Henkilöstön kannustinjärjestelmään liittyvien  
osakkeiden vaikutus 57 545 44 046
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu 
keskiarvo tilikauden aikana, laimennusvaikutuksella 
oikaistu 7 476 146 7 454 877
Laimennettu osakekohtainen tulos (EUR) -0,13 -0,25

Nixun laimentavat potentiaaliset osakkeet liittyvät Nixun osakeperusteiseen kannustin
järjestelyyn, jota kuvataan lähemmin osassa 3.2 Henkilöstön osakeperusteinen kannus
tinjärjestely. 

2.5  Tuloverot

tuhatta euroa 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero 146 639
Aiempia tilikausia koskevat oikaisut 4 16
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verot 
yhteensä 150 655
Laskennalliset verot:

Laskennallisten verosaamisten muutos 253 239
Laskennallisten verovelkojen muutos 377 427

Laskennalliset verot yhteensä -124 -187
Verot tulolaskelmassa 26 468

Seuraavassa esitetään verokulun ja maksettavien verojen välinen täsmäytyslaskelma: 

tuhatta euroa 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020
Tulos ennen veroja 958 1 368
Verot laskettuna Suomen verokannalla 20 % 192 274
Seuraavien erien verovaikutus

Ulkomaisten tytäryritysten verokantojen vaikutus 19 35
Vähennyskelvottomat kulut1 2 359
Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset 
verotuksellisista tappioista2 226 408
Muut erät 10 2

Aikaisempia tilikausia koskevat oikaisut 19 11
Verot tuloslaskelmassa 26 468

1) Vähennyskelvottomat kulut sisältävät pääasiassa yrityskauppojen transaktiokuluja, yrityskauppo
jen yhteydessä henkilöstökuluna käsiteltyjä kuluja sekä osakepalkitsemiseen liittyviä kuluja.

2) Konsernin tytäryhtiöistä Nixu B.V:n ja Nixu AB:n toiminta on ollut tappiollista, eikä konserni ole 
kirjannut näistä tappiosta laskennallista verosaamista. Vuonna 2021 tappioiden, joista ei kirjattu 
laskennallista verosaamista määrä on 1 096 (2 004) tuhatta euroa. Tällä on merkittävä vaikutus 
konsernin efektiiviseen veroasteeseen. Lisätietoa konsernin laskennallisista veroista on esitetty 
liitetiedossa 8.1.

Tilinpäätöksen laatimisperiaate 

Tilikauden verokulu tai tuotto on vero, joka kussakin maassa sovellettavan verokan
nan perusteella maksetaan tilikauden verotettavasta tulosta, oikaistuna väliaikaisista 
eroista ja käyttämättömistä verotuksellisista tappioista johtuvien laskennallisten ve
rosaamisten ja velkojen muutoksilla. Kauden verotettavaan tuloon perustuva vero 
lasketaan perustuen verolakeihin, jotka on kauden lopussa säädetty tai käytännössä 
hyväksytty maissa, joissa konsernin yhtiöt toimivat ja kerryttävät verotettavaa tuloa. 
Kauden verotettava tulo ja laskennallinen vero kirjataan tulosvaikutteisesti, paitsi siltä 
osin kuin se liittyy eriin, jotka on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin tai suoraan omaan 
pääomaan. Tällöin myös vero kirjataan vastaavasti muihin laajan tuloksen eriin tai 
suoraan omaan pääomaan.

Tilinpäätöksen laatimisperiaate 

Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla yhtiön omistajille kuuluva 
tulos raportointikauden aikana ulkona olevan osakemäärän painotetulla keskiarvolla 
(omia osakkeita lukuun ottamatta).

Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa oikaistaan 
laimentamatonta osakekohtaista tulosta laskettaessa käytettäviä lukuja ottamalla 
huomioon niiden lisäosakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, jotka olisivat olleet 
liikkeessä, jos kaikki laimentavat potentiaaliset osakkeet olisi vaihdettu osakkeiksi.
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3.1  Työsuhde-etuudet

tuhatta euroa 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020
Palkat ja palkkiot 25 841 27 505
Sosiaaliturvasta johtuvat kulut 2 017 2 054
Osakeperusteinen palkitseminen 82 324
Eläkekulut – maksupohjaiset järjestelyt 3 850 3 572
Yhteensä 31 791 33 456

2021 2020
Henkilöstön lukumäärä raportointikauden lopussa 389 373
Keskimääräinen henkilöstömäärä 385 399

Osa 3:  Henkilöstö
Tässä osassa esitetään tietoja siitä, kuinka Nixu palkitsee henkilöstöänsä ja johtoon kuuluvia 
avainhenkilöitä. Osa sisältää tietoa työsuhdeetuuksista ja osakeperusteisista kannustin
järjestelyistä sekä avainhenkilöiden palkitsemiseen liittyvää lähipiiritietoa seuraavasti:

• Työsuhdeetuudet

• Osakeperusteiset maksut

• Johtoon kuuluvia avainhenkilöitä koskevat tiedot 

Nixulla on työntekijöitä Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Alankomaissa ja Romaniassa. 
Yhtiön eläkejärjestelyt sen kaikissa toimintamaissa ovat maksupohjaisia. 

Konsernin työntekijät ovat mukana tulosperusteisessa vuosibonusjärjestelyssä. Vuosibonus 
perustuu konsernin, yksikön ja tiimin taloudellisiin tunnuslukuihin ja henkilökohtaisten tulos
tavoitteiden saavuttamiseen. Suomessa vuosibonukset siirretään henkilön sitä halutessa 
henkilöstörahastoon, jonka tarkoituksena on lisätä henkilöstön sitoutumista pitkän aikavälin 
tavoitteisiin ja edistää sen kiinnostusta konsernin taloudelliseen menestymiseen. Henkilös
törahasto on työntekijöiden omistama ja hallinnoima Henkilöstörahastolain mukainen hen
kilöstörahasto, joka omisti 142 865 Nixun osaketta 31.12.2021. Henkilöstörahastoon siirrettyjen 
vuosibonusten määrä vuonna 2021 oli 484 tuhatta euroa. Henkilöstörahasto perustettiin 
loka kuussa 2016.

 

Tilinpäätöksen laatimisperiaate 

Lyhytaikaisiin työsuhde-etuuksiin liittyvät velvoitteet 

Lyhytaikaisia työsuhdeetuuksia ovat palkat mukaan lukien luontoisedut ja 12 kuukau
den kuluessa maksettavat vuosilomapalkat. Lyhytaikaiset työsuhdeetuudet kirjataan 
tilinpäätöspäivään mennessä suoritetun työn osalta muihin velkoihin ja arvostetaan 
määrään, joka odotetaan maksettavan, kun velat suoritetaan. 

Määrä, joka odotetaan maksettavan lyhytaikaisen tulospalkkiojärjestelyn perusteella, 
kirjataan velaksi, jos tällaisten tulospalkkioiden maksamiselle asetetut kriteerit täyttyvät.

Maksupohjaiset eläkejärjestelyt 

Maksupohjaisissa järjestelyissä suoritetaan maksuja eläkevakuutusyhtiöille. Kun mak
sut on suoritettu, lisämaksuvelvoitteita ei ole. Maksupohjaisiin järjestelyihin suoritetut 
maksut kirjataan tuloslaskelmaan kaudella, jota maksut koskevat.

3.2  Henkilöstön osakeperusteinen  
kannustinjärjestely 

Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä 2019

Nixu käynnisti 2019 lisäosakeohjelman, AllEmployee Matching Share Plan 20192021 (Ohjel
ma), joka suunnattiin kaikille Nixu Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden vakituisille työntekijöille. 

Ohjelma koostui maksullisesta suunnatusta osakeannista (”Osakeanti 1/2019”), jossa Nixun 
vakituisille työntekijöille tarjottiin mahdollisuutta merkitä vähintään 50 ja enintään 2 000 
Nixun uutta osaketta työntekijää kohden (”Uudet Osakkeet”) sekä Ohjelmaan osallistuvien 
työntekijöiden oikeudesta saada noin kahden vuoden pituisen rajoitusjakson jälkeen vastik
keetta yksi (1) lisäosake (bruttona) (yhdessä ”Lisäosakkeet”) kutakin täyttä kahta Osakean
nissa 1/2019 merkittyä Uutta Osaketta kohti Ohjelman ehtojen mukaisesti. Lisäosakkeet 
annetaan osallistujille niiden toimituspäivänä Nixu Oyj:n päättämällä tavalla. Ohjelmaan 
osallistuvilla työntekijöillä oli mahdollisuus yhtiön rahoitukseen erillisten ehtojen mukaisesti.

Osakeannissa 1/2019 merkittävien osakkeiden enimmäismäärä oli 100 000 osaketta, muo
dostaen noin 1,4 prosenttia yhtiön täysin dilutoiduista osakemäärästä. Yhtiön hallitus mää
ritteli Uusien Osakkeiden merkintähinnan perustuen osakkeen kaupankäyntimäärillä pai
notettuun keskihintaan Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.4.–30.4.2019 välisenä aikana. Osakeannissa 
1/2019 merkittiin 99 071 uutta osaketta. Uusien Osakkeiden merkintäaika päättyi 23.5.2019 ja 
osakkeiden merkintähinta oli 12,09 euroa osakkeelta.
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Alla olevassa taulukossa on esitetty osakepalkkiojärjestelmään liittyvät perustiedot sekä muutok
set kauden aikana. 

Osakepalkkiojärjestelmä 2019-2021

Perustiedot
All-Employee Matching Share Plan  

2019-2021
Yhtiökokouspäivä 25.4.2018
Osakkeita enintään, kpl 50 000
Osinkooikaisu Ei
Alkuperäinen allokaatiopäivä 6.6.2019
Ansaintajakson alkamispäivä 6.6.2019
Ansaintajakson päättymispäivä 31.3.3021
Osakkeiden vapautuminen 31.3.2021

Oikeuden syntymisehdot
Oma investointi ja  

työssäolon jatkuminen
Enimmäisvoimassoloaika, vuotta 1,8
Juoksuaikaa jäljellä, vuotta 0
Henkilöitä tilikauden päättyessä 135
Toteutustapa Osakkeina ja käteisenä
  
Muutokset tilikauden aikana, osakeallokaatio  
1.1.2021  
Kauden alussa ulkona olleet 42 997
Kauden alussa varastossa olleet 7 003
  
Tilikauden muutokset  
Kauden aikana myönnetyt 0
Kauden aikana menetetyt 1 235
Kaudella ansaittu (brutto) 41 519
Kaudella toimitettu (netto) 20 879

31.12.2021  
Kauden lopussa ulkona olleet 0
Varastossa kauden lopussa 0

 Tilikaudella 2021 ei myönnetty uusia osakepalkkioita. 

Järjestely luokitellaan omana pääomana maksettavaksi osakeperusteiseksi kannustinjär
jestelyksi. Tämä järjestely kasvatti henkilöstökuluja ja kertyneitä voittovaroja 51 (238) tuhan
nella eurolla 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella.
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Optio-oikeuksien antaminen avainhenkilöille

25.4.2018 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päättämän 
valtuutuksen nojalla Nixu Oyj:n hallitus päätti optiooikeuk
sien antamisesta.

Optiooikeudet tarjotaan Nixukonsernin valituille avain
henkilöille. Optiooikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta 
painava taloudellinen syy, koska optiooikeudet on tarkoi
tettu osaksi Nixukonsernin avainhenkilöiden kannustus ja 
sitouttamisjärjestelmää ja niiden tarkoituksena on kan
nustaa avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon yhtiön 
kasvustrategian toteuttamiseksi ja siten omistajaarvon 
kasvattamiseksi.

Optiooikeuksien määrä on yhteensä enintään 345 000 
kappaletta. Optiooikeudet oikeuttavat merkitsemään 
yhteensä enintään 345 000 Nixu Oyj:n osaketta. Kukin op
tiooikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) uuden tai yh
tiön hallussa olevan osakkeen.

Optiooikeuksista enintään 115.000 merkitään tunnuksella 
2019A, enintään 115 000 tunnuksella 2019B ja enintään 115 
000 tunnuksella 2019C.

Optiooikeuksien 2019A saamisen ehtona oli, että avain
henkilö, jolle niitä allokoidaan, osallistui henkilöstölle 
suunnattuun osakeantiin. Myös muista optiosarjoista al
lokoitujen optiooikeuksien saaminen voidaan asettaa eh
dolliseksi yhtiön osakkeeseen tehtävälle sijoitukselle kuten 
osallistumiselle kyseiseen henkilöstöantiin.

Optiooikeuden haltijoiden oikeus pitää optiooikeudet 
siihen saakka, kunnes niiden osakemerkintäaika alkaa, on 
ehdollinen yhtiön asettamien suoritustavoitteiden saavut
tamiselle. Suoritustavoitteet perustuvat henkilöstötyytyväi
syyteen, asiakastyytyväisyyteen sekä liikevaihdon kasvuun. 
Optiooikeudet annetaan vastikkeetta.

Optiooikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta 
on seuraava: 2019A 12,09, 2019B 9,48 ja 2019C 9,95.

Optiooikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintaa 
alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson päätty
misen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osin
kojen ja vapaan oman pääoman rahastoista jaettavaksi 
päätettyjen varojen perusteella. Osakkeen merkintähinta 
on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa. Osakkeen merkin
tähinta kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahas
toon.

Osakkeiden merkintäaika on optiooikeuksilla 2019A 
1.10.2021–31.5.2023, optiooikeuksilla 2019B 1.10.2022–
31.5.2024 ja optiooikeuksilla 2019C 1.10.2023–31.5.2025. Op
tiooikeuksilla merkittävien osakkeiden enimmäismäärä, 
345 000 osaketta, muodostaa noin 4,5 prosenttia yhtiön 
täysin dilutoiduista osakemäärästä.

Yhtiön hallitus päätti optiosarjan 2019A merkintäajan ja 
niihin liittyvien suoritustavoitteiden saavuttamisajan siirtä
misestä siten, että merkintäaika alkaa 31.12.2022 ja päättyy 
31.8.2024. Alkuperäisen päätöksen mukaisesti optiosarjan 
2019A merkintäaika oli 1.10.2021–31.5.2023. Yhtiön asettamat 
suoritustavoitteet pysyivät ennallaan.

Tilinpäätöksen laatimisperiaate 

Osakepalkkiojärjestelmät käsitellään joko omana 
pääomana tai käteisvaroina maksettavina osake
perusteisina maksuina. Nixun osakepalkkiojärjestel
mässä yhtiön työntekijät (ylin johto mukaan lukien) 
saavat työsuoritustaan vastaan osakkeita. Nixu voi 
hankkia tarvittavat osakkeet käyttämällä omia osak
keitaan, tai se voi ostaa osakkeita markkinoilta.
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Osakepohjaiset kannustimet 1.1.2021 - 31.12.2021     

Perustiedot Nixu Optio-ohjelma 2019A Nixu Optio-ohjelma 2019B Nixu Optio-ohjelma 2019C Yhteensä
Yhtiökokouspäivä 25.4.2018 25.4.2018 25.4.2018
Optioita enintään, kpl 115 000 115 000 115 000 345 000
Merkittäviä osakkeita per optio 1 1 1
Alkuperäinen merkintähinta, euroa 12,09 9,48 9,95
Osinkooikaisu Kyllä Kyllä Kyllä
Nykyinen merkintähinta, euroa 12,09 9,48 9,95
Alkuperäinen allokaatiopäivä 14.6.2019 4.1.2021 29.10.2021
Vapautumispäivä 31.12.2022 1.10.2022 1.10.2023
Raukeamispäivä 31.8.2024 31.5.2024 31.5.2025
Oikeuden syntymisehdot  
Osakesijoitus Nixun osakkeeseen, suoritustavoitteet;  
liikevaihto, henkilöstötyytyväisyys ja asiakastyytyväisyys 
Enimmäisvoimassaoloaika, vuotta 5,2 3,4 3,6 4,1
Juoksuaikaa jäljellä, vuotta 2,7 2,4 3,4 2,8
Henkilöitä tilikauden päättyessä 39 66 29
Toteutustapa Osakkeina Osakkeina Osakkeina
    
Tilikauden tapahtumat Nixu Optio-ohjelma 2019A Nixu Optio-ohjelma 2019B Nixu Optio-ohjelma 2019C Yhteensä
1.1.2021     
Kauden alussa ulkona olleet 101 500 0 0 101 500
Kauden alussa varastossa olleet 13 500 0 0 13 500
     
Tilikauden muutokset     
Kaudella myönnetyt 10 000 114 000 112 500 236 500
Kaudella menetetyt 24 200 21 000 2 500 47 700
Kaudella rauenneet 0 0 0 0
Kaudella toteutetut 0 0 0 0
Toteutushinnan painotettu keskiarvo toteuttamisjakson aikana, euroa 0 0 0 0
Osakkeen painotettu keskikurssi toteuttumisjakson aikana, euroa* 0 0 0 0
Erääntyneet 0 0 0 0
     
31.12.2021     
Kauden loppuun mennessä toteutetut 0 0 0 0
Kauden lopussa ulkona olevat 87 300 93 000 110 000 290 300
Kauden lopussa toteutettavissa olevat 0 0 0 0
Varastossa kauden lopussa 27 700 22 000 5 000 54 700
  
*Nixu Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi ajalta, miltä kyseistä optiota on voinut merkitä tilikaudella

Järjestely luokitellaan omana pääomana maksettavaksi osakeperusteiseksi kannustinjärjestelyksi. Tämä järjestely kasvatti henkilöstökuluja ja kertyneitä voittovaroja 31 (86) tuhannella 
eurolla 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella.
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Hallituksen jäsenten palkkiot 

tuhatta euroa 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020
Palkat, palkkiot ja etuudet   
Kimmo Rasila 41 39
Marko Kauppi 32 31
Jaya Baloo 21 15
Kati Hagros 22 21
Juhani Kaskeala 0 6
Jari Niska 19 
Anders Silwer 22 21
Tuija Soanjärvi 5 25
Teemu Tunkelo 0 6
Yhteensä 162 165

Nixun hallituksessa on kuusi jäsentä. Nixun yhtiökokous päätti vuonna 2021 seuraavasti: Hallituksen 
puheenjohtajalle maksetaan kiinteänä vuosipalkkiona 44 000 euroa (3 200/kk), hallituksen vara
puheenjohtajalle 33 000 euroa (2 400/kk) ja muille jäsenille 22 000 euroa (1 600/kk). Kiinteistä vuo
sipalkkioista 30 % maksetaan markkinoilta hankittavina Nixu Oyj:n osakkeina ja 70 % rahana. Vuo
sipalkkion lisäksi hallituksen jäsenelle maksetaan kokouskohtaisena palkkiona 300 euroa rahana 
paikan päällä osallistuttaessa ja kokouksen ollessa muualla kuin jäsenen vakituisessa asuinmaas
sa. Matkakulut korvataan Nixun matkustuspolitiikan mukaisesti.
Nixun tarkastusvaliokuntaan 2021 kuuluivat Jari Niska (puheenjohtaja), Marko Kauppi (jäsen) ja An
ders Silwer (jäsen). Tarkastusvaliokuntatyöstä maksetaan 4 000 (4 000) euron vuosipalkkio valio
kunnan puheenjohtajalle ja jäsenille 2 000 (2 000) euron vuosipalkkio. Nixun henkilöstö ja palkit
semisvaliokuntaan 2021 kuuluivat Kati Hagros (puheenjohtaja), Jaya Baloo (jäsen) ja Kimmo Rasila 
(jäsen). Puheenjohtajan palkkio on 2 000 (2 000) euroa ja jäsenien 1 000 (1 000) euroa.

Johtoryhmän palkat ja palkkiot 

tuhatta euroa 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020
Johtoryhmän palkitseminen  
(toimitusjohtajaa lukuun ottamatta)   
Palkat, palkkiot ja etuudet 914 1 078
Osakeperusteiset maksut 13 21
Eläkekulut  maksupohjaiset järjestelyt 159 163

Yhteensä 1 086 1 262

Nixun johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, talousjohtaja, henkilöstöjohtaja sekä liiketoiminta
johtajat.

Toimitusjohtajan palkkiot 

tuhatta euroa 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020
Palkat, palkkiot ja etuudet 243 160
Osakeperusteiset maksut 3 7
Eläkekulut  maksupohjaiset järjestelyt 41 28
Yhteensä 287 195

Toimitusjohtajan irtisanomisajaksi on määrätty kolme (3) kuukautta, jos toimitusjoh
taja päättää irtisanoutua, ja kuusi (6) kuukautta, jos yhtiö irtisanoo sopimuksen. Yhtiön 
irtisanoessa sopimuksen toimitusjohtaja saa irtisanomisajalta normaalin palkan. Tai, 
jos yhtiö niin päättää, toimitusjohtajalle maksetaan korvaus, joka vastaa kuuden (6) 
kuukauden palkkaa lomapalkka mukaan luettuna, ilman työvelvoitetta. Toimitusjohta
jalla ei ole lisäeläkejärjestelyjä.

Hallituksen ja johdon osakeomistukset 

Alla on kuvattu Nixun hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten omistukset Nixussa:

Nimi Asema Osakkeet
Kimmo Rasila Hallituksen puheenjohtaja 158 438

lähipiiri (täysiikäiset poistettu)  4 000
Marko Kauppi Hallituksen varapuheenjohtaja 16 980

Tenendum Oy:n kautta  248 800
Jaya Baloo Hallituksen jäsen 653
Kati Hagros Hallituksen jäsen 3 892
Anders Silwer Hallituksen jäsen 653
Jari Niska Hallituksen jäsen 653

   
Petri Kairinen Toimitusjohtaja 38 107
Janne Kärkkäinen Talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen 7 922
BjörnErik Karlsson Johtaja, asiantuntijapalvelut 1 211
Jan Mickos Johtaja, hallinnoidut palvelut 2 062
Katja Müller Henkilöstöjohtaja 1 233
Valtteri Peltomäki Johtaja, asiakaskokemus 9 254
Pietari Sarjakivi Johtaja, innovaatiot 8 074

3.3  Johtoon kuuluvia avainhenkilöitä koskevat tiedot 
Johtoon kuuluviin avainhenkilöihin luetaan Nixun hallitus, toimitusjohtaja ja  
konsernin johtoryhmä.

A-71



   VUOSIKATSAUS    TALOUDELLINEN KATSAUS
Konsernitilinpäätös

45

   HALLINNOINTI

Osa 4:  Yrityskaupat ja konsernirakenne
Tässä osiossa esitetään tietoja Nixun konsernirakenteesta, tilikaudella toteutuneista yritys
ostoista, hankitusta varoista ja vastattaviksi otetuista veloista samoin kuin liikearvosta ja 
muista yrityskauppojen yhteydessä kirjatuista aineettomista hyödykkeistä:

• Yrityskaupat

• Aineettomat hyödykkeet, mukaan lukien liikearvon arvonalentumistestaus 

• Konsernirakenne

4.1 Yrityskaupat

Katsauskaudella ei ollut yrityskauppoja.

4.2  Aineettomat hyödykkeet, mukaan lukien liikearvon arvonalentumistestaus
tuhatta euroa Liikearvo Asiakassuhteet Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä
2021
Hankintameno 1.1. 15 192 4 670 385 20 247
Lisäykset 8 8
Valuuttakurssierot 126 43 0 169
Hankintameno 31.12. 15 066 4 626 393 20 086

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. 2 476 2 160 385 5 021
Poistot 0 399 0 399
Valuuttakurssierot 22 18 0 40
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. 2 453 2 541 385 5 380

Kirjanpitoarvo 1.1. 12 716 2 509 0 15 226
Kirjanpitoarvo 31.12. 12 613 2 085 8 14 706

tuhatta euroa Liikearvo Asiakassuhteet Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä
2020
Hankintameno 1.1. 14 919 4 578 385 19 883
Valuuttakurssierot 273 91 0 364
Hankintameno 31.12. 15 192 4 670 385 20 247

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. 1 000 1 736 289 3 025
Poistot 0 390 96 487
Arvonalentumiset 1 420 0 0 1 420
Valuuttakurssierot 55 33 0 89
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. 2 476 2 160 385 5 021

Kirjanpitoarvo 1.1. 13 919 2 842 96 16 858
Kirjanpitoarvo 31.12. 12 716 2 509 0 15 226

Konsernin aineettomat hyödykkeet koostuvat liikearvosta, asiakassuhteista ja muista aineettomista hyödykkeistä kuten ohjelmistolisensseistä. 
Nixu hyödyntää tietoturvakonsultointi ja jatkuvissa palveluissaan pääasiassa kolmansien osapuolten lisensoimaa teknologiaa ja ohjelmia. 

A-72



   VUOSIKATSAUS    TALOUDELLINEN KATSAUS
Konsernitilinpäätös

46

   HALLINNOINTI

Tilinpäätöksen laatimisperiaate

Liikearvo on määrä, jolla konsernin maksama määrä 
liiketoiminnan hankinnasta ylittää hankittujen varojen 
ja velkojen käyvän arvon. Liikearvo merkitään tasee
seen hankintamenoon vähennettynä mahdollisilla 
arvonalentumistappioilla, ja sillä katsotaan olevan 
rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika. Se kohdis
tetaan sille rahavirtaa tuottavalle yksikölle, joista han
kinta muodostaa osan. Liikearvosta ei tehdä poistoja, 
ja se testataan arvonalentumisen varalta vähintään 
vuosittain tai kun on viitteitä arvon alentumisesta.

Asiakassuhteet, joiden katsotaan olevan erikseen 
yksilöitävissä, ovat yrityskaupoissa hankittuja ai
neettomia hyödykkeitä, ja ne arvostetaan hankin
taajankohdan käypään arvoon. Myöhemmin asia
kassuhteet merkitään taseeseen hankintamenoon 
vähennettynä kertyneillä poistoilla ja arvonalen
tumistappioilla. Asiakassuhteet kirjataan poistoina 
kuluiksi 512 vuodessa. Asiakassuhteiden poistoaika 
perustuu Nixun historialliseen asiakassuhteiden pi
tuuteen ja asiakkaiden vaihtuvuuteen. Kaikki muut 
aineettomat hyödykkeet merkitään taseeseen han
kintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla ja 
arvonalentumistappioilla. Muut aineettomat hyödyk
keet kirjataan poistoina kuluiksi 35 vuodessa.

Keskeiset harkintaan perustuvat ratkaisut ja arviot

Nixun johto on arvioinut yrityshankinnoista kirjattujen asia
kassuhteiden taloudellista vaikutusaikaa. Vaikutusajat ar
vioidaan jokaisena tilinpäätöspäivänä ja oikaistaan tarvit
taessa. 

Liikearvon arvonalentumistestaus

Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevaa ra
havirtaa määritettäessä käytetyt keskeiset oletukset ovat 
seuraavat: 

• Pitkän aikavälin kasvuvauhtina on käytetty 2 %:a (2 %) 
kaikilla CGU’illa ja esitettävillä kausilla.

• Ennen veroja määritetyt diskonttauskorot esitetään alla:

 
 
 
 

Suomi Ruotsi Tanska
31.12.2021 10 % 10 % 11 %
31.12.2020 10 % 10 % 11 %

• Pitkän aikavälin käyttökateprosentit (EBITDA%) es
itetään alla.  
 
  
 
 

Suomi Ruotsi Tanska
31.12.2021 11 % 10 % 9 %
31.12.2020 12 % 10 % 9 %

 

• Muita keskeisiä käytettyjä olettamia esitetyillä kausilla 
olivat liikevaihdon keskimääräinen vuotuinen kasvu
vauhti (10 %16 %) sekä keskimääräinen käyttökate
prosentti (EBITDA%) (7 %). 

Käyttöarvolaskelmiin perustuva kerrytettävissä oleva raha
virta ylitti vuonna 2021 kirjanpitoarvon 41,9 (53,7) miljoonalla 
eurolla Suomessa, 5,0 (0,7) miljoonalla eurolla Ruotsissa, ja 
3,6 (3,5) miljoonalla eurolla Tanskassa.

Beneluxyksikköön ei kohdistu liikearvoa edellisellä tilikau
della tehdyn alaskirjauksen johdosta.

Yhtiö on noudattanut ennusteissaan varovaisuutta madal
tamalla vuoden 2023 kasvuvauhtia johtuen covid19pan
demian pitkittymisestä ja sen mahdollisesta vaikutuksesta 
yleiseen talouskehitykseen. 

Herkkyys 

Rahavirtaa tuottavan Ruotsin yksikön kerrytettävissä oleva 
rahamäärä olisi yhtä suuri kuin sen kirjanpitoarvo 31.12.2021, 
jos jokin keskeisistä oletuksista muuttuisi seuraavasti (mui
den oletusten pysyessä ennallaan):

• Liikevaihdon keskimääräinen vuotuinen kasvuvauhti 
olisi pudonnut 16 %:sta 2 %:iin; tai 

• Pitkän aikavälin käyttökateprosentti (EBITDA%) olisi 
pudonnut 10 %:sta 6 %:iin. 

Rahavirtaa tuottavan Tanskan yksikön kerrytettävissä oleva 
rahamäärä olisi yhtä suuri kuin sen kirjanpitoarvo 31.12.2021, 
jos jokin keskeisistä oletuksista muuttuisi seuraavasti (mui
den oletusten pysyessä ennallaan):

• Liikevaihdon keskimääräinen vuotuinen kasvuvauhti 
olisi pudonnut 14 %:sta 2 %:iin; tai 

• Pitkän aikavälin käyttökateprosentti (EBITDA%) olisi 
pudonnut 9 %:sta 5 %:iin. 

Liikearvot ovat muodostuneet aiemmilla tilikausilla toteu
tetuista yritys/liiketoimintakaupoista.

Keskeiset harkintaan perustuvat ratkaisut ja arviot 

Johto tekee merkittäviä arvioita ja harkintaan perustuvia 
ratkaisuja määritettäessä tasoa, jolle liikearvo kohdiste
taan, ja arvioitaessa liikearvon kirjanpitoarvoa. Nixu testaa 
liikearvon ja muut aineettomat hyödykkeet vuosittain ja 
aina kun on viitteitä siitä, että omaisuuserien arvo saattaa 
olla alentunut (arvioidaan vähintään jokaisen raportointi
kauden lopussa). Rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettä
vissä oleva rahamäärä on sen käypä arvo vähennettynä 
luovutuksesta johtuvilla menoilla tai sen käyttöarvo sen 
mukaan, kumpi niistä on suurempi. Käyttöarvolaskelmat 
perustuvat diskontattuihin rahavirtoihin, joita liikearvon 
odotetaan kerryttävän. 

Alla on kuvattu keskeiset käyttöarvolaskelmiin liittyvät 
arviot ja hankinta:

• vastaisten rahavirtojen ennustaminen – nämä pe
rustuvat Nixun viimeisimpiin hyväksyttyihin sisäisiin 
ennusteisiin viideltä vuodelta ja kuvastavat odotuksia, 
jotka koskevat myyntituottojen kasvua, liiketoiminnan 
kuluja, käyttökateprosenttia (EBITDA%), investointeja ja 
rahavirtoja ja perustuvat aikaisempaan kokemukseen 
ja johdon odotuksiin markkinoilla tulevaisuudessa tap
ahtuvista muutoksista. 

• kyseisiin rahavirtoihin sovellettavat diskonttauskorot 
– käytetyt ennen veroja määritetyt diskonttauskorot 
ovat pääomakustannusten painotettu keskiarvo, joka 
on määritetty tarkasteluhetkellä markkinoilta saatujen 
syöttötietojen perusteella ja oikaistu rahavirtaa tuottavan 
yksikön erityisten riskien huomioon ottamiseksi. Oikaistu 
verojen jälkeen määritetty diskonttauskorko muutetaan 
ennen veroja määritetyksi koroksi kullekin rahavirtaa tu

Seuraavassa taulukossa esitetään kullekin Nixun rahavirtaa 
tuottavalle yksikölle kohdistettu liikearvo:

tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020
Suomi 3 157 3 157
Ruotsi 4 926 5 032
Tanska 4 530 4 527
Liikearvo yhteensä 12 613 12 716
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ottavalle yksikölle perustuen verokantaan, jota sovelleta
an siellä, missä rahavirtaa tuottava yksikkö toimii.

• odotettavissa olevat pitkän aikavälin kasvuvauhdit 
– viiden vuoden ajanjakson jälkeiset (vuodesta 2026 
eteenpäin) rahavirrat ekstrapoloidaan arvioituja kasvu
vauhteja käyttäen. Kasvuvauhdit perustuvat kunkin ra
havirtaa tuottavan yksikön odotettavissa olevalle pitkän 
aikavälin tuloksellisuudelle markkinoilla, joilla ne toimi
vat, ja ne vastaavat kyberturvallisuusmarkkinoiden kes
kimääräisiä pitkän aikavälin kasvuvauhteja.

Arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut saattavat muuttua 
taloudellisten ja toiminnallisten olosuhteiden muuttuessa. 
Toteutuvat rahavirrat voivat näin ollen poiketa ennusteista, 
ja tästä voi aiheutua muutoksia arvonalentumistappioiden 
kirjaamiseen tulevilla kausilla.

Liikearvon kirjanpitoarvoa pienennetään, jos sen kirjanpi
toarvo on suurempi kuin arvioitu kerrytettävissä oleva ra
hamäärä. Liikearvosta kirjattua arvonalentumistappiota ei 
peruuteta myöhemmällä kaudella. Arvon alentuminen kirja
taan tuloslaskelmaan, jos rahavirtaa tuottavan yksikön kir
janpitoarvo ylittää siitä kerrytettävissä olevan rahamäärän.

Muut aineettomat hyödykkeet testataan arvioimalla kunkin 
yksittäisen omaisuuserän kerrytettävissä oleva rahamäärä 
tai, jos tämä ei ole mahdollista, sen rahavirtaa tuottavan 
yksikön, johon omaisuuserä kuuluu, kerrytettävissä oleva 
rahamäärä. Rahavirtaa tuottavat yksiköt ovat alin taso, 
jolle omaisuuserät on ryhmitelty ja joka kerryttää erikseen 
yksilöitävissä olevia rahavirtoja.

Impairmentlaskelmissa on huomioitu IFRS 16standardin 
vaikutukset.

4.3  Konsernirakenne

Konsernitilinpäätökseen yhdistellyt yritykset:

Tytäryritykset:  
Tilinpäätöksen laatimisperiaate

Tytäryrityksiä ovat yritykset, joissa yhtiöllä on mää
räysvalta. Määräysvalta syntyy, kun yhtiö olemalla 
osallisena yrityksessä altistuu sen muuttuvalle tuotolle 
tai on oikeutettu sen muuttuvaan tuottoon ja se pys
tyy vaikuttamaan tähän tuottoon käyttämällä yritystä 
koskevaa valtaansa. Tytäryritysten tilinpäätökset si
sällytetään konsernitilinpäätökseen siitä lähtien, kun 
määräysvalta alkaa, ja siihen saakka, kunnes mää
räysvalta lakkaa. 

Konsernin sisäiset saldot sekä konsernin sisäisistä lii
ketapahtumista syntyvät realisoitumattomat voitot 
ja tappiot samoin kuin sisäisistä liiketapahtumista 
aiheutuvat tuotot tai kulut eliminoidaan konsernitilin
päätöstä laadittaessa.

Tytäryritysten varat ja velat muunnetaan euroiksi ti
linpäätöspäivän kurssiin. Tytäryritysten tuotot ja ku
lut muunnetaan euroksi keskikurssia käyttäen. Tytär
yritysten tilinpäätösten muuntamisesta aiheutuvat 
muuntoerot kirjataan muihin laajan tuloksen eriin, 
ja ne kertyvät omaan pääomaan erilliseen muun
toerotnimiseen erään. 

Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat muu
tetaan toimintavaluutan määräisiksi tapahtumien 
toteutumispäivien kursseilla, tai jos erät on arvos
tettu uudelleen, arvostuspäivien kursseilla. Liiketoi
mintaan kuuluvista toiminnoista, kuten myynnistä ja 
ostoista, aiheutuvat valuuttakurssivoitot ja tappiot 
kirjataan siten, että ne vaikuttavat liiketulokseen. Ra
hoitusinstrumenteista aiheutuvat valuuttakurssierot 
kirjataan rahoituskuluihin. 

Omistajille, joilla on määräysvaltaan oikeuttamaton 
osuus konsernitilinpäätökseen yhdisteltävien tytäryri
tysten nettovarallisuudesta, kohdistetaan näiden osuus 
tuloslaskelman osoittamasta voitosta verojen jälkeen, ja 
se esitetään erillään osuudesta, joka kyseisten yritysten 
omasta pääomasta kuuluu konsernille.

 Emoyritys Konserni
 Omistusosuus, % Omistusosuus, %
Tytäryritykset:
Nixu Certification Oy 100 % 100 %
Nixu B.V 100 % 100 %
Nixu Cybersecurity SRL 4 % 100 %
Nixu AB 100 % 100 %
Nixu A/S 100 % 100 %

Tytäryhtiöt ovat kaikki vuonna 2016, 2017 ja 2019 hankittuja pois 
lukien Nixu Certification Oy ja Nixu B.V., jotka ovat yhtiön itse pe
rustamia tytäryhtiöitä. 

Katsauskaudella purettiin tytäryrityksistä Nixu Inc.
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Lainat

Nixun rahalaitoslainat 31.12.2021 koostuvat vuoden 2017 rahoitusjärjestelyyn liittyen nostetuista muuttuva ja kiinteäkorkoisista, 
yhteensä 5 900 tuhannen euron lainoista sekä vuonna 2019 nostetusta 2 500 tuhannen euron muuttuvakorkoisesta lainasta.

Alla olevassa taulukossa on esitetty tietoa lainoista (lainat on esitetty diskonttaamattomina): 

 

Lainojen kassakorot olivat 1,9 % ja 3,8 % välillä sekä 2 052 tu
hannen euron osalta pääomitettava korko 3,80 % 31.12.2021 
päättyneellä tilikaudella. 

Yhtiöllä on yhteensä kaksi luottolimiittisopimusta 1 500 tuhat
ta euroa ja 4 000 tuhatta euroa. 4 000 tuhannen euron luot
tolimiitti erääntyy 30.4.2022. Luottolimiitit eivät olleet käytössä 
tilikauden päättyessä 31.12.2021. 

Vuonna 2017 nostetut lainat maksetaan kerralla eräpäivä
nä. Vuonna 2019 nostettua lainaa, jota lyhennetään puoli
vuosittain ja joka erääntyy 28.3.2023 oli 31.12.2021 jäljellä 938 
(1 563) tuhatta euroa. Luottolimiittiin ja lainoihin liittyvät ko
venanttiehdot ovat seuraavat: omavaraisuusaste vähintään 
30 % tarkastusajankohtaan 30.6.2022 asti ja sen jälkeen aina 
vähintään 32 %. Käyttökate (EBITDA) vähintään 1 000 tuhatta 
euroa tarkasteluajankohtana 31.12.2021. Käyttökate lasketaan 
perustuen edeltävään 12 kuukauteen. Konsernin korolliset 
nettovelat/käyttökate tunnusluku tarkastetaan puolivuosit
tain 30.6. ja 31.12., ensimmäisen kerran 30.6.2022. Nettovelan 
suhde käyttökatteeseen (EBITDA) on korkeintaan 3,7 tarkas
teluajankohtaan 30.6.2022 saakka, 3,25 tarkasteluajankoh
taan 31.12.2022 saakka ja sen jälkeen tarkasteluajankohtina 
korkeintaan 3,0.

Konserni täytti lainoihin liittyvät kovenanttiehdot 31.12.2021 
Koska kovenanttiehdot täyttyivät 31.12.2021, ja tämänhetkisen 
näkemyksen mukaan täyttyvät myös 30.6.2022 ja 31.12.2022, 
lainat luokiteltiin pitkä ja lyhytaikaisiksi. Vuonna 2017 nostet
tu 2 065 tuhannen euron suuruinen laina (laina 1) erääntyy 
sopimuksen makaisesti 12 kuukauden sisällä, jolloin se on 
luokiteltu kokonaan lyhytaikaiseksi. Yhtiön rahoitusasema ja 
voimassa olevat rahoitussopimukset takaavat yhtiön mak
sukyvyn. Lisätietoja lainojen luokittelusta lyhytaikaiseksi sekä 
lainasopimuksiin liittyvistä kovenanteista on liitetietojen koh
dassa 5.3. Rahoitusriskien ja pääoman hallinta – maksuval
miusriski.

Lainojen käypä arvo ei poikkea olennaisesti niiden kirjanpi
toarvosta, koska lainojen korot ovat lähellä tämänhetkisiä 
markkinakorkoja (uudet pankkilainat on nostettu vuonna 
2019, samalla on tarkistettu 2017 nostetun lainan marginaa
lia). Yhtiön riskipreemio ei ole muuttunut merkittävästi lai
nojen nostamisen jälkeen. Nixun lainojen käyvät arvot pe
rustuvat rahavirtoihin, jotka on diskontattu tämänhetkistä 
lainakorkoa käyttäen. Lainojen erilaiset ehdot (erääntymisai
ka, etuoikeusjärjestys, vakuus) otetaan huomioon arvoa 
määritettäessä. Lainat luokitellaan käypien arvojen hierarki
an tasolle 2, koska käyvän arvon määrityksessä käytetään 
pääasiassa markkinoilta saatavissa olevaa korko käyrää.

5.1  Nettovelka

Nixun nettovelkaasema: 

 31.12.2021 31.12.2020
tuhatta euroa Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo
Pitkäaikaiset lainat
Rahalaitoslainat 2 365 4 971
Vuokrasopimusvelat 900 1 447
Pitkäaikaiset lainat yhteensä 3 265 6 418
Rahalaitoslainat 2 686 621
Vuokrasopimusvelat 1 366 1 237
Lyhytaikaiset lainat yhteensä 4 052 1 858
Lainat yhteensä 7 317 8 276
Vähennetään rahavarat 4 080 6 031
Nettovelka 3 237 2 244

Lainaa jäljellä Lainaa jäljellä
tuhatta euroa Nostettu Päättymispäivä Korko% Lyhennys 31.12.2021 31.12.2020
Laina 1 2017 30.5.2022 1,9 %+6 kk euribor bullet 2 065 2 065
Laina 2 2019 28.3.2023 1,9 %+6kk euribor puolivuosittain 938 1 563
Laina 3 2017 30.5.2023 3,80 %+3,80 % bullet 2 052 1 977
Yhteensä 5 055 5 605

Osa 5:  Korollinen nettovelka ja oma pääoma 
Tämä osa sisältää tietoa siitä, kuinka konserni hallinnoi pääomarakennettaan ja rahoitustaan sekä altistumistaan riskeille:

• Lainat 

• Johdannaisinstrumentit

• Rahavarat 

• Rahoitustuotot ja kulut 

• Rahoitusriskien ja pääoman hallinta

• Oma pääoma
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Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lainat kirjataan alun perin käypään arvoon vähen
nettynä syntyneillä transaktiomenoilla. Myöhemmin 
lainat arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. 
Saadun rahamäärän (transaktiomenoilla vähennet
tynä) ja takaisin maksettavan määrän välinen erotus 
kirjataan tulosvaikutteisesti lainaajan kuluessa efek
tiivisen koron menetelmällä. Käypä arvo, joka määri
tetään liitetiedossa esittämistä varten, lasketaan ly
hennyksistä ja koroista johtuvien tulevien raha virtojen 
nykyarvona, jonka diskonttaamiseen käytetään tilin
päätöspäivän markkinakorkoa. Lainat luokitellaan 
lyhytaikaisiksi veloiksi, paitsi jos konsernilla on ehdo
ton oikeus lykätä niiden takaisinmaksua vähintään 12 
kuukauden päähän tilikauden päättymisestä.

Johdannaisinstrumentit

Osana tavanomaista liiketoimintaansa konserni on osa
puolena johdannaissopimuksissa, joiden tarkoituksena 
on suojautua altistumiselta korkojen vaihtelulle konser
nin rahoitusriskien hallintaperiaatteiden mukaisesti (ks. 
”Rahoitusriskien ja pääoman hallinta”). Konsernilla on ti
linpäätöshetkellä 31.12.2021 yksi koronvaihtosopimus (yksi 
koronvaihtosopimus). Koronvaihtosopimuksen käypä arvo 
31.12.2021 oli negatiivinen 10 (30) tuhatta euroa. Tämän 
johdannaisen käyvän arvon muutos kirjattiin tuloslaskel
man rahoituskuluihin. Koronvaihtosopimuksen nimellisarvo 
31.12.2021 oli 2 065 (2 065) tuhatta euroa. Koronvaihtosopi
muksessa yhtiö saa vaihtuvaa EURIBOR 3 kk tai 6 kk korkoa 
ja maksaa kiinteää 0,44 % ja 0,81 % korkoa. Koronvaihtoso
pimus erääntyy 2022. 

Tämä johdannainen kuuluu käypien arvojen hierarkian ta
solle 2, ja niiden käypä arvo määritetään havainnoitavis
sa oleviin tuottokäyriin perustuvien arvioitujen vastaisten 
raha virtojen nykyarvona. 

Tilinpäätöksen laatimisperiaate

Johdannaiset kirjataan alun perin sopimuksen sol
mimispäivän käypään arvoon, ja myöhemmin ne ar
vostetaan kunkin raportointikauden päättymispäivän 
käypään arvoon.

Suojaavan johdannaisen käypä arvo luokitellaan 
pitkäaikaiseksi omaisuuseräksi tai velaksi, jos suo
jauskohteen jäljellä oleva voimassaoloaika on yli 12 
kuukautta, ja se luokitellaan lyhytaikaiseksi omaisuu
seräksi tai velaksi, jos suojauskohteen jäljellä oleva 
voimassaoloaika on vähemmän kuin 12 kuukautta. 
Johdannaiset luokitellaan kaupankäyntitarkoitukses
sa pidettäviksi.

Koronvaihtosopimusten käypä arvo määritetään dis
konttaamalla kunkin sopimuksen ehtojen ja voimas
saoloajan perusteella arvioidut vastaiset rahavirrat ja 
käyttämällä arvostuspäivän markkinakorkoja.

Rahavarat 

Nixun rahavarat koostuvat käteisestä ja vaadittaessa nos
tettavista talletuksista rahalaitoksissa. Nixun rahavarat 
31.12.2021 olivat 4 080 (6 031) tuhatta euroa.

Tilinpäätöksen laatimisperiaate

Rahavaroihin luetaan käteinen raha, vaadittaessa 
nostettavat talletukset rahalaitoksissa sekä muut ly
hytaikaiset erittäin likvidit sijoitukset, joiden alkuperäi
nen maturiteetti on enintään kolme kuukautta, jotka 
ovat helposti vaihdettavissa tiedossa olevaan mää
rään käteisvaroja ja joiden arvonmuutoksen riski on 
vähäinen. 
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Nettovelkojen täsmäytyslaskelma

tuhatta euroa Rahavarat
Lyhytaikaiset lainat 

rahoitus laitoksilta
Pitkäaikaiset lainat 
 rahoituslaitoksilta

Lyhytaikaiset 
 vuokra sopimusvelat

Pitkäaikaiset  
vuokrasopimusvelat

Nettovelat  
yhteensä

1.1. 2020 3 923 7 338 0 1 455 2 117 6 988
Rahavirrat 2 094 1 737 1 547 5 378
Muut muutokset, joihin ei liity  
maksutapahtumaa 14 4 981 4 971 1 329 670 635
31.12.2020 6 031 621 4 971 1 237 1 447 2 244
Rahavirrat 1 921 625 1 398 102
Valuuttakurssiin liittyvät oikaisut 30 30
Muut muutokset, joihin ei liity  
maksutapahtumaa 2 690 2 606 1 527 547 1 064
31.12.2021 4 080 2 686 2 364 1 367 900 3 237
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5.3 Rahoitusriskien ja pääoman hallinta 
Nixu altistuu toimintansa seurauksena valuuttariskille, kor
koriskille, luottoriskille ja maksuvalmiusriskille. Nixun ra
hoitustiimi hallitsee riskejä tunnistamalla, arvioimalla ja 
suojaamalla rahoitusmarkkinoista, asiakkaiden kanssa ta
pahtuvista transaktioista ja maksuvalmiustarpeista aiheu
tuvaa rahoitusriskiä. 

Hallitus päättää riskienhallinnan yleisistä periaatteista sekä 
tiettyjä osaalueita, kuten korkoriskiä, luottoriskiä ja joh
dannaisten käyttöä, koskevista periaatteista. 

Valuuttariski 

Konserni toimii myös kansainvälisesti ja altistuu pääasias
sa Ruotsin kruunusta ja Yhdysvaltain dollarista johtuvalle 
valuuttariskille. Konsernilla on tytäryritys Tanskassa, mut
ta Tanskan kruunu on sidottu euroon kiinteällä kurssilla ja 
kurssi voi vaihdella vain hieman. Valuuttariskiä aiheutuu 
tulevaisuudessa toteutuvista liiketapahtumista, taseeseen 
merkityistä varoista ja veloista sekä ulkomaisiin yksikköihin 
tehdyistä nettosijoituksista. Valuuttariskiä syntyy, kun tule

vat liiketapahtumat tai taseeseen merkityt varat tai velat 
ovat muun valuutan kuin yrityksen toimintavaluutan mää
räisiä. Valuuttariskille altistuminen on ollut rajallista, ja Nixun 
rahoitustiimi seuraa tilanteessa tapahtuvia muutoksia.

Konserniyritysten myynti ja ostotapahtumat ovat pää
asiassa konsernin toimintavaluuttojen määräisiä. Konser
nin altistuminen liiketapahtumista aiheutuvalle valuuttaris
kille on ollut rajallista. Konserni altistuu Yhdysvaltain dollarin 
muutoksille erityisesti Nixun Tanskassa toimivan tytäryri
tyksen sekä emoyrityksen Yhdysvaltoihin suuntautuvan 
dollarimääräisen myynnin seurauksena. Jonkin verran on 
englannin puntamääräisiä ostoja lähinnä Tanskan tytär
yrityksellä. Konsernissa ei käytetä aktiivisesti johdannais
instrumentteja valuuttariskiltä suojautumiseen.

Jos euro olisi 31.12.2021 heikentynyt/vahvistunut Yhdysval
tain dollariin nähden 10 % kaikkien muiden tekijöiden py
syessä muuttumattomina, uudelleen laskettu tilikauden 
tulos verojen jälkeen olisi ollut 4 (12) tuhatta euroa suurem
pi/pienempi, mikä johtuu pääasiassa dollarimääräisistä 
myyntisaamisista 35 (12) tuhatta dollaria sekä dollarimää
räisestä pankkitilisaldosta 29 (41) tuhatta dollaria emoyh
tiössä ja Tanskan tytäryhtiössä.

Emoyhtiöllä oli 31.12.2021 Ruotsin kruunun määräinen sisäi
nen saatava 737 (1 243) tuhatta kruunua. Tästä sisäisestä 
saatavasta aiheutunutta kurssieroa kompensoivat kon
sernissa Ruotsin tytäryhtiöissä olleet euromääräiset velat. 
Nettomääräinen altistuminen Ruotsin kruunun kurssimuu
toksille ei ollut merkittävää 31.12.2021. 

Rahavirran ja käyvän arvon korkoriski 

Nixun korkoriski syntyy vaihtuvakorkoisista pitkäaikaisis
ta lainoista. Vaihtuvakorkoiset lainat altistavat konsernin 
rahavirran korkoriskille. Nixu hallitsee rahavirran korkoris
kiään käyttämällä koronvaihtosopimuksia, joissa mak
setaan kiinteää ja saadaan vaihtuvaa korkoa. Lisätietoa 
koronvaihtosopimuksista on kohdassa 5.1. Konsernilla on 
tilinpäätöshetkellä 31.12.2021 yksi koronvaihtosopimus (yksi 
koronvaihtosopimus), joiden perusteella 69 % (57 %) osuus 
vaihtuvakorkoisesta lainapääomasta on suojattu rahavir
tariskin osalta. Taulukossa esitettävät luvut ovat sopimuk
siin perustuvia diskonttaamattomia lukuja.

Kiinteäkorkoiset lainat altistavat Nixun käyvän arvon korko
riskille. 

5.2  Rahoitustuotot ja -kulut

tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020
Rahoitustuotot
Korkotuotot 21 3
Muut rahoitustuotot 6 0
Rahoitustuotot yhteensä 27 3
 
Rahoituskulut
Rahoitustoiminnan valuuttakurssitappiot 15 56
Korot ja rahoituskulut vuokrasopimuksista 87 103
Lainojen korkokulut 377 390
Tappiot johdannaisten käyvän arvon muutoksista 20 9
Muut rahoituskulut 81 130
Rahoituskulut yhteensä -541 -669

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -514 -666

Konsernin rahoituskuluihin sisältyy lähinnä lainojen korkokuluja, valuuttakurssitappioita, korot ja rahoituskulut vuokrasopimuksista 
sekä koronvaihtosopimusten käyvän arvon muutos.
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Konsernin lainat olivat tilinpäätöksessä esitettävillä tilikau
silla pääosin euromääräisiä.

Jos korot olisivat 31.12.2021 olleet 100 korkopistettä korkeam
mat kaikkien muiden tekijöiden pysyessä muuttumatto
mina, tilikauden tulos verojen jälkeen olisi ollut vaihtuva
korkoisten lainojen suurempien korkokulujen seurauksena 
14 (29) tuhatta euroa pienempi. Herkkyys koroille on mää
ritetty siirtämällä korkokäyrää 100 korkopisteellä (korkojen 
alentumiseen perustuvaa skenaariota ei ole esitetty mark
kinakorkojen mataluudesta johtuen). Herkkyysanalyysissä 
on huomioitu, että 31.12.2021 koronvaihtosopimus nimellis
arvoltaan yhteensä 2 065 (2 065) tuhatta euroa pienen
sivät herkistymistä koronvaihteluille. Korkopositio sisältää 
kaikki ulkoiset vaihtuvakorkoiset velat.

Luottoriski

Luottoriskiä aiheutuu lähinnä rahavaroista sekä asiakkailta 
avoimina olevista saamisista. Rahavaroihin liittyvää luotto
riskiä hallitaan konsernitasolla. Rahavaroja pidetään pää
asiassa hyvämaineisissa pohjoismaisissa pankeissa. Kukin 
paikallinen konserniyritys vastaa omiin myyntisaamisiinsa 
liittyvän luottoriskin hallinnasta. Paikalliset konserniyritykset 
ovat velvollisia analysoimaan tietyn liikevaihtotason alitta
vien asiakkaiden luottoaseman ennen kuin näille tarjotaan 
tavanomaisia maksu ja toimitusehtoja. 

Korkeariskisiin asiakkaisiin sovelletaan luottoriskiä pienen
täviä maksutapoja, kuten etukäteen suoritettavia maksuja. 
Toteutuneet luottotappiot ovat olleet vähäisiä. 

Maksimiluottoriski raportointipäivinä vastaa yllä mainittu
jen rahoitusvarojen kirjanpitoarvoja.

Tietoa kirjatuista luottotappioista ja myyntisaamisten ikä
jakautumasta on kohdassa 7.1 Myyntisaamiset ja muut 
saamiset.

Maksuvalmiusriski

Nixu seuraa konsernin maksuvalmiustarpeita kuukausit
tain sen varmistamiseksi, että käytettävissä on riittävästi 
rahavaroja liiketoiminnan tarpeisiin ja samalla pidetään 
jatkuvasti varalla riittävä määrä nostamattomia sidottuja 
luottolimiittejä. Rahavarojen määrä 31.12.2021 oli 4 080 (6 
031) tuhatta euroa. Lisäksi konsernilla on 31.12.2021 nosta
mattomia sidottuja luottolimiittejä yhteensä 5 500 (5 500) 
tuhatta euroa. Tulevia maksuja ajatellen tärkein rahoitus
lähde ovat liiketoiminnan rahavirrat ja likvidit varat yhdes
sä mahdollisen vieraan tai oman pääoman ehtoisen uu
den rahoituksen kanssa. 

Konsernin ylimääräisiä kassavaroja ei sijoiteta aktiivisesti. 
Nixun tavoitteena on sekä orgaaninen että rakenteellinen 
kasvu, ja kassavaroja käytetään tähän tarkoitukseen. 

Korkoriski
tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020
Vaihtuvakorkoiset lainat 3 003 3 628
Kiinteäkorkoiset lainat 2 052 1 977
Yhteensä 5 055 5 605
  
tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020
Vaihtuvakorkoiset lainat 3 003 3 628
Koronvaihtosopimukset (nimellismäärä) 2 065 2 065
Rahavirran korkoriskille alttiina oleva nettomäärä 938 1 563

Nixun lainasopimuksiin sisältyvät kovenanttiehdot ovat 
seuraavat: omavaraisuusaste vähintään 30 % tarkastus
ajankohtaan 30.6.2022 asti ja sen jälkeen aina vähintään 
32 %. Käyttökate (EBITDA) vähintään 1 000 tuhatta euroa 
tarkasteluajankohtana 31.12.2021. Käyttökate lasketaan 
perustuen edeltävään 12 kuukauteen. Konsernin korolliset 
nettovelat/käyttökate tunnusluku tarkastetaan puolivuo
sittain 30.6. ja 31.12., ensimmäisen kerran 30.6.2022. Netto
velan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) on korkeintaan 3,7 
tarkasteluajankohtaan 30.6.2022 saakka, 3,25 tarkastelu
ajankohtaan 31.12.2022 saakka ja sen jälkeen tarkastelu
ajankohtina korkeintaan 3,0. 

Konserni täytti lainoihin liittyvät kovenanttiehdot 31.12.2021. 
Koska kovenanttiehdot täyttyivät 31.12.2021, ja tämänhet
kisen näkemyksen mukaan täyttyvät myös 30.6.2022 ja 
31.12.2022, lainat luokiteltiin pitkä ja lyhytaikaisiksi. Vuonna 
2017 nostettu 2 065 tuhannen euron suuruinen laina erään
tyy sopimuksen mukaisesti 12 kuukauden sisällä, jolloin se 
on luokiteltu kokonaan lyhytaikaiseksi. Yhtiön rahoitusase
ma ja voimassa olevat rahoitussopimukset takaavat yhtiön 
maksukyvyn. 
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tuhatta euroa Alle 1 vuotta 1–2 vuotta 2–5 vuotta Yli 5 vuotta
Sopimuksiin perustuvat  

diskonttaamattomat rahavirrat Kirjanpitoarvo
31.12.2021  
Muut kuin johdannaiset  
Rahalaitoslainat 2 690 2 365 5 055 5 055
Vuokrasopimusvelat 1 400 802 151 2 353 2 266
Muut velat 283 283 283
Ostovelat ja muut velat* 20 070 20 070 20 070
Yhteensä 24 160 3 167 151 283 27 761 27 674

Johdannaiset
Koronvaihtosopimukset 10 10 10
Yhteensä 10 0 0 0 10 10

*Lukuunottamatta rahoitusvelkoihin kuulumattomia eriä.

tuhatta euroa Alle 1 vuotta 1–2 vuotta 2–5 vuotta Yli 5 vuotta
Sopimuksiin perustuvat  

diskonttaamattomat rahavirrat Kirjanpitoarvo
31.12.2020
Muut kuin johdannaiset
Rahalaitoslainat 625 2 690 2 290 5 605 5 592
Vuokrasopimusvelat 1 304 1 080 408 2 791 2 684
Muut velat 282 282 282
Ostovelat ja muut velat* 17 336 17 336 17 336
Yhteensä 19 265 3 770 2 697 282 26 014 25 894

Johdannaiset
Koronvaihtosopimukset 30 30 30
Yhteensä 30 0 0 0 30 30

* Lukuunottamatta rahoitusvelkoihin kuulumattomia eriä.

Seuraavassa taulukossa esitetään konsernin johdannaisiin 
kuulumattomat rahoitusvelat ja johdannaisvelat jaotel
tuina asiaankuuluviin maturiteettiryhmiin sen perusteella, 
paljonko aikaa tilinpäätöspäivänä on jäljellä sopimuksen 
mukaiseen eräpäivään. Taulukossa esitettävät luvut ovat 
sopimuksiin perustuvia diskonttaamattomia lukuja.

Pääoman hallinta 

Konsernin tavoitteena pääoman hallinnassa on rahoittaa 
kasvu Nixun strategian mukaisesti, kerryttää tuottoa osak
keenomistajille ja varmistaa konsernin kyky jatkaa toimin
taansa.

Pääomarakenteen säilyttämiseksi tai tarkistamiseksi kon
serni voi muuttaa osakkeenomistajille maksettavien osin
kojen määrää, palauttaa pääomaa osakkeenomistajille ja 
laskea liikkeeseen uusia osakkeita. 

Konserni seuraa pääomaansa omavaraisuusasteen 
(equity ratio) sekä nettovelka/käyttökate (EBITDA) tunnus
luvun avulla. Omavaraisuusaste lasketaan jakamalla oma 
pääoma varojen kokonaismäärällä, josta on vähennetty 
saadut ennakkomaksut. 

Nixun omavaraisuusaste 31.12.2021 oli 31,5 (34,4) prosenttia.

Pääomarakenteen tulee turvata Nixun velkarahoitukseen 

liittyvien kovenanttiehtojen täyttyminen. Kohdassa likvi
diteettiriski on kerrottu lisää tietoa kovenanttiehdoista ja 
niiden täyttymisestä. Nixun tavoitteena on ottaa suunnitel
lussa pääomarakenteessa huomioon liiketoiminnan sekä 
nykyiset että tulevat tarpeet sekä varmistaa kilpailukykyiset 
rahoituskustannukset. 

Yhteistyö pankkien kanssa perustuu pitkäaikaisiin pankki
suhteisiin. Pitkän aikavälin tavoitteena on hoitaa Nixun lai
navelvoitteet liiketoiminnan rahavirtaa käyttäen. Nopean 
kasvun vaiheessa voidaan hankkia sekä oman että vieraan 
pääoman ehtoista rahoitusta. 
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 Osakkeiden lukumäärä
1.1.2020  7 412 814 
Omien osakkeiden hankinta 10 000
31.12.2020  7 402 814
Omien osakkeiden luovutus 20 879
31.12.2021 7 423 693

5.4 Oma pääoma
Nixulla on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmu
kaiset oikeudet. Nixun osake on noteerattu Nasdaq Helsin
gin pörssilistalla. 

Alla oleva taulukko esittää ulkona olevien osakkeiden mää
rät raportointikausilla:

Tilikaudella luovutetut omat osakkeet liittyivät henkilöstön 
MSPohjelmaan.

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 

Tilikaudella ei ole muutoksia. 

Kertyneet muuntoerot

Tämä rahasto sisältää ulkomaisten yksikköjen lukujen 
muuntamisesta aiheutuvat valuuttakurssierot.

Tilinpäätöksen laatimisperiaate

Osakkeet luokitellaan omaksi pääomaksi. Uusien 
osakkeiden tai optioiden liikkeeseen laskemisesta 
välittömästi johtuvat lisämenot esitetään verovai
kutuksella oikaistuina omassa pääomassa saatujen 
maksujen vähennyksenä.

Silloin kun jokin konserniyhtiö ostaa emoyhtiön osak
keita (omat osakkeet), niistä maksettu vastike (ve
rovaikutuksella vähennettynä) vähennetään emo
yhtiön omistajille kuuluvasta omasta pääomasta, 
kunnes osakkeet mitätöidään tai lasketaan uudelleen 
liikkeeseen. Jos tällaiset osakkeet lasketaan myö
hemmin uudelleen liikkeeseen, saatu vastike välittö
millä transaktiomenoilla ja verovaikutuksella vähen
nettynä sisällytetään emoyhtiön osakkeenomistajille 
kuuluvaan omaan pääomaan. 

Sijoitetun vapaan pääoman rahasto sisältää osa
keyhtiölain mukaan osakkeenomistajien yhtiöön te
kemien sijoitusten merkintähinnan, ellei yhtiö ole toi
sin päättänyt.

Päätetyistä mutta tilikauden lopussa vielä jakamat
tomista osingoista, jotka on asianmukaisesti hyväk
sytty ennen tilikauden päättymistä eivätkä enää ole 
yhtiön päätettävissä, kirjataan varaus. 

Alla olevassa taulukossa esitetään omien osakkeiden muutok
set: 

tuhatta euroa 2021 2020
1.1. 22 405 12 405
Omien osakkeiden hankinta 0 10 000
Omien osakkeiden luovutus 20 879 0
31.12. 1 526 22 405
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Osa 6: Rahoitusvaroihin ja -velkoihin kuulumattomat varat ja velat 
Tässä osassa esitetään tietoa rahoitusvaroihin ja velkoihin kuulumattomien varojen ja velkojen 
ryhmästä koskevia tietoja, kuten: 

• Aineelliset hyödykkeet, mukaan lukien poistot ja leasing

• Vuokralle otetut hyödykkeet

tuhatta euroa Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Käyttöoikeusomaisuus Yhteensä
2021
Hankintameno 1.1. 1 991 572 5 731 8 294
Lisäykset 10 0 1 206 1 215
Vähennykset 20 0 461 481
Valuuttakurssierot 2 0 24 22
Hankintameno 31.12. 1 983 572 6 452 9 006

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. 1 620 539 3 176 5 335
Poistot 131 9 1 376 1 517
Vähennykset 0 0 225 225
Valuuttakurssierot 2 0 15 13
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. 1 753 549 4 313 6 615

Kirjanpitoarvo 1.1. 372 32 2 555 2 959
Kirjanpitoarvo 31.12. 230 23 2 139 2 392

6.1 Aineelliset hyödykkeet, mukaan lukien poistot 

tuhatta euroa Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Käyttöoikeusomaisuus Yhteensä
2020
Hankintameno 1.1. 1 937 564 5 236 7 737
Lisäykset 68 8 926 1 003
Vähennykset 16 0 468 484
Valuuttakurssierot 2 0 36 39
Hankintameno 31.12. 1 991 572 5 731 8 294

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. 1 458 523 1 830 3 811
Poistot 176 16 1 498 1 689
Vähennykset 16 0 175 191
Valuuttakurssierot 2 0 24 26
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. 1 620 539 3 176 5 335

Kirjanpitoarvo 1.1. 479 40 3 407 3 926
Kirjanpitoarvo 31.12. 372 32 2 555 2 959
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Tilinpäätöksen laatimisperiaate

Aineelliset hyödykkeet on kirjattu taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla ja mah
dollisilla arvonalentumisilla. Taloudelliset vaikutusajat aineellisille hyödykkeille ovat 3–10 vuotta. Omaisuuserän taloudel
linen vaikutusaika tarkistetaan vähintään jokaisen tilikauden lopussa ja tarvittaessa oikaistaan. Aineellisten käyttöomai
suushyödykkeiden käytöstä poistamisesta ja luovutuksista syntyvät myyntivoitot ja tappiot kirjataan liiketoiminnan 
muihin tuottoihin ja kuluihin. Myyntivoitto tai tappio määritetään myyntihinnan ja jäljellä olevan hankintahinnan ero
tuksena.

Käyttöoikeusomaisuuserät aktivoidaan vuokrasopimuksen alkamispäivänä ja ne sisältävät alkuperäisen vuokravastuun 
määrän oikaistuna sopimuksen alkamispäivänä tai sitä aikaisemmin maksetuilla vuokrilla. Välittömät kustannukset, jot
ka aiheutuvat vuokrasopimuksen tekemisestä, vähennetään, kuten myös mahdolliset vuokravapaakuukaudet tai muut 
alennukset.

Myöhemmin käyttöoikeusomaisuuserät poistetaan tasapoistomenetelmällä sopimuksen alkamispäivästä joko käyttö
omaisuuserän taloudellisen vaikutusajan päättymiseen tai vuokrakauden loppuun mennessä, sen mukaan kumpi näis
tä on aikaisempi. Lisäksi käyttöomaisuuserää oikaistaan vuokrasopimusvelan tietyillä uudelleen määrittämisillä. 

Vuokrasopimusvelat arvostetaan alun perin alkamispäivänä maksamattomien vuokrien nykyarvoon diskontattuna kon
sernin lisäluoton korolla. Sovellettu vuokrakausi vastaa ajanjaksoa, jonka ajan vuokrasopimus ei ole purettavissa, lukuun 
ottamatta tilanteita, joissa konserni tulee kohtuullisen varmasti hyödyntämään uusimisoptiota tai jatkamaan sopimus
ta. Vuokrasopimusvelat kirjataan jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmällä. Vuokrasopimusvelat 
uudelleen määritetään pääasiassa silloin, kun tulevat vuokranmaksuerät muuttuvat indeksi tai korkomuutoksen takia 
tai kun konsernin arvio mahdollisen jatkooption käytöstä muuttuu. Kun vuokrasopimusvelka uudelleen määritetään, 
oikaistaan käyttöoikeusomaisuuserän kirjanpitoarvoa yleensä vastaavasti.

 

Johdon harkinta

Konserni on päättänyt olla kirjaamatta käyttöoikeusomai
suuseriä ja vuokrasopimusvelkoja lyhytaikaisista sopimuk
sista, joiden sopimuskausi on enintään 12 kuukautta, ja ar
voltaan vähäisiä omaisuuseriä sisältävistä sopimuksista. 
Konserni tulkitsee arvoltaan vähäisiä kohteita koskevan 
helpotuksen sisältävät sopimukset, joissa omaisuuse
rä ei ole Nixulle olennainen. Arvio siitä, onko omaisuuserä 
olennainen ja kuuluuko se IFRS 16 standardin kirjaamis
vaatimusten piiriin, perustuu käsitteellisen viitekehyksen 
ja IAS 1 standardin olennaisuuskonseptiin. Arvoltaan vä
häiset kohteet sisältävät pääasiassa matkapuhelimia, pie
niä toimistohuoneita sekä muita arvoltaan vähäisiä eriä. 
Konserni kirjaa näihin sopimuksiin liittyvät vuokramaksut 
kuluksi tasasuuruisina erinä vuokrakauden aikana. Lisäksi 
konserni on arvioinut vuokrakauden pituutta jälkikäteen, jos 
vuokrasopimus sisältää jatkomahdollisuuden.

6.2  Vuokralle otetut hyödykkeet
Nixun vuokralle otetut hyödykkeet koostuvat toimistotiloista 
maissa, joissa yhtiöllä on tytäryrityksiä. Yhtiön pääkonttori 
sijaitsee Espoossa osoitteessa Keilaranta 15. Vuokrasopimus 
on määräaikainen ja voimassa 28.2.2023 asti, ja vuonna 2019 
sopimusta laajennettiin vuokraamalla lisää tilaa. Aktivoitu 
taseeseen sopimuskauden loppuun saakka. Suomessa on 
pääkonttorin lisäksi kaksi muuta toimistoa, jotka on arvioitu 
arvoltaan vähäisiksi eikä niitä ole aktivoitu taseeseen. Ruot
sin toimistot sijaitsevat Tukholmassa, Uppsalassa ja Linkö
pingissä. Kaikki taseessa, päättymispäivämäärät Tukholma 
31.3.2023, Uppsala 30.9.2022 ja Linköping 30.9.2022. Beneluxin 
toimisto sijaitsevat Amsterdamissa.. Amsterdamin vuokra
sopimusta jatkettiin tilikauden 2021 aikana. Uusi sopimus on 
määräaikainen, päättyen 28.2.2024. Haagin vuokrasopimus 
päätettiin tilikauden 2021 aikana. Romaniassa vuokrattiin 
uusi toimisto. Uusi sopimus on määräaikainen ja sen päät
tyy 30.6.2024. Vuokra on aktivoitu taseeseen. Tanskassa toi
mistot sijaitsevat Herlevissä ja Århusissa. Herlevin toimiston 
sopimus on toistaiseksi voimassaoleva kuuden kuukauden 

irtisanomisajalla. Århusin toimisto on luokiteltu arvoltaan vä
häiseksi eikä sitä ole aktivoitu taseeseen. 

Yhtiön työntekijöillä on mahdollisuus leasingautoon hen
kilöstöetuna. Sopimukset ovat tyypillisesti kolmestanel
jään vuotta. Beneluxissa osa autoista on vuokrattu alle 
vuodeksi, jolloin niitä ei ole aktivoitu taseeseen. Kannettavat 
tietokoneet pääsääntöisesti vuokrataan. Vuokrasopimuk
sen kesto kannettavien tietokoneiden osalta on tyypillisesti 
kaksi vuotta. Mobiililaitteet on luokiteltu vähäarvoisiksi eikä 
niitä ole aktivoitu taseeseen. Myöskään palvelusopimuksik
si luokitellut sopimuksia ei ole käsitelty käyttöoikeusomai
suuserinä.

Alla olevassa taulukossa on eritelty korot leasingveloista 
sekä lyhytaikaisiksi tai vähäarvoisiksi luokitellut erät.

tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020
Korot leasingveloista 87 103
Lyhytaikaisiksi tai vähäarvoisiksi luokitellut erät 193 190

Tilinpäätöksen laatimisperiaate

Lyhytaikaisia sopimuksia, joiden sopimuskausi on 
enin tään 12 kuukautta ja arvoltaan vähäisiä sopi
muksia ei kirjata käyttöomaisuuseriin ja vuokraspi
musvelkoihin.

Vuokrasopimusvelan korkoosuudesta maksettu 
osuus esitetään osana liiketoiminnan rahavirtaa 
ja vuokrasopimusvelan pääoman osalta maksettu 
osuus esitetään osana rahoituksen rahavirtaa. 
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tuhatta euroa Toimitilat Autot IT-laitteet
Käyttöoikeus- 

omaisuuserät yhteensä
1.1.2021 2 983 1 678 1 070 5 731
Lisäykset 705 218 282 1 206
Vähennykset 147 314 0 461
Valuuttakurssierot 19 3 2 24
31.12.2021 3 522 1 579 1 351 6 452
Kertyneet poistot:
1.1.2021 1535 858 783 3 176
Tilikauden poistot 827 323 226 1 376
Vähennysten poistot 74 151 0 225
Valuuttakurssierot 12 2 1 15
31.12.2021 2 277 1 028 1 008 4 313

Kirjanpitoarvo 1.1. 1 448 820 287 2 555
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 246 551 343 2 139

tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020
Toimitilat 827 808
Autot 323 475
ITlaitteet 226 215
Poistot käyttöoikeusomaisuuseristä 1 376 1 498

Käyttöoikeusomaisuuseriin sisältyvät seuraavat vuokrasopimukset:

Tuloslaskelmassa olevat poistot jakautuvat seuraavasti:
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Osa 7: Operatiiviset varat ja velat 
Tässä osassa esitetään tietoa liiketoiminnassa käytettävistä varoista sekä konsernin liiketoiminnasta aiheutuneista veloista.

 
• Myyntisaamiset ja muut saamiset
• Ostovelat ja muut velat

 

7.1  Myyntisaamiset ja muut saamiset 

Lyhytaikaiset saamiset

tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Myyntisaamiset 10 568 10 484
Siirtosaamiset 7 987 5 506
Vuokravakuudet 0 20
Muut saamiset 178 131
Yhteensä 18 734 16 140

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Saamiset lakisääteisistä työnantajavakuutuksista 92 11
Lisensseihin liittyvät ylläpitomaksut 5 761 3 137
Avustussaamiset 0 35
Muut siirtosaamiset 2 134 2 323
Yhteensä 7 987 5 506

Tilinpäätöksen laatimisperiaate

Myyntisaamiset kirjataan alun perin käypään ar
voon, ja myöhemmin ne arvostetaan efektiivisen 
koron menetelmällä määritettävään jaksotettuun 
hankintamenoon, josta vähennetään arvon alentu
mista koskeva vähennyserä. Yleensä myyntisaami
set erääntyvät maksettaviksi 3090 päivän kuluessa. 
Ne luokitellaan lyhytaikaisiksi varoiksi, paitsi jos niistä 
odotetaan saatavan maksu yli 12 kuukauden kuluttua 
tilinpäätöspäivästä. 

Myyntisaamisten perittävyyttä tarkastellaan jatku
vasti. Arvonalentumistappio kirjataan tulosvaikuttei
sesti. Alaskirjaus tehdään jos on objektiivista näyttöä 
että saamista ei saada perittyä, esimerkiksi asiak
kaan konkurssin tai velkasaneeraukseen joutumisen 
myötä. Aiemmin lopulliseksi luottotappioksi kirjatuista 
eristä myöhemmin saatavat maksut kirjataan tulos
vaikutteisesti kulujen vähennyksiksi.

Alla on esitetty konsernin myyntisaamisten ikäjakauma 31.12.2021 ja 31.12.2020: Alla olevasta myyntisaamisten ikäjakaumaerittelystä ei 
ole vähennetty ennakkolaskutuksen osuutta 1 642 tuhatta euroa eikä konsernin luottotappiovarausta 10 tuhatta euroa.

tuhatta euroa 31.12. 2021 31.12.2020
Erääntymättömät 10 216 10 410
Erääntyneet
130 päivää 1 491 1 190
3160 päivää 105 1
6190 päivää 317 39
Yli 90 päivää 92 312
Yhteensä 12 221 11 952

Myyntisaamisista kirjattiin 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella arvonalentumista 10 (228) tuhatta euroa.
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7.2  Ostovelat ja muut velat

tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020
Ostovelat ja muut velat
Ostovelat 4 700 3 392
Siirtovelat 12 490 10 663
Johdannaisinstrumentit 10 30
Muut lyhytaikaiset velat 2 880 3 251
Yhteensä 20 080 17 336

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Henkilöstökulujen jaksotukset 4 429 5 138
Korkojaksotukset 112 109
Sopimuksiin perustuvat velat 7 481 4 341
Muut siirtovelat 469 1 075
Yhteensä 12 490 10 663

Muihin lyhytaikaisiin velkoihin sisältyvät olennaiset erät
Arvonlisäverovelat 1 581 1 939
Ennakonpidätys ja savamaksuvelat 825 1 026
Muut lyhytaikaiset velat 474 286
Yhteensä 2 880 3 251

Tilinpäätöksen laatimisperiaate

Ostovelat ja muut velat kirjataan alun perin käypään 
arvoon ja myöhemmin ne arvostetaan jaksotettuun 
hankintamenoon. Ne ovat velkoja, joita konsernille on 
syntynyt ennen tilinpäätöspäivää toimitetuista tava
roista ja palveluista, joita ei vielä ole maksettu. Ve
lat ovat vakuudettomia, ja ne suoritetaan konsernin 
kauppaehtojen mukaisesti. Ostovelat ja muut velat 
esitetään lyhytaikaisina velkoina, paitsi jos ne eivät 
eräänny maksettaviksi kahdentoista kuukauden ku
luessa tilikauden päättymisestä.
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Osa 8: Muut liitetiedot
Tämä osa sisältää tietoja, jotka konsernin on esitettävä 
tilinpäätösstandardien noudattamiseksi, mutta joiden ei 
katsota olevan merkittäviä konsernin taloudellisen aseman 
ja tuloksen ymmärtämisen kannalta:

• Laskennalliset verot

• Lähipiiritapahtumat

• Ehdolliset erät ja sitoumukset,  
mukaan lukien vuokrasopimukset 

• Uudet standardit

• Myöhemmät tapahtumat

8.1 Laskennalliset verot

Tilinpäätöksen laatimisperiaate

Laskennalliset verot kirjataan täysimääräisinä velka
menetelmän mukaisesti omaisuuserien ja velkojen 
verotuksellisten arvojen ja niiden konsernitilinpäätök
seen sisältyvien kirjanpitoarvojen välisistä väliaikai
sista eroista. Laskennallisia verovelkoja ei kirjata, jos 
ne johtuvat liikearvon alkuperäisestä kirjaamisesta. 
Laskennallista veroa ei myöskään kirjata, jos se syn
tyy omaisuuserän tai velan alkuperäisestä kirjaami
sesta sellaisen liiketapahtuman seurauksena, joka ei 
ole liiketoimintojen yhdistäminen ja joka ei toteutu
misaikanaan vaikuta kirjanpidon tulokseen eikä ve
rotettavaan tuloon. Laskennallinen vero määritetään 
niiden verokantojen (ja lakien) mukaisesti, joista on 
säädetty tai jotka on käytännössä hyväksytty tilikau
den loppuun mennessä ja joita odotetaan sovelletta
van, kun kyseinen laskennallinen verosaaminen reali
soidaan tai verovelka suoritetaan.

Verotuksessa vähennyskelpoisista väliaikaisista 
eroista ja käyttämättömistä verotuksellisista tap
pioista kirjataan laskennallisia verosaamisia vain, 
jos on todennäköistä, että tulevaisuudessa on käy
tettävissä verotettavaa tuloa kyseisten väliaikaisten 
erojen ja tappioiden hyödyntämiseksi. Laskennallisia 
verovelkoja ja saamisia ei kirjata ulkomaisiin yksik
köihin tehtyjen nettosijoitusten kirjanpitoarvon ja ve
rotuksellisen arvon välisistä väliaikaisista eroista, jos 
yhtiö pystyy määräämään väliaikaisen eron purkau
tumisajankohdan eivätkä erot todennäköisesti pur
kaudu ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa.

Laskennalliset verosaamiset ja velat vähennetään 
toisistaan silloin, kun tilikauden verotettavaan tuloon 
perustuvien verosaamisten ja velkojen vähentämi
seen toisistaan on laillisesti täytäntöönpantavissa 
oleva oikeus ja kun laskennalliset verot liittyvät sa
maan veronsaajaan. Tilikauden verotettavaan tuloon 
perustuvat verosaamiset ja verovelat vähennetään 
toisistaan, kun yrityksellä on laillisesti täytäntöönpan
tavissa oleva oikeus niiden kuittaamiseen toisiaan 
vastaan ja se aikoo joko suorittaa velan nettoperus
teisesti tai realisoida saamisen ja suorittaa velan sa
manaikaisesti.
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Laskennalliset verosaamiset ja -velat

tuhatta euroa 1.1.
Kirjattu  

tulosvaikutteisesti

Vuokrasopimus  
lisäykset  

tilikaudella
Valuuttakurssien  

vaikutus 31.12.
2021      
Laskennalliset verosaamiset      
Lainat 541 326 246 2 459
Vahvistetut tappiot 323 70 0 393
Muut erät 18 3 0 21
Yhteensä 883 -253 246 -2 873
Laskennallisten verojen netottaminen 821 704
Laskennalliset verosaamiset, netto 62 170

tuhatta euroa 1.1.
Kirjattu  

tulosvaikutteisesti

Vuokrasopimus  
lisäykset  

tilikaudella
Valuuttakurssien 

 vaikutus 31.12.
2021      
Laskennalliset verovelat      
Aineettomat hyödykkeet 479 36 5 438
Aineelliset hyödykkeet 516 326 246 2 434
Lainat 3 2 0 1
Muut erät 39 13 0 26
Yhteensä 1 036 -377 246 -6 899
Laskennallisten verojen netottaminen 821 704
Laskennalliset verovelat, netto 215 195
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Konsernin toiminnot sekä Alankomaissa että Ruotsissa ovat olleet tappiollisia. 31.12.2021 toteutuneita tappioita oli 9 639 (8 581) tuhatta euroa, mihin liittyvä kirjaamaton laskennallinen verosaaminen oli 1947 
(1 734) tuhatta euroa. Tappioista 6 360 tuhatta euroa erääntyvät vuosien 20242027 aikana ja 3 279 tuhatta euroa myöhemmin. Nixu A/S:n toiminta on ollut tappiollista,. Tappioista on kirjattu laskennallinen 
verosaaminen 393 (323) tuhatta euroa.

Keskeiset harkintaan perustuvat ratkaisut ja arviot: 
laskennallisten verosaamisten kirjaaminen 

Harkintaa tarvitaan arvioitaessa, merkitäänkö laskennal
liset verosaamiset ja tietyt laskennalliset verovelat tasee
seen. Laskennalliset verosaamiset merkitään taseeseen 
vain, jos niiden hyödyntäminen katsotaan todennäköisem
mäksi kuin niiden jääminen hyödyntämättä, mikä riippuu 
siitä, kertyykö tulevaisuudessa riittävästi verotettavaa tu
loa. Oletukset tulevaisuudessa kertyvästä verotettavasta 
tulosta riippuvat johdon tekemistä arvioista, jotka koske
vat tulevaisuudessa kertyviä rahavirtoja ja liittyvät muun 

muassa tulevan liikevaihdon määrään, liiketoiminnan ku
luihin ja rahoituskuluihin. Konsernin kyky kerryttää verotet
tavaa tuloa riippuu myös yleiseen talouteen, rahoitukseen, 
kilpailukykyyn ja sääntelyyn liittyvistä tekijöistä, jotka eivät 
ole konsernin määräysvallassa. Näihin arvioihin ja oletuk
siin liittyy riskiä ja epävarmuutta, ja näin ollen on mahdol
lista, että olosuhteissa tapahtuvat muutokset aiheuttavat 
muutoksia odotuksiin, mikä voi vaikuttaa taseeseen mer
kittävien laskennallisten verovelkojen ja saamisten mää
rään sekä muiden vielä kirjaamattomien verotuksellisten 
tappioiden ja väliaikaisten erojen määrään. 

8.2 Lähipiiritapahtumat
Konsernin lähipiirin muodostavat emoyritys ja liitetiedossa 
4.3 mainitut konserniyritykset. Lähipiiriin luetaan myös joh
toon kuuluvat avainhenkilöt ja heidän perheenjäsenensä 
samoin kuin näiden määräysvallassa olevat yritykset. 
Johtoon kuuluvia avainhenkilöitä ovat hallituksen jäsenet, 
toimitusjohtaja ja johtoryhmä. Johtoon kuuluvien avain
henkilöiden palkitsemista ja näiden omistuksesta Nixussa 
on tietoa liitetiedossa 3.3. Johtoon kuuluvien avainhenki
löiden palkkiot. Henkilöstölle osakeannin yhteydessä 2019 
annetuista lainoista löytyy tietoa liitetiedossa 3.2. Henki
löstön osakeperusteinen kannustinjärjestely. 

tuhatta euroa 1.1.
Kirjattu  

tulosvaikutteisesti
Vuokrasopimus lisäykset 

tilikaudella
Valuuttakurssien  

vaikutus 31.12.
2020
Laskennalliset verosaamiset
Lainat 726 371 184 2 541
Vahvistetut tappiot 185 137 1 323
Muut erät 24 6 18
Yhteensä 934 -239 184 3 883
Laskennallisten verojen netottaminen 934 821
Laskennalliset verosaamiset, netto 0 62

tuhatta euroa 1.1.
Kirjattu  

tulosvaikutteisesti
Vuokrasopimus lisäykset 

tilikaudella
Valuuttakurssien  

vaikutus 31.12.
2020
Laskennalliset verovelat

Aineettomat hyödykkeet 505 36 10 479
Aineelliset hyödykkeet 694 364 184 2 516
Tilinpäätössiirrot 9 9 0
Lainat 5 3 3
Muut erät 53 14 39
Yhteensä 1 266 -427 184 12 1 036
Laskennallisten verojen netottaminen 934 821
Laskennalliset verovelat, netto 332 215
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Tavaroiden ja palveluiden osto

tuhatta euroa 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020
Palvelujen osto 2 0

Nixu on ostanut lähipiiriin kuuluvan henkilön lähipiiriyhtiöltä koulutuspalveluita. Hankitut palvelut on ostettu markkinahintaan. 

8.3  Ehdolliset erät ja sitoumukset, mukaan lukien vuokrasopimukset 

Annetut takaukset ja ehdolliset velat 

tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020
Velat, joiden vakuutena on yrityskiinnitys
Annetut yrityskiinnitykset 10 118 10 118

Lainan määrä1 4 938 5 592

Muut vastuut
tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020
Vuokravakuudet 265 269

 1Yrityskiinnitykset ja Nixu AB:n (100) ja Nixu A/S:n (100) osakkeet olivat Nixu Oyj:n 4,9 miljoonan euron lainan ja 5,5 miljoonan euron 
luottolimiittien vakuutena. Luottolimiitit eivät olleet katsauskauden lopussa käytössä.
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8.4 Vuonna 2021 voimaan tulleet uudet ja 
muutetut standardit ja tulkinnat
Konserni on noudattanut 1.1.2021 voimaan tulleita uusia ja 
muutettuja standardeja ja tulkintoja. Vuonna 2021 voi
maantulleilla IFRSstandardeilla ja niiden muutoksilla ei 
ollut olennaista vaikutusta konsernin tilikauden tulokseen, 
taloudelliseen asemaan tai tilinpäätöksen esittämiseen. 

8.5 Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat
Nixu Oyj vastaanotti 3.1.2022 arvopaperimarkkinalain 9 lu
vun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Aktia Rahastoyhtiö Oy:ltä,
jonka mukaan sen hallinnoimien Erikoissijoitusrahasto Aktia 
Mikro Markka, Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap, Sijoi
tusrahasto Aktia Nordic Small Cap ja Sijoitusrahasto Aktia 
Secura omistus Nixu Oyj:n osakkeista nousi yli viiden pro
sentin rajan 1.1.2022. (Pörssitiedote 3.1.2022)

Nixun hallitus ja toimitusjohtaja Petri Kairinen sopivat yh
teisymmärryksessä, että Nixun toimitusjohtaja vaihtuu seu
raavaa kasvuvaihetta varten. Kairinen irtisanoutui 14.2.2022 
siirtyäkseen toisen yhtiön palvelukseen. Hän jatkaa Nixun 
toimitusjohtajana toistaiseksi ja on Nixun käytettävissä ke
säkuuhun 2022 asti. (Pörssitiedote 14.2.2022)

8.6 Organisaation perustiedot
Yrityksen nimi Nixu Oyj

Yrityksen aiempi nimi  N/A

Raportoinkikauden  
viimeinen päivä  31.12.2021

Kotipaikkakunta Espoo

Yhtiömuoto  Julkinen osakeyhtiö

Maa Suomi

Osoite Keilaranta 15 B, 02150 ESPOO

Kaupunki Espoo

Emoyhtiön nimi Nixu Oyj

Emoyhtiö  Nixu Oyj
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Emoyhtiön tuloslaskelma

1.1.-31.12.2021 1.1.2019-31.12.2020
Liitetieto EUR EUR

LIIKEVAIHTO 1. 35 100 034,08 35 814 919,49
Liiketoiminnan muut tuotot 2. 209 754,20 117 944,95

Materiaalit ja palvelut 3.
Materiaalit ja palvelut -9 055 053,84 -7 811 147,01
Materiaalit ja palvelut yhteensä -9 055 053,84 -7 811 147,01

Henkilöstökulut 4.
Palkat ja palkkiot -17 133 753,44 -16 619 007,46
Henkilösivukulut

Eläkekulut -2 933 098,08 -2 581 557,78
Muut henkilösivukulut -597 496,30 -525 572,07

Henkilöstökulut yhteensä -20 664 347,82 -19 726 137,31

Poistot 
Suunnitelman mukaiset poistot -392 629,10 -522 104,83

Poistot yhteensä -392 629,10 -522 104,83

Liiketoiminnan muut kulut 5. -5 231 274,25 -5 338 857,05

LIIKEVOITTO -33 516,73 2 534 618,24

Rahoitustuotot ja -kulut 6.
Saman konsernin yrityksiltä 42 495,97 122 060,01
Muilta kuin saman konsernin yrityksiltä 6 394,46 423,28

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 0,00 -7 100 000,00
  Korkokulut ja muut rahoituskulut 

Muille kuin saman konsernin yrityksille -399 858,26 -514 744,32
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -350 967,83 -7 492 261,03

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -384 484,56 -4 957 642,79

Tilinpäätössiirrot

Poistoeron muutos 0,00 47 114,35
Konserniavustus 7. 700 000,00 500 000,00

Tuloverot 8. -147 358,58 -606 216,24

TILIKAUDEN VOITTO 168 156,86 -5 016 744,68
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Emoyhtiön tase

31.12.2021 31.12.2020
Liitetieto EUR EUR

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT 
Aineettomat hyödykkeet 9.

Muut pitkävaikutteiset menot 1 044 827,10 1 347 867,51
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 1 044 827,10 1 347 867,51

Aineelliset hyödykkeet  10.
Koneet ja kalusto 145 198,75 246 870,15
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 145 198,75 246 870,15

Sijoitukset  11.
Osuudet saman konsernin yrityksissä 14 772 122,06 14 123 979,82
Muut osakkeet ja osuudet 30 133,15 0,00
Sijoitukset yhteensä 14 802 255,21 14 123 979,82

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 15 992 281,06 15 718 717,48

VAIHTUVAT VASTAAVAT 
Saamiset 12.

Saamiset, pitkäaikaiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 1 447 113,13 1 040 769,00
Muut pitkäaikaiset saamiset 210 578,80 203 558,21
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 1 657 691,93 1 244 327,21

Saamiset, lyhytaikaiset
Myyntisaamiset 6 512 231,88 7 200 259,95
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 3 569 944,68 3 146 745,13
Muut saamiset 55 244,45 14 585,68
Siirtosaamiset 3 966 749,02 2 839 901,11
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 14 104 170,03 13 201 491,87

Saamiset yhteensä 15 761 861,96 14 445 819,08

Rahat ja pankkisaamiset 1 388 750,02 2 379 356,02

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 17 150 611,98 16 825 175,10

VASTAAVAA YHTEENSÄ 33 142 893,04 32 543 892,58

31.12.2021 31.12.2020
Liitetieto EUR EUR

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA 13.

Osakepääoma 94 821,20 94 821,20
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 19 372 348,40 19 372 348,40
Edellisten tilikausien voitto -3 320 648,55 1 748 357,43
Tilikauden voitto / tappio 168 156,86 -5 016 744,68

OMA PÄÄOMA 16 314 677,91 16 198 782,35

VIERAS PÄÄOMA 14.
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 2 364 958,31 4 979 820,14

Pitkäaikainen yhteensä 2 364 958,31 4 979 820,14
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 2 690 000,00 625 000,00
Ostovelat 3 182 172,55 1 586 896,30
Velat saman konsernin yrityksille 953 807,70 554 443,53
Muut velat 1 465 554,24 1 883 959,30
Siirtovelat 6 171 722,33 6 714 990,96
Lyhytaikainen yhteensä 14 463 256,82 11 365 290,09

VIERAS PÄÄOMA 16 828 215,13 16 345 110,23

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 33 142 893,04 32 543 892,58
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Emoyhtiön rahoituslaskelma

EUR EUR
1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -394 040 -4 957 643
Poistot 392 629 522 105
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -1 859 -5 875
Rahoitustuotot ja -kulut 354 016 7 492 261
Käyttöpääoman muutos 205 060 773 201
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -363 099 -421 058
Saadut korot liiketoiminnasta 275 507 10 352
Maksetut verot -907 101 33 475
Liiketoiminnan rahavirta -438 887 3 446 818

Investoinnit -424 368 -1 512 735
Investointien rahavirta -424 368 -1 512 735

Lainojen takaisinmaksut -625 000 -1 737 014
Saadut konserniavustukset 500 000 0
Omien osakkeiden hankinta 0 -90 740
Rahoituksen nettorahavirta -125 000 -1 827 754

Rahavarojen muutos -988 255 106 328

Rahavarat tilikauden alussa 2 379 356 2 286 205
Valuuttakurssivoitot/-tappiot(-) rahavaroista -2 351 -13 178
Rahavarat tilikauden lopussa 1 388 750 2 379 356
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Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Arvostusperiaatteet 

Pysyvien vastaavien arvostus   

Käyttöomaisuus on aktivoitu taseeseen välittömään han-
kintamenoon, josta on vähennetty suunnitelman mukaiset 
poistot. Käyttöomaisuuden poistot perustuvat ennalta laa-
dittuun poistosuunnitelmaan.  

Poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuushyödyk-
keen arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

 Aineettomat hyödykkeet

  Aineettomat oikeudet 3 vuotta

  Muut pitkävaikutteiset menot 5 vuotta

  Liikearvo 10 vuotta

 Aineelliset hyödykkeet

  Koneet ja laitteet 5 vuotta

  Kalusto 5 vuotta

  Ajoneuvot 5 vuotta

Tutkimus- ja kehitysmenot

Tutkimus- ja kehitysmenot kirjataan menojen syntymistili-
kauden kuluksi.

Valuuttamääräiset erät

Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu 
euroiksi käyttäen Euroopan Keskuspankin  tilinpäätöspäi-
vänä noteeraamaa kurssia.

Johdannaissopimukset ja suojauslaskenta

Rahoitusyhtiölainojen korkoihin liittyvät suojausinstrumentit 
arvostetaan käypään arvoonsa. Korkojohdannaiset esite-
tään tuloslaskelmaan kirjattavalta osin rahoituserissä.

Liikevaihto
Vuotuiset tukipalvelusopimukset on jaksotettu tilikaudelle.

Pitkäaikaishankkeiden tulouttamisessa käytetään valmis-
tusasteen mukaista tuloutusperiaatetta, edellyttäen, että 
sopimuksen erilliskate voidaan arvioida riittävällä tarkkuu-
della. Osatuloutus tehdään sopimusajalle valmistusasteen 
mukaan, joka määritellään kustannusseurannan avulla. 
Mikäli arviot hankkeen lopputulemasta muuttuvat, muute-
taan tuloutettua myyntiä sillä tilikaudella, jolloin muutos on 
ensi kertaa tiedossa ja arvioitavissa. 

Tietoa covid-19-pandemian vaikutuksista talou-
delliseen raportointiin

Konserni on arvioinut covid-19-pandemian kirjanpidollisia 
vaikutuksia. Yleisesti ottaen covid-19-pandemialla ei ole ol-
lut merkittävää vaikutusta Nixun 2021 tilikauden lukuihin ja 
omaisuuserien arvoihin. Pääosa asiakkaiden digitalisaatio-
hankkeista on jatkunut pandemiasta huolimatta.

Nixu arvioi, että pandemiasta johtuva digitalisaation nopea 
kasvu yrityksissä sekä tietoturvahankkeiden mahdollinen 
siirtäminen näkyy tulevaisuudessa kasvavana kyberturva-
palveluiden kysyntänä. 

Yhtiöllä on yhteensä 5 500 tuhannen euron luottolimiitit va-
rautuakseen mahdollisiin pandemiasta aiheutuviin vaiku-
tuksiin. 

  

Tilinpäätös on nähtävillä yhtiön toimistossa osoitteessa 
Keilaranta 15, Espoo.
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Tuloslaskelman liitetiedot

1.1-31.12.2021 1.1-31.12.2020
1. LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN EUR EUR

Kotimaa 29 413 828,56 31 581 596,01
Ulkomaat 5 686 205,52 4 233 323,48

Yhteensä 35 100 034,08 35 814 919,49

Liikevaihto osatuloutusprojekteista 3 525 844,94 3 507 564,25
%-liikevaihdosta 10,05 % 9,79 %

2. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 
Business Finland ja EU -avustukset 53 811,00 68 965,37
Muut tuotot 155 943,20 48 979,58

Yhteensä 209 754,20 117 944,95

3. MATERIAALIT JA PALVELUT
Ulkopuoliset materiaalit ja palvelut -9 055 053,84 -7 811 147,01

Yhteensä -9 055 053,84 -7 811 147,01

4. HENKILÖSTÖKULUT

JOHDON PALKAT JA PALKKIOT
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajat 449 000,00 322 555,00

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ
Henkilökunta keskimäärin, toimihenkilöt 257 254

257 254

5. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
Vuokrat -638 440,72 -680 672,72
Ostetut palvelut -925 025,11 -849 826,46
ICT-kulut -712 084,07 -1 050 841,74
Markkinointikulut -411 363,07 -483 081,01
Liiketoiminnan muut kulut -2 544 361,28 -2 274 435,12

Yhteensä -5 231 274,25 -5 338 857,05

Tilintarkastajien palkkiot
PWC tilintarkastuspalkkiot -100 932,30 -123 156,95
PWC konsultointipalkkiot -21 422,51 -5 158,25
PWC veropalvelut 0,00 -1 000,00

Yhteensä -122 354,81 -129 315,20

 
1.1-31.12.2021 1.1-31.12.2020

6. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT EUR EUR
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 0,00 -7 100 000,00
Muut korko- ja rahoitustuotot konserniyhtiöiltä 42 495,97 122 060,01
Muut korko- ja rahoitustuotot muilta 6 394,46 423,28
Muut korkokulut -399 858,26 -514 744,32

Yhteensä -350 967,83 -7 492 261,03

7. TILINPÄÄTÖSSIIRROT
Konserniavustus 700 000,00 500 000,00

Yhteensä 700 000,00 500 000,00

8. TULOVEROT
Tuloverot tilikaudelta -134 803,52 -594 730,17
Tuloverot aiemmilta tilikausilta -12 555,06 -11 486,07

Yhteensä -147 358,58 -606 216,24

Emoyhtiön liitetiedot
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Taseen liitetiedot

2021
EUR

9. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Muut pitkävaikut-

teiset menot
Aineettomat 

oikeudet Yhteensä

Hankintameno tilikauden alussa 3 156 720,11 385 000,00 3 541 720,11
Lisäykset 8 000,00 8 000,00
Hankintameno tilikauden lopussa 3 164 720,11 385 000,00 3 549 720,11

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 
tilikauden alussa -1 808 852,60 -385 000,00 -2 193 852,60
Tilikauden poistot -311 040,41 0,00 -311 040,41
Kertyneet poistot tilikauden lopussa -2 119 893,01 -385 000,00 -2 504 893,01

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 1 044 827,10 0,00 1 044 827,10

10. AINEELLISET HYÖDYKKEET
Koneet ja  

kalusto Yhteensä

Hankintameno tilikauden alussa 777 575,61 777 575,61
Lisäykset 253,80 253,80
Hankintameno tilikauden lopussa 777 829,41 777 829,41

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 
Tilikauden alussa -530 705,46 -1 151 310,58
Tilikauden poistot -101 925,20 -101 925,20
Kertyneet poistot tilikauden lopussa -632 630,66 -1 253 235,78

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 145 198,75 145 198,75

11. SIJOITUKSET
Muut osakkeet 

ja osuudet
Tytäryhtiö- 

osakkeet Yhteensä

Hankintameno tilikauden alussa 0,00 23 964 715,82 23 964 715,82
Lisäykset 30 133,15 657 435,83 687 568,98
Vähennykset (-), Osuudet saman  
konsernin yrityksissä 0,00 -9 239,59 -9 239,59
Hankintameno tilikauden lopussa 30 133,15 24 612 858,06 24 642 991,21

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 
tilikauden alussa 0,00 -9 840 736,00 -9 840 736,00
Arvonalentumiset tilikauden lopussa 0,00 0,00
Kertyneet poistot tilikauden lopussa 0,00 -9 840 736,00 -9 840 736,00

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 30 133,15 14 772 122,06 14 802 255,21
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12. SAAMISET 31.12.2021 31.12.2020
EUR EUR

SAAMISET SAMAN KONSERNIN YRITYKSILTÄ
Pitkäaikaiset

Lainasaamiset, pitkäaikaiset 1 447 113,13 1 040 769,00
Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset, lyhytaikaiset 2 869 944,68 2 602 289,12
Siirtosaamiset, lyhytaikaiset 700 000,00 544 456,01

Lyhytaikaiset yhteensä 3 569 944,68 3 146 745,13

SIIRTOSAAMISTEN TÄRKEIMMÄT ERÄT
Osatuloutusprojekteihin liittyvät saamiset 182 549,08 14 163,01
Lisenssimaksujen jaksotus 2 193 772,88 1 224 233,47
Tuotantokäyttöohjelmistolisenssi 263 216,76 326 674,65
Tuotantokäyttöohjelmistolisenssit, asiakkailta veloi-
tettavat 552 617,17 650 195,17
Jaksotetut ostolaskut 591 841,86 616 612,01
Tuloverosaaminen 174 567,27 0,00
Muut siirtosaamiset 8 184,00 8 022,80

Yhteensä 3 966 749,02 2 839 901,11

13. OMA PÄÄOMA 31.12.2021 31.12.2020
EUR EUR

Sidottu oma pääoma:
Osakepääoma tilikauden alussa 94 821,20 94 821,20
Osakepääoma tilikauden lopussa 94 821,20 94 821,20

Sidottu oma pääoma yhteensä 94 821,20 94 821,20

Vapaa oma pääoma:
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  
tilikauden alussa 19 372 348,40 19 372 348,40
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  
tilikauden lopussa 19 372 348,40 19 372 348,40

Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta tilikauden alussa -3 268 387,25 1 839 097,03
Suunnattu anti -52 261,30 0,00
Omien osakkeiden hankinta 0,00 -90 739,60
Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta tilikauden lopussa -3 320 648,55 1 748 357,43
Tilikauden voitto / tappio 168 156,86 -5 016 744,68

Vapaa oma pääoma yhteensä 16 219 856,71 16 103 961,15

Oma pääoma yhteensä 16 314 677,91 16 198 782,35

Laskelma voitonjakokelpoisista varoista
Jakokelpoiset voittovarat
Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta -3 268 387,25 2 120 586,97
Omien osakkeiden hankinta 0,00 -90 739,60
Suunnattu anti -52 261,30 0,00
Tilikauden voitto 168 156,86 -5 016 744,68
Jakokelpoiset voittovarat yhteensä -3 152 491,69 -2 986 897,31

Muut jakokelpoiset varat
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 19 372 348,40 19 372 348,40
Muut jakokelpoiset varat yhteensä 19 372 348,40 19 372 348,40

Jakokelpoiset varat yhteensä 16 219 856,71 16 385 451,09

A-98



   VUOSIKATSAUS    TALOUDELLINEN KATSAUS
Emoyhtiön tilinpäätös

72

   HALLINNOINTI

16. OMISTUKSET MUISSA YRITYKSISSÄ

Nimi Kotipaikka Om.os.
Nixu Certification Oy Espoo 100 %
Nixu B.V. Alankomaat 100 %
Nixu AB Ruotsi 100 %
Nixu A/S Tanska 100 %
Nixu Cybersecurity SRL Romania 4 %

14. VIERAS PÄÄOMA 31.12.2021 31.12.2020
EUR EUR

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Lainat rahoituslaitoksilta

Lainat rahoituslaitoksilta 2 690 000,00 625 000,00
Yhteensä 2 690 000,00 625 000,00

Muut velat
Muut lyhytaikaiset velat 1 465 554,24 1 883 959,30

Yhteensä 1 465 554,24 1 883 959,30

Siirtovelkojen tärkeimmät erät
Saadut ennakkomaksut, osatuloutusprojektit 0,00 3 360,50
Saadut ennakkomaksut, muut 2 506 657,79 1 445 878,27
Lomapalkkavelat sosiaalikuluineen 2 523 835,15 2 516 771,38
Palkkasiirtovelat 61 036,00 77 872,00
Muut siirtovelat 1 080 193,39 2 671 108,81

Yhteensä 6 171 722,33 6 714 990,96

15. ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET  
JA MUUT VASTUUT 31.12.2021 31.12.2020

Leasingvastuut (sisältävät arvonlisäveron)
Leasingsopimuksista maksettavat määrät

Seuraavan 12 kuukauden aikana erääntyvät 644 077,86 430 779,00
Myöhemmin maksettavat 555 006,26 901 387,00

Yhteensä 1 199 084,12 1 332 166,00

Muut vastuut
Vuokravastuut 1 037 534,50 1 861 837,00
Annetut kiinnitykset 10 118 644,29 10 118 644,29
Pantatut talletukset ja rahastot 210 578,80 208 113,75

Yhteensä 11 366 757,59 12 188 595,04

Nixu Oyj:n yrityskiinnitykset ja Nixu AB:n (100) ja Nixu AS:n (100) osakkeet olivat Nixu Oyj:n 4,9 mil-
joonan euro lainan ja 5,5 miljoonan euron luottolimiitin  
vakuutena. Luottolimiitti ei ollut katsauskauden lopussa käytössä.
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Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset

HALLITUS JA TOIMITUSJOHTAJA

Espoossa 16. päivänä helmikuuta 2022

Kimmo Rasila Marko Kauppi 
Hallituksen puheenjohtaja  Hallituksen varapuheenjohtaja

Jaya Baloo  Kati Hagros 
Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen

Jari Niska Anders Silwer 
Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen

Petri Kairinen   
Toimitusjohtaja 

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Espoossa 16. päivänä helmikuuta 2022
PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Enel Sintonen 
KHT
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Tilintarkastuskertomus

Nixu Oyj:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus 

Lausunto 
Lausuntonamme esitämme, että 

• konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan 
konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan 
tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen 
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti

• tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön 
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta 
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista 
koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset 
vaatimukset.

Lausuntomme on ristiriidaton tarkastusvaliokunnalle anne-
tun lisäraportin kanssa.

Tilintarkastuksen kohde

Olemme tilintarkastaneet Nixu Oyj:n (y-tunnus 0721811-7) 
tilin päätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021. Tilinpäätös sisältää:

• konsernin taseen, laajan tuloslaskelman, laskelman 
oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja li-
itetiedot, mukaan lukien yhteenveto merkittävistä tilin-
päätöksen laatimisperiaatteista

• emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja 
liitetiedot.

Lausunnon perustelut 
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa nouda-
tettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän ti-
lintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan 
tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilin-
päätöksen tilintarkastuksessa. 

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme 
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 
tilintarkastusevidenssiä.

 Riippumattomuus

Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksis-
tä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten 
mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastus-
ta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukai-
set eettiset velvollisuutemme.

Emoyhtiölle ja konserniyrityksille suorittamamme muut 
kuin tilintarkastuspalvelut ovat parhaan tietomme ja käsi-
tyksemme mukaan olleet Suomessa noudatettavien, näi-
tä palveluja koskevien säännösten mukaisia, emmekä ole 
suorittaneet EU-asetuksen 537/2014 5. artiklan 1-kohdassa 
tarkoitettuja kiellettyjä palveluja. Suorittamamme muut 
kuin tilintarkastuspalvelut on esitetty konsernitilinpäätök-
sen liitetiedossa 2.4.

Tarkastuksen yleinen lähestymistapa

Yhteenveto

• Konsernitilinpäätökselle määritetty olennaisuus: 
362 000 €, joka on 0,7 % liikevaihdosta

• Tarkastuksen laajuus: Olemme suorittaneet tilintar-
kastuksen Nixu-konsernin yhtiöissä (ml. emoyhtiössä), 
jotka taloudellisen aseman ja tuloksen perusteella ovat 
merkittävimmät. Lisäksi olemme suorittaneet konsernin 
tasolla analyyttisiä ja muita tarkastustoimenpiteitä 
arvioidaksemme mahdollisia epätavallisia muutoksia 
muissa konsernin yhtiöissä.

• Liikevaihto

• Liikearvon arvostus

Osana tilintarkastuksen suunnittelua olemme määrittäneet 
olennaisuuden ja arvioineet riskiä siitä, että tilinpäätökses-
sä on olennainen virheellisyys. Erityisesti olemme arvioineet 
alueita, joiden osalta johto on tehnyt subjektiivisia arvioita. 
Tällaisia ovat esimerkiksi merkittävät kirjanpidolliset arviot, 
joihin liittyy oletuksia ja tulevien tapahtumien arviointia.

Olennaisuus

Tarkastuksemme suunnitteluun ja suorittamiseen on vai-
kuttanut soveltamamme olennaisuus. Tilintarkastuksen 
tavoitteena on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko ti-

linpäätöksessä kokonaisuutena olennaista virheellisyyttä. 
Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä. 
Niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdes-
sä voitaisiin kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin 
päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Perustuen ammatilliseen harkintaamme määritimme 
olennaisuuteen liittyen tiettyjä kvantitatiivisia raja-arvo-
ja, kuten alla olevassa taulukossa kuvatun konsernitilin-
päätökselle määritetyn olennaisuuden. Nämä raja-arvot 
yhdessä kvalitatiivisten tekijöiden kanssa auttoivat meitä 
määrittämään tarkastuksen kokonaislaajuuden ja yksit-
täisten tilintarkastustoimenpiteiden luonteen, ajoituksen 
ja laajuuden sekä arvioimaan virheellisyyksien vaikutusta 
tilinpäätökseen kokonaisuutena.

Konsernitilinpäätökselle määritetty olennaisuus 362 000 €

Olennaisuuden määrittämisessä käytetty vertailukohde 
0,7 % liikevaihdosta

Perustelut vertailukohteen valinnalle  
Valitsimme olennaisuuden määrittämisen vertailukoh-
teeksi liikevaihdon, mikä on yleisesti hyväksytty vertai-
lukohde. Valitsimme sovellettavaksi prosenttiosuudeksi 
0,7 %, joka on tilintarkastusstandardeissa yleisesti hyväk-
syttyjen määrällisten rajojen puitteissa.

Konsernitilinpäätöksen tarkastuksen laajuuden 
määrittäminen

Nixu-konsernilla on toimintoja Suomessa, Ruotsissa, Tans-
kassa, Alankomaissa ja Romaniassa. Tilintarkastuksemme 
laajuutta määrittäessämme olemme ottaneet huomioon 
konsernin rakenteen sekä taloudelliseen raportointiin liitty-
vät prosessit ja kontrollit. 

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Nixu konsernin yh-
tiöissä (ml. emoyhtiössä), jotka taloudellisen aseman ja 
tuloksen perusteella ovat merkittävimmät. Lisäksi olemme 
suorittaneet konsernin tasolla analyyttisiä ja muita tarkas-
tustoimenpiteitä arvioidaksemme mahdollisia epätavalli-
sia muutoksia muissa konsernin yhtiöissä.

Näiden toimenpiteiden perusteella olemme hankkineet 
tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkas-
tusevidenssiä konserniin kuuluvia yhtiöitä tai liiketoimintoja 
koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme 
antamaan lausunnon konsernitilinpäätöksestä.
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Tilintarkastuksen kannalta  
keskeiset seikat 
Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikko-
ja, jotka ammatillisen harkintamme mukaan ovat olleet 
merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan tilikauden 
tilintarkastuksessa. Nämä seikat on otettu huomioon tilin-
päätökseen kokonaisuutena kohdistuneessa tilintarkastuk-
sessamme sekä laatiessamme siitä annettavaa lausuntoa, 
emmekä anna näistä seikoista erillistä lausuntoa.

Otamme kaikissa tilintarkastuksissamme huomioon riskin 
siitä, että johto sivuuttaa kontrolleja. Tähän sisältyy arvioin-
ti siitä, onko viitteitä sellaisesta johdon tarkoitushakuisesta 
suhtautumisesta, josta aiheutuu väärinkäytöksestä johtu-
van olennaisen virheellisyyden riski.

Konsernitilinpäätöksen tilintarkastuksen 
kannalta keskeinen seikka

Liikevaihto

Asiaa koskevia tietoja on esitetty konsernitilinpäätöksen 
liite tiedossa 2.1. 

Konsernin liikevaihto muodostuu 

- projekteista ja toimeksiannoista 

- hallinnoiduista palveluista

- jatkuvista palveluista 

- teknologian jälleenmyynnistä. 

Liikevaihdon olennaisuuteen ja liikevaihdon tuloutuksen 
ajankohtaan sisältyvän arvionvaraisuuden perusteella 
olemme katsoneet sen tilintarkastuksen kannalta olennai-
seksi seikaksi.

Miten seikkaa on käsitelty tilintarkastuksessa

Tarkastustoimenpiteemme sisälsivät muun muassa seu-
raavia: 

-  Arvioimme liikevaihdon tuloutukseen liittyvien laadinta-
periaatteiden asianmukaisuutta 

-  Arvioimme liikevaihtoprosessien ja kontrollien asianmu-
kaisuutta ja toimivuutta. 

-  Testasimme otantaperusteisesti liikevaihdon transak-
tioita sen varmistamiseksi, että liikevaihto on tuloutettu 
myyntisopimuksissa sovittujen ehtojen mukaisesti ja 
konsernin tuloutusperiaatteita noudattaen. 

Liikearvon arvostus

Asiaa koskevia tietoja on esitetty konsernitilinpäätöksen lii-
tetiedossa 4.2. 

Nixu-konserni on vuosien aikana laajentanut toimintaansa 
yrityshankinnoilla. Konsernin taseeseen on sen tuloksena 
syntynyt merkittävä liikearvo.

Konsernin johto toteuttaa liikearvon arvonalentumistes-
tauksen vähintään kerran vuodessa. Testauksen tulos pe-
rustuu siinä käytettyihin johdon arvioihin, mm. arviot ly-
hyt- ja pitkäaikaisen kasvu- ja kannattavuuskehityksestä, 
diskonttokoron määrästä ja muista. 

Liikearvon olennaisuuteen ja liikearvon arvostukseen liitty-
vän arvionvaraisuuden perusteella olemme katsoneet sen 
tilintarkastuksen kannalta olennaiseksi seikaksi. Keskityim-
me erityisesti niiden rahavirtaa tuottavien yksiköiden tes-
tauksiin, joiden osalta aikaisempina vuosina käyttöarvon ja 
kirjanpitoarvon erotus on ollut pieni ja siten herkin arvioiden 
muutoksille.

Tarkastustoimenpiteemme sisälsivät muun muassa seu-
raavia: 

-  Vertailimme laskelmissa käytettyjä keskeisiä johdon 
arvioita emoyhtiön hallituksen hyväksymiin budjettei-
hin, konsernin ulkopuolisiin lähteisiin ja omiin näkemyk-
siin.

-  Arvioimme käyttöarvon laskentamallin asianmukai-
suutta ja täsmäytimme syöttötietoja niiden lähteisiin.

-  Suoritimme aikaisempien kausien ennusteiden vertai-
lun toteutuneisiin tuloksiin koska se antaa indikaatiota 
ennusteprosessin laadusta.

-  Arvioimme konsernitilinpäätöksen liikearvoa ja arvo-
nalentumistestausta koskevien liitetietojen asianmu-
kaisuutta.

Emoyhtiön tilinpäätöksen osalta ei ole sellaisia tilintarkas-
tuksen kannalta keskeisiä seikkoja, joista olisi viestittävä 
kertomuksessamme.

Konsernitilinpäätöksen tai emoyhtiön tilinpäätöksen osal-
ta ei ole EU-asetuksen 537/2014 10. artiklan 2 c -kohdassa 
tarkoitettuja merkittäviä olennaisen virheellisyyden riskejä.

A-102



   VUOSIKATSAUS    TALOUDELLINEN KATSAUS
Tilinpäätösmerkintä

76

   HALLINNOINTI

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toi-
mitusjohtajan velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laati-
misesta siten, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riit-
tävän kuvan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja siten, että tilin-
päätös antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimas-
sa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten 
mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus 
ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä 
valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen 
laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai vir-
heestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. 

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan 
velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä jat-
kaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään 
seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että 
tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. 
Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, 
paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai toimin-
ta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin 
tehdä niin. 

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpää-
töksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, 
onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytökses-
tä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä 
antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. 
Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei 
ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan 
hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilin-
tarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytök-
sestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, 
jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vai-
kuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät ti-
linpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen 
kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytäm-
me ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. 
Lisäksi: 

• tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai vir-
heestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyy-
den riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskei-
hin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme 
lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoi-
tukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, 
että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys 
jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että 
virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitse-
matta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, 
väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämis-
tä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen 
valvonnan sivuuttamista.

• muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta 
relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme 
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset 
tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituk-
sessa, että pystyisimme antamaan lausunnon emoyh-
tiön tai konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta. 

• arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperi-
aatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien 
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen 
kohtuullisuutta.

• teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimi-
tusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös pe-
rustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teem-
me hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella 
johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai 
olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi 
antaa merkittävää aihetta epäillä emoyhtiön tai kon-
sernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksem-
me on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän 
täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme luki-
jan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä 
esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat 
tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Joh-

topäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen 
antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastuse-
videnssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat 
kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai konserni pysty 
jatkamaan toimintaansa.

• arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esi-
tettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, 
rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen 
perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se 
antaa oikean ja riittävän kuvan. 

• hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen so-
veltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia 
yhteisöjä tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta 
informaatiosta pystyäksemme antamaan lausunnon 
konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilintar-
kastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamisesta. 
Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa ti-
lintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta 
sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lu-
kien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteelli-
suudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana. 

Lisäksi annamme hallintoelimille vahvistuksen siitä, että 
olemme noudattaneet riippumattomuutta koskevia rele-
vantteja eettisiä vaatimuksia, ja kommunikoimme niiden 
kanssa kaikista suhteista ja muista seikoista, joiden voi 
kohtuudella ajatella vaikuttavan riippumattomuuteemme, 
ja soveltuvissa tapauksissa niihin liittyvistä varotoimista.

Päätämme, mitkä hallintoelinten kanssa kommunikoiduis-
ta seikoista olivat merkittävimpiä tarkasteltavana olevan 
tilikauden tilintarkastuksessa ja näin ollen ovat tilintarkas-
tuksen kannalta keskeisiä. Kuvaamme kyseiset seikat ti-
lintarkastuskertomuksessa, paitsi jos säädös tai määräys 
estää kyseisen seikan julkistamisen tai kun äärimmäisen 
harvinaisissa tapauksissa toteamme, ettei kyseisestä sei-
kasta viestitä tilintarkastuskertomuksessa, koska siitä ai-
heutuvien epäedullisten vaikutusten voitaisiin kohtuudella 
odottaa olevan suuremmat kuin tällaisesta viestinnästä 
koituva yleinen etu.
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Muut raportointivelvoitteet 

Tilintarkastustoimeksiantoa koskevat tiedot

Nixu Oyj:stä on tullut yleisen edun kannalta merkittävä yh-
teisö 2.7.2018. Olemme toimineet yhtiökokouksen valitse-
mana tilintarkastajana 5.7.1999 alkaen yhtäjaksoisesti 23 
vuotta.

Muu informaatio 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. 
Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen ja vuosiker-
tomukseen sisältyvän informaation, mutta se ei sisällä tilin-
päätöstä eikä sitä koskevaa tilintarkastuskertomustamme.

Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta infor-
maatiota.

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätök-
sen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme ar-
vioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilin-
päätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme 
tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olen-
naisesti virheellistä. Toimintakertomuksen osalta velvollisuu-
tenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadit-
tu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että

• toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat 
yhden mukaisia

• toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen 
laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopää-
töksen, että muussa informaatiossa on olennainen virheel-
lisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole 
tämän asian suhteen raportoitavaa.

Helsingissä 16.2.2022

PricewaterhouseCoopers Oy

Tilintarkastusyhteisö

Enel Sintonen 

KHT
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Tilintarkastuskertomus

Nixu Oyj:n ESEF-tilinpäätöstä 
koskeva kohtuullisen varmuu-
den antava riippumattoman 
tilintarkastajan varmennusraportti

Nixu Oyj:n johdolle

Olemme Nixu Oyj:n (y-tunnus 0721811-7) (jäljempänä myös 
”yhtiö”) johdon pyynnöstä suorittaneet kohtuullisen var-
muuden antavan toimeksiannon, jonka kohteena on ollut 
yhtiön IFRS-konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 
European Single Electronic Format -muodossa (”ESEF-tilin-
päätös”).

Johdon vastuu ESEF-tilinpäätöksestä
Nixu Oyj:n johto vastaa ESEF-tilinpäätöksen laatimisesta si-
ten, että se täyttää 17.12.2018 annetun komission delegoidun 
asetuksen (EU) 2019/815 vaatimukset (”ESEF-vaatimukset). 
Tähän vastuuseen kuuluu, että suunnitellaan, otetaan käyt-
töön ja ylläpidetään sisäistä valvontaa, joka on relevanttia 
sellaisen ESEF-tilinpäätöksen laatimisen kannalta, jossa ei 
ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista 
ESEF-vaatimusten noudattamatta jättämistä.

Meidän riippumattomuutemme ja laa-
dunvalvontamme
Olemme noudattaneet IESBAn (International Ethics Stan-
dards Board for Accountants) Kansainvälisten eettisten 
sääntöjen tilintarkastusammattilaisille (sisältäen Kan-
sainväliset riippumattomuusstandardit) (IESBAn eettiset 
säännöt) mukaisia riippumattomuusvaatimuksia ja muita 
eettisiä vaatimuksia. Sääntöjen pohjana olevat perusperi-
aatteet ovat rehellisyys, objektiivisuus, ammatillinen päte-
vyys ja huolellisuus, salassapitovelvollisuus ja ammatillinen 
käyttäytyminen.

Yhtiömme soveltaa kansainvälistä laadunvalvontastan-
dardia ISQC 1 ja näin ollen ylläpitää kattavaa laadunval-
vontajärjestelmää, mukaan lukien eettisten vaatimusten, 
ammatillisten standardien sekä sovellettaviin säädöksiin 
ja määräyksiin perustuvien vaatimusten noudattamista 
koskevat dokumentoidut toimintaperiaatteet ja menette-
lytavat.

Meidän velvollisuutemme
Meidän velvollisuutenamme on esittää suorittamiemme 
toimenpiteiden ja hankkimamme evidenssin perusteella 
lausunto ESEF-tilinpäätöksestä.

Olemme suorittaneet kohtuullisen varmuuden antavan 
toimeksiantomme kansainvälisen varmennustoimeksian-
tostandardin (ISAE) 3000 (uudistettu) Muut varmennustoi-
meksiannot kuin menneitä kausia koskevaan taloudelliseen 
informaatioon kohdistuva tilintarkastus tai yleisluonteinen 
tarkastus mukaisesti. Kyseinen standardi edellyttää, että 
suunnittelemme ja suoritamme toimeksiannon hankkiak-
semme kohtuullisen varmuuden siitä, onko ESEF-tilinpää-
töksessä olennaista ESEF-vaatimusten noudattamatta jät-
tämistä.

ISAE 3000 (uudistettu) mukaiseen kohtuullisen varmuuden 
antavaan toimeksiantoon kuuluu toimenpiteitä evidenssin 
hankkimiseksi siitä, onko ESEF-tilinpäätös ESEF-vaatimusten 
mukainen. Valittavat toimenpiteet perustuvat tilintarkasta-
jan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virhees-
tä johtuvan olennaisen ESEF-vaatimusten noudattamatta 
jättämisen riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessam-
me olemme tarkastelleet sisäistä valvontaa, joka on yhti-
össä relevanttia ESEF-tilinpäätöksen laatimisen kannalta. 

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme 
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 
evidenssiä.

Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että Nixu Oyj:n ESEF-tilinpää-
tös 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta noudattaa olennai-
silta osin ESEF-vaatimuksia.

Tämä kohtuullisen varmuuden antava varmennusraport-
timme on laadittu toimeksiantomme ehtojen mukaisesti. 
Vastaamme työstämme, tästä raportista ja esittämäs-
tämme lausunnosta vain Nixu Oyj:lle, emme kolmansille 
osapuolille.

 

Helsingissä 16.2.2022

PricewaterhouseCoopers Oy

Tilintarkastusyhteisö

Enel Sintonen

KHT
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LIITE B 
NIXUN YHTIÖJÄRJESTYS 

1 §  Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 

Yhtiön toiminimi on Nixu Oyj, englanniksi Nixu Corporation, ja kotipaikka Espoo. 

2 §  Yhtiön toimiala 

Yhtiön toimialana on tietotekniikan, tietoliikenteen, televiestinnän, tiedonhallinnan, tietojenkäsittelyn, tietoturvan 
ja elektroniikan palvelujen, tuotteiden, järjestelmien ja ohjelmistojen sekä niihin liittyvien patenttien 
kehittäminen, tuottaminen, suunnittelu, konsultointi, kauppa, tuonti, vienti, jakelu, markkinointi, asennus, huolto, 
koulutus, julkaisu ja muu alaan liittyvä toiminta. Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä sekä se voi harjoittaa 
arvopaperikauppaa. 

3 §  Osakkeiden nimellisarvo 

Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa. 

4 §  Hallitus 

Yhtiöllä on hallitus, johon voi kuulua kolmesta seitsemään varsinaista jäsentä ja tarvittava määrä varajäseniä. 

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä. 

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. 

5 §  Yhtiön toiminimen kirjoitus 

Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä taikka se tai ne henkilöt, 
joille hallitus antaa nimenkirjoitusoikeuden. 

6 §  Tilintarkastajat 

Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä 
tilintarkastusyhteisö. 

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

7 §  Kokouskutsu 

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään 
kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen 
täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on, halutessaan osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava ennakoita 
kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan 
kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää. 

8 §  Yhtiökokoukset 

Yhtiökokoukset voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä. 

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

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, milloin hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai jos tilintarkastaja taikka 
osakkaat, joilla on vähintään kymmenesosa (1/10) kaikista ulkona olevista osakkeista, kirjallisesti sitä vaativat 
ilmoittamansa asian käsittelyä varten. 

9 §  Varsinainen yhtiökokous 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on 

esitettävä 

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, 

2. tilintarkastuskertomus; 
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päätettävä 

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, 

4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta, sekä osingon 
jakamisesta, 

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, 

6. hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista, 

valittava 

7. hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet sekä 

8. tilintarkastaja, 

käsiteltävä 

9. muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

10 §  Tilikausi 

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. 

11 §  Arvo-osuusjärjestelmä 

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. 

 



 

Nixu Oyj:n hallituksen lausunto DNV AS:n tekemästä vapaaehtoisesta suositellusta julkisesta 
käteisostotarjouksesta 

 

Nixu Oyj, pörssitiedote, 23.2.2023, klo 20.00 

 

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, 
AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA TAI UUDESSA-
SEELANNISSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE 
ALUEELLE, JOSSA TÄMÄ OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.  

 

DNV AS (”Tarjouksentekijä”) julkisti 16.2.2023 tekevänsä vapaaehtoisen suositellun julkisen 
käteisostotarjouksen kaikista Nixu Oyj:n (”Nixu” tai ”Yhtiö”) liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista 
osakkeista (”Osakkeet”), jotka eivät ole Nixun tai sen tytäryhtiöiden omistuksessa, sekä Nixun liikkeeseen 
lasketuista ja ulkona olevista optio-oikeuksista (”Optio-oikeudet”) (”Ostotarjous”). 

 

Yhtiön hallitus (”Nixun hallitus”) on päättänyt antaa seuraavan arvopaperimarkkinalain (746/2012, 
muutoksineen, ”Arvopaperimarkkinalaki”) 11 luvun 13 §:n edellyttämän lausunnon Ostotarjouksesta. 

 

Ostotarjous lyhyesti 

 

Tarjouksentekijä on Norjan kuningaskunnan lakien mukaan perustettu yksityinen osakeyhtiö. Tarjouksentekijä 
on DNV Group AS -konsernin, joka on Norjan kuningaskunnan lainsäädännön mukaan perustettu yksityinen 
osakeyhtiö, kokonaan omistama tytäryhtiö. DNV Group AS:n tosiasiallinen omistaja on Stiftelsen Det Norske 
Veritas, joka on Norjan kuningaskunnan lakien mukaan perustettu itsenäinen säätiö ja jonka tarkoituksena on 
turvata elämää, omaisuutta ja ympäristöä.  

 

Tarjouksentekijä ja Nixu ovat 16.2.2023 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen (”Yhdistymissopimus”), jonka 
mukaan Tarjouksentekijä tekee Ostotarjouksen kaikista Osakkeista ja Optio-oikeuksista. 

 

Ostotarjous tehdään Finanssivalvonnalla hyväksytettävän tarjousasiakirjan sisältämien Ostotarjouksen 
ehtojen mukaisesti, jonka Tarjouksentekijän odotetaan julkaisevan arviolta 27.2.2023 (”Tarjousasiakirja”). 

 

Tämän lausunnon päivämääränä Nixun liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä on 7 447 219, joista 
7 445 693 on ulkona olevia Osakkeita ja 1 526 Yhtiön hallussa olevia osakkeita, ja Nixun ulkona olevien Optio-
oikeuksien kokonaismäärä on 219 300, joista 63 800 on Optio-oikeuksia 2019A (”Optio-oikeudet 2019A”), 
68 000 on Optio-oikeuksia 2019B (”Optio-oikeudet 2019B”) ja 87 500 on Optio-oikeuksia 2019C (”Optio-
oikeudet 2019C”). Tarjouksentekijän antamien tietojen mukaan Tarjouksentekijällä oli 16.2.2023 hallussaan 
75 467 Nixun Osaketta ja ääntä. 

 

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden hankkia Osakkeita ja Optio-oikeuksia ennen tarjousaikaa, 
tarjousajan aikana ja/tai sen jälkeen (mukaan lukien mahdollinen jatkettu tarjousaika ja mahdollinen 
jälkikäteinen tarjousaika) julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä (”Nasdaq Helsinki”) tai 
muutoin. 

 

Tarjousvastike 

 

Osakkeen tarjousvastike on 13,00 euroa käteisenä jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on 
pätevästi hyväksytty (”Osakkeen tarjousvastike”), alisteisena mahdollisille alla kuvatuille oikaisuille. 

 

Tarjousvastike kustakin Optio‑oikeudesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on 0,91 euroa 
käteisenä kustakin ulkona olevasta Optio-oikeudesta 2019A (”Optio-oikeuden 2019A tarjousvastike”), 3,52 
euroa käteisenä kustakin ulkona olevasta Optio-oikeudesta 2019B (”Optio-oikeuden 2019B tarjousvastike”) 
ja 3,05 euroa käteisenä kustakin ulkona olevasta Optio-oikeudesta 2019C (”Optio-oikeuden 2019C 
tarjousvastike”, ja yhdessä Optio-oikeuden 2019A tarjousvastikkeen ja Optio-oikeuden 2019B 
tarjousvastikkeen kanssa ”Optio-oikeuksien tarjousvastike”), alisteisena mahdollisille alla kuvatuille 
oikaisuille. 
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Osakkeen tarjousvastike sisältää preemion, joka on: 

 

• 67,1 prosenttia verrattuna 7,78 euroon, Osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsingissä 15.2.2023, joka 
oli viimeinen Ostotarjouksen julkistamista välittömästi edeltävä kaupankäyntipäivä; 

• 79,6 prosenttia verrattuna 7,24 euroon, Osakkeen kolmen kuukauden kaupankäyntimäärillä 
painotettuun keskihintaan Nasdaq Helsingissä välittömästi ennen Ostotarjouksen julkistamista; ja 

• 105,6 prosenttia verrattuna 6,32 euroon, Osakkeen kahdentoista kuukauden kaupankäyntimäärillä 
painotettuun keskihintaan Nasdaq Helsingissä välittömästi ennen Ostotarjouksen julkistamista. 

 

Osakkeen tarjousvastike on määritelty 7 445 693 Osakkeen perusteella, Optio-oikeuden 2019A tarjousvastike 
on määritelty 63 800 Optio-oikeuden 2019A perusteella, Optio-oikeuden 2019B tarjousvastike on määritelty 
68 000 Optio-oikeuden 2019B perusteella ja Optio-oikeuden 2019C tarjousvastike on määritelty 87 500 Optio-
oikeuden 2019C perusteella. 

 

Mikäli Yhtiö muuttaisi Yhdistymissopimuksen päivämääränä ollutta Osakkeiden määrää uuden osakeannin, 
uudelleenluokittelun, osakkeiden jakamisen (mukaan lukien käänteisen jakamisen (reverse split)) tai muun 
vastaavan järjestelyn, jolla on laimentava vaikutus, seurauksena, pois lukien (i) Yhtiön osakkeiden merkinnät 
Optio‑oikeuksien perusteella tai (ii) Yhtiön osakkeiden liikkeeseenlasku Yhtiön toimitusjohtajalle suunnatun 
lisäosakeohjelman nojalla, tai mikäli Yhtiö jakaisi osinkoa tai muita varoja osakkeenomistajilleen tai mikäli 
täsmäytyspäivä minkä tahansa edellä mainitun osalta on toteutuskauppojen suorituspäivänä tai ennen 
toteutuskauppojen suorittamista Ostotarjouksen alkuperäisen, jatketun tai jälkikäteisen tarjousajan puitteissa, 
minkä seurauksena varojenjakoa tiettyjen Osakkeiden osalta ei suoritettaisi Tarjouksentekijälle, Osakkeen 
tarjousvastiketta ja Optio-oikeuksien tarjousvastiketta alennetaan vastaavasti euro eurosta -perusteisesti ja 
osingonmaksun tai varojenjaon ollessa kyseessä ainoastaan näiden Osakkeiden osalta. 

 

Muita tietoja Ostotarjouksesta 

 

Peter Gylfe, Marko Kauppi (itsensä sekä hänen kokonaan omistamansa yhtiön Tenendum Oy:n puolesta), 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Lamy Oy, Parteen Oy, Sijoitusrahasto VISIO Allocator sekä kaikki 
Yhtiön johtoryhmän jäsenet, mukaan lukien toimitusjohtaja Teemu Salmi, jotka omistavat Osakkeita tai Optio-
oikeuksia, ja jotka yhdessä edustavat noin 22,3 prosenttia Nixun Osakkeista ja äänistä ja 43,8 prosenttia 
Optio-oikeuksista, ovat peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen. Nämä 
peruuttamattomat sitoumukset voidaan irtisanoa muun muassa siinä tapauksessa, että Tarjouksentekijä 
peruuttaa Ostotarjouksen, tai mikäli kolmas osapuoli julkistaa kilpailevan tarjouksen, jonka vastike ylittää 
Osakkeen tarjousvastikkeen vähintään 10 prosentilla, eikä Tarjouksentekijä vastaa kilpailevan tarjouksen 
vastikkeeseen tai ylitä sitä tietyn ajan kuluessa, tai mikäli Nixun hallitus peruuttaa suosituksensa (tai muokkaa 
tai muuttaa suositusta Ostotarjoukselle haitallisella tavalla) muuten kuin edellä mainitun kilpailevan tarjouksen 
seurauksena. 

 

Tarjouksentekijältä saatujen tietojen perusteella peruuttamattomat sitoumukset yhdessä Tarjouksentekijän 
16.2.2023 suoraan omistamien Osakkeiden kanssa edustivat yhteensä noin 23,3 prosenttia kaikista Nixun 
Osakkeista ja äänistä. 

 

Ostotarjous on ehdollinen tiettyjen tavanomaisten ehtojen täyttymiselle tai sille, että Tarjouksentekijä on 
luopunut vaatimasta niiden täyttymistä sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, kun Tarjouksentekijä 
julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen, mukaan lukien muun muassa, että kaikki tarvittavat hyväksynnät 
sääntelyviranomaisilta, kuten hyväksyntä työ- ja elinkeinoministeriöltä, on saatu (tai tapauksesta riippuen 
soveltuvat odotusajat ovat päättyneet) ja että Tarjouksentekijä on saanut haltuunsa yli 90 prosenttia Nixun 
Osakkeista ja äänistä. 

 

Tarjouksentekijän Yhtiölle toimittamien tietojen mukaan Tarjouksentekijällä on saatavilla riittävät varat 
Tarjouksentekijän välittömästi käytettävissä olevien varojen muodossa Ostotarjouksen toteuttamiseen sekä 
mahdollisen osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen, ”Osakeyhtiölaki”) mukaisen pakollisen 
lunastusmenettelyn rahoittamiseen ja mahdollisen irtisanomiskorvauksen maksamiseen Tarjouksentekijän 
toimesta. Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Ostotarjous ei ole ehdollinen rahoituksen saamiselle. 
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Ostotarjouksen mukaisen tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 28.2.2023 ja päättyvän arviolta 17.4.2023, 
ellei Tarjouksentekijä jatka tarjousaikaa Ostotarjouksen toteuttamisedellytysten täyttämiseksi, mukaan lukien 
muun muassa, että kaikki tarvittavat viranomaishyväksynnät on saatu. Ostotarjouksen odotetaan tällä hetkellä 
toteutuvan vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen aikana. 

 

Kuten Ostotarjouksen julkistamisen yhteydessä ilmoitettiin, Yhdistymissopimus sisältää tavanomaisia ehtoja, 
joiden mukaisesti Nixun hallitus säilyttää oikeutensa vetäytyä suosituksestaan, muokata tai muuttaa sitä, jättää 
antamatta suosituksen tai ryhtyä toimiin, jotka ovat sen aiemman osakkeenomistajille ja Optio-oikeuksien 
haltijoille antaman, Ostotarjouksen hyväksymistä suosittavan suosituksen vastaisia, jos Nixun hallitus katsoo, 
että Ostotarjouksen hyväksyminen ei enää olisi Osakkeiden ja/tai Optio-oikeuksien haltijoiden edun mukaista 
olennaisesti muuttuneiden olosuhteiden (kuten esimerkiksi kilpailevan ehdotuksen tai paremman tarjouksen) 
johdosta. Nixun hallituksen on annettava Tarjouksentekijälle kohtuullinen mahdollisuus vähintään neljän 
pankkipäivän kuluessa siitä, kun se on tiedottanut Tarjouksentekijää aikomuksestaan ryhtyä tällaisiin toimiin, 
neuvotella Nixun hallituksen kanssa tällaisista toimista. Jos tällainen toimi liittyy vakavasti otettavaan 
kilpailevaan kirjalliseen ehdotukseen, jonka Nixun hallitus on vilpittömin mielin arvioinut voivan muodostaa 
paremman tarjouksen, Nixun hallituksen on ilmoitettava Tarjouksentekijälle kilpailevasta ehdotuksesta ja 
annettava Tarjouksentekijälle kohtuullinen mahdollisuus vähintään neljän pankkipäivän kuluessa kilpailevan 
ehdotuksen julkistamisesta tai sen jälkeen, kun Tarjouksentekijä on saanut kaikki tällaiseen kilpailevaan 
ehdotukseen liittyvät olennaiset tiedot, neuvotella ja sopia Nixun hallituksen kanssa Ostotarjouksen ehtojen 
parantamisesta. 

 

Lisäksi Yhdistymissopimuksen mukaan Yhtiö on sitoutunut, ja sitoutunut varmistamaan, että sen tytäryhtiöt ja 
niiden osakkuusyhtiöt ja edustajat ovat sitoutuneet (a)  olemaan kehottamatta tekemään, suoraan tai 
välillisesti, sellaisia tiedusteluja, ehdotuksia tai tarjouksia (mukaan lukien Osakkeiden ja Optio-oikeuksien 
haltijoille tehdyt ehdotukset tai tarjoukset), jotka muodostavat kilpailevan ehdotuksen tai joiden voidaan 
kohtuullisesti odottaa johtavan kilpailevaan ehdotukseen, (b) lopettamaan kaikki mahdolliset 
Yhdistymissopimuksen allekirjoituspäivää edeltäneet keskustelut, neuvottelut tai muut toimet, jotka liittyvät 
mihinkään kilpailevaan ehdotukseen, ja (c)  vastaanottaessaan kilpailevan ehdotuksen olemaan suoraan tai 
välillisesti helpottamatta tai edistämättä sellaisen kilpailevan ehdotuksen etenemistä paitsi, kussakin 
tapauksessa, soveltuvin osin, jos (ja vain siltä osin kuin) tällainen kilpaileva ehdotus muodostaa paremman 
tarjouksen, tai jos se julkistettaisiin tai hyväksyttäisiin, voisi Nixun hallituksen kohtuullisen arvion mukaan 
muodostaa paremman tarjouksen, ja edellyttäen, että ennen mahdollista suosituksen muuttamista Yhtiö 
noudattaa tiettyjä menettelyitä, jotka koskevat tällaisesta kilpailevasta ehdotuksesta johtuvista asioista. 

 

Mikäli Yhdistymissopimus irtisanotaan paremman tarjouksen toteuttamisen johdosta, kuten 
Yhdistymissopimuksessa on tarkemmin määritelty, Yhtiö on sitoutunut korvaamaan Tarjouksentekijälle 
aiheutuneet kustannukset 1 000 000 euron enimmäissummaan saakka. Mikäli Yhdistymissopimus irtisanotaan 
tiettyjen Yhdistymissopimuksessa määriteltyjen syiden vuoksi, Tarjouksentekijä on sitoutunut maksamaan 
Yhtiölle sopimussakkona 1 000 000 euroa. 

 

Lausunnon tausta 

 

Arvopaperimarkkinalain ja Arvopaperimarkkinayhdistyksen antaman ostotarjouskoodin (”Ostotarjouskoodi”) 
mukaan Nixun hallituksen tulee julkistaa lausunto Ostotarjouksesta. Lausunnossa tulee esittää perusteltu arvio 
Ostotarjouksesta Nixun ja sen osakkeenomistajien sekä Optio-oikeuksien haltijoiden kannalta sekä 
Tarjouksentekijän Tarjousasiakirjassa esittämistä strategisista suunnitelmista ja niiden todennäköisistä 
vaikutuksista Nixun toimintaan ja työllisyyteen Nixussa. 

 

Tämän lausunnon antamista varten Tarjouksentekijä on toimittanut Nixun hallitukselle Tarjousasiakirjan 
suomenkielisen luonnoksen siinä muodossa, jossa Tarjouksentekijä on jättänyt sen Finanssivalvonnan 
hyväksyttäväksi 17.2.2023 (”Tarjousasiakirjan luonnos”). 

 

Valmistellessaan lausuntoaan Nixun hallitus on käyttänyt tietoja, jotka Tarjouksentekijä on esittänyt 
Tarjousasiakirjan luonnoksessa, sekä tiettyjä muita Tarjouksentekijän toimittamia tietoja, eikä Nixun hallitus 
ole itsenäisesti tarkistanut näitä tietoja. Tästä syystä Nixun hallituksen arvioon Ostotarjouksen vaikutuksesta 
Nixun liiketoimintaan tai työntekijöihin on suhtauduttava varauksella. 
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Arvio Tarjouksentekijän Tarjousasiakirjan luonnoksessa esittämistä strategisista suunnitelmista ja 
niiden todennäköisistä vaikutuksista Nixun toimintaan ja työllisyyteen 

 

Tarjouksentekijän Tarjousasiakirjan luonnoksessa antamat tiedot 

 

Nixun hallitus on arvioinut Tarjouksentekijän strategisia suunnitelmia Yhtiön ja Tarjouksentekijän Ostotarjousta 
koskevassa 16.2.2023 julkaistussa tiedotteessa ja Tarjousasiakirjan luonnoksessa esitettyjen lausuntojen 
perusteella. 

 

Tarjouksentekijä on asettanut kyberturvallisuuden kasvustrategiansa keskiöön ja pyrkii rakentamaan 
maailmanluokan kyberturvallisuusliiketoimintaa tukemaan sen kasvavaa yli 100 000 asiakkaan portfoliota 
digitalisaation aiheuttamien riskien torjunnassa. Nixusta on tullut luotettu kyberturvallisuuskumppani yrityksille 
kaikkialla Euroopassa, ja se tarjoaa syvällistä asiantuntemusta ja innovointia tehdäkseen kyberympäristöstä 
turvallisen paikan.  

 

Tarjouksentekijällä ja Nixulla on hyvät edellytykset rakentaa johtava eurooppalainen 
kyberturvallisuuspalveluiden tarjoaja. Yhdistämällä Nixun luotetun maineen ja alan asiantuntemuksen 
Tarjouksentekijän laajaan ja monipuoliseen asiakasjalanjälkeen, teollisiin kyberturvallisuusvalmiuksiin, 
vahvaan taseeseen, pitkän aikavälin sijoitushorisonttiin ja kehittyneeseen liiketoimintainfrastruktuuriin yhtiöt 
voivat yhdessä palvella markkinoita tehokkaammin kuin erillisinä yhtiöinä. 

 

Tarjouksentekijä tulee tukemaan Nixun strategisen kasvun nopeuttamista Euroopassa ja sen pyrkimystä 
vahvistaa kassavirtaa. Nixusta tulee Tarjouksentekijän suurin kyberturvallisuuskeskus, jonka painopiste on 
edelleen asiakkaiden palvelemisessa Suomessa ja Pohjois-Euroopassa. Nixu tulee olemaan keskeisessä 
asemassa Tarjouksentekijän kyberturvallisuusliiketoiminnan tulevaisuuden muokkaamisessa. Nixun 
työntekijöille tarjotaan tukea ammatilliseen kehitykseen, enemmän resursseja kasvuun ja paremmat 
mahdollisuudet osallistua kansainvälisiin projekteihin.  

 

Tarjouksentekijä on ilmaissut vilpittömän kiinnostuksensa hankkia kaikki Nixun Osakkeet ja Optio-oikeudet ja 
tekee houkuttelevan tarjouksen Nixun osakkeenomistajille ja Optio-oikeuksien haltijoille. Ostotarjous 
mahdollistaa Yhtiön osakkeenomistajien ja Optio-oikeuksien haltijoiden omistamien Nixun arvopapereiden 
realisoimisen houkuttelevalla preemiolla. 

 

Tarjouksentekijältä saatujen tietojen perusteella Ostotarjouksen toteuttamisella ei odoteta olevan välittömiä 
merkittäviä vaikutuksia Nixun liiketoimintaan, varoihin tai johdon tai työntekijöiden asemaan. Kuten on 
tavanomaista, Tarjouksentekijä aikoo kuitenkin muuttaa Nixun hallituksen kokoonpanon Ostotarjouksen 
toteuttamisen jälkeen. 

 

Hallituksen arvio 

 

Nixun hallitus uskoo, että Tarjouksentekijän aikomus tukea Nixun strategisen kasvun nopeuttamista 
Euroopassa ja sen pyrkimystä vahvistaa kassavirtaa hyödyttävät Yhtiön toimintaa tulevaisuudessa. Nixun 
hallitus uskoo, että Yhtiö voi hyötyä Tarjouksentekijän globaalista toimialaosaamisesta ja pystyy myös 
laajentamaan liiketoimintaansa ja tavoittamaan uusia asiakkaita uusilla maantieteellisillä alueilla. Nixun hallitus 
jakaa Tarjouksentekijän näkemyksen siitä, että osana Tarjouksentekijää Nixun työntekijät saisivat tukea 
ammatilliseen kehitykseen, enemmän resursseja kasvuun ja paremmat mahdollisuudet osallistua 
kansainvälisiin projekteihin. Nixun hallitus uskoo myös, että yhdistyneellä yhtiöllä voisi olla paremmat 
mahdollisuudet houkutella uusia työntekijöitä. 

 

Lisäksi Nixun hallitus katsoo, että Osakkeen tarjousvastike ja Optio-oikeuksien tarjousvastike ja 
Tarjouksentekijän uskottavuus omistajana sekä Yhtiön merkittävien osakkeenomistajien tuki Ostotarjoukselle 
tukevat Tarjouksentekijän kykyä saavuttaa yli 90 prosentin omistus Nixun Osakkeista ja äänistä. 

 

Nixun hallitus pitää Tarjousasiakirjan luonnoksen sisältämiä Nixua koskevia Tarjouksentekijän strategisia 
suunnitelmia yleisluontoisina. Nixulle ja Nixun hallitukselle esitettyjen tietojen perusteella Nixun hallitus 
kuitenkin uskoo, ettei Ostotarjouksen toteuttamisella odoteta olevan välitöntä olennaista vaikutusta Nixun 
liiketoimintaan tai työntekijöiden asemaan. 
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Nixun hallitus ei ole tämän lausunnon päivämääränä saanut Nixun työntekijöiltä muodollisia lausuntoja 
Ostotarjouksen vaikutuksista työllisyyteen Nixussa. 

 

Arvio Ostotarjouksesta Nixun ja sen osakkeenomistajien sekä Optio-oikeuksien haltijoiden 
näkökulmasta 

 

Arvioidessaan Ostotarjousta, analysoidessaan Nixun vaihtoehtoisia mahdollisuuksia ja päättäessään 
lausunnostaan Nixun hallitus on ottanut harkinnassaan huomioon useita tekijöitä, mukaan lukien muun 
muassa Nixun viimeaikaisen tuloskehityksen, nykyisen aseman ja tulevaisuuden näkymät sekä Nixun 
osakkeen kaupankäyntihinnan historiallisen kehityksen ja Ostotarjouksen toteuttamisen ehdot 
Tarjouksentekijälle. 

 

Nixun hallituksen arviointi Nixun liiketoiminnan jatkamismahdollisuuksista itsenäisenä yhtiönä on perustunut 
kohtuullisiin tulevaisuuteen suuntautuneisiin arvioihin, jotka sisältävät useita epävarmuustekijöitä, kun taas 
Osakkeen tarjousvastikkeeseen ja sen sisältämään preemioon sekä Optio-oikeuksien tarjousvastikkeeseen ei 
sisälly muita epävarmuustekijöitä kuin Ostotarjouksen toteuttamisedellytysten täyttyminen. 

 

Nixun hallitus on saanut Nixun taloudelliselta neuvonantajalta Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeeltä 
(”Danske Bank”) 16.2.2023 päivätyn fairness opinion -lausunnon, jonka mukaan kyseisen lausunnon 
päivämääränä Osakkeiden ja Optio-oikeuksien haltijoille Ostotarjouksen mukaan maksettava Osakkeen 
tarjousvastike ja Optio-oikeuksien tarjousvastike olivat haltijoille taloudellisessa mielessä kohtuullisia. Fairness 
opinion -lausunto perustui tehtyihin oletuksiin, noudatettuihin menettelyihin, harkittuihin seikkoihin sekä tehtyyn 
tarkastukseen liittyviin rajoituksiin ja varauksiin, jotka on kuvattu tarkemmin kyseisessä lausunnossa 
(”Fairness Opinion -lausunto”). Fairness Opinion -lausunto on liitetty kokonaisuudessaan tämän lausunnon 
liitteeksi 1. 

 

Ostotarjoukseen johtanut prosessi  

 

Vuonna 2022 Nixua lähestyi useampi taho (mukaan lukien Tarjouksentekijä), jotka ilmaisivat olevansa 
kiinnostuneita tekemään ostotarjouksen kaikista Osakkeista. Hylättyään Tarjouksentekijän alustavan 
tarjouksen ja käytyään jatkoneuvotteluja Tarjouksentekijän kanssa Nixun hallitus kutsui Tarjouksentekijän ja 
toisen mahdollisen tarjoajan tekemään Yhtiöstä due diligence -tarkastuksen. Due diligence -tarkastuksen 
jälkeen Nixun hallitus sai sitoumuksettomat alustavat tarjoukset sekä Tarjouksentekijältä että toiselta 
mahdolliselta tarjoajalta ja arvioi saadut sitoumuksettomat alustavat tarjoukset sekä sitä vaihtoehtoa, että Nixu 
pysyisi itsenäisenä pörssiyhtiönä.  

 

Arvioituaan huolellisesti Ostotarjouksen ehtoja, mukaan lukien Tarjouksentekijän Ostotarjouksen tekemiselle 
asettamat edellytykset, Nixun hallitus on päätynyt siihen, että Yhdistymissopimuksen solmiminen, mukaan 
lukien tavanomainen houkuttelukielto (non-soliciation clause) ja tavanomainen irtisanomiskorvaus, 
mahdollistaa houkuttelevan tarjouksen ja on ja on edelleen Nixun osakkeenomistajien ja Optio-oikeuksien 
haltijoiden edun mukaista. 

 

Hallituksen arvio 

 

Nixun hallitus arvioi Ostotarjouksen arvioinnin kannalta olennaisina pitämiensä seikkojen ja osatekijöiden 
perusteella, että Tarjouksentekijän osakkeenomistajille ja Optio-oikeuksien haltijoille tarjoama vastike on 
kohtuullinen. Näihin seikkoihin ja osatekijöihin kuuluvat muun muassa: 

 

• tiedot ja oletukset Nixun liiketoiminnoista ja taloudellisesta asemasta tämän lausunnon päivämääränä 
ja niiden arvioitu kehitys tulevaisuudessa, mukaan luettuna arvio odotetuista riskeistä ja 
mahdollisuuksista liittyen Nixun uuden strategian käyttöönottoon ja täytäntöönpanoon itsenäisenä 
yhtiönä; 

• Osakkeen tarjousvastike ja Optio‑oikeuksien tarjousvastike sekä Osakkeista tarjottu preemio; 

• Osakkeiden historiallinen kaupankäyntihinta; 

• Nixun tiettyjen merkittävien osakkeenomistajien sekä Nixun kaikkien johtoryhmän jäsenten antamat 
peruuttamattomat sitoumukset; 
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• järjestelyn toteutumisvarmuus ja se, että Ostotarjouksen ehdot ovat kohtuulliset ja tavanomaiset; 

• Osakkeiden arvostuskertoimet verrattuna toimialalla vallitseviin arvostuskertoimiin ennen 
Ostotarjouksen julkistamista; 

• Nixun hallituksen tekemät ja tilaamat valuaatiot ja analyysit sekä ulkopuolisen taloudellisen 
neuvonantajan kanssa käydyt keskustelut; ja 

• Danske Bankin antama Fairness Opinion -lausunto. 

 

Nixun hallitus on tarkastellut ja arvioinut markkinoiden ja toimialan suuntauksia ja tiettyjä Nixun käytettävissä 
olevia strategisia vaihtoehtoja. Yksi tällainen vaihtoehto on esimerkiksi itsenäisenä listattuna yhtiönä 
pysyminen. Nixun hallitus on myös arvioinut näihin vaihtoehtoihin liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä. 

 

Nixun hallitus katsoo, että Nixun olisi myös mahdollista kehittää liiketoimintaansa itsenäisenä yhtiönä Nixun ja 
sen osakkeenomistajien ja Optio‑oikeuksien haltijoiden edun mukaisesti. Ottaen kuitenkin huomioon tähän 
itsenäiseen toimintamalliin sisältyvät riskit ja epävarmuustekijät Nixun hallitus on päätynyt kokonaisarvionsa 
perusteella siihen, että Ostotarjous on muun muassa yllä olevat seikat huomioiden suotuisa vaihtoehto 
osakkeenomistajille ja Optio-oikeuksien haltijoille. 

 

Nixun hallituksen suositus 

 

Nixun hallitus on huolellisesti arvioinut Ostotarjousta ja sen ehtoja Tarjousasiakirjan luonnoksen, Fairness 
Opinion -lausunnon ja muiden käytettävissä olevien tietojen perusteella. 

 

Edellä esitetyn perusteella Nixun hallitus katsoo, että Ostotarjous sekä Osakkeen tarjousvastikkeen ja Optio-
oikeuksien tarjousvastikkeen määrä ovat vallitsevissa olosuhteissa kohtuullisia Nixun osakkeenomistajille ja 
Optio‑oikeuksien haltijoille. 

 

Yllä mainittuihin seikkoihin perustuen Nixun hallituksen jäsenet, jotka osallistuivat tätä lausuntoa koskevaan 
päätöksentekoon, suosittelevat yksimielisesti, että Nixun osakkeenomistajat ja Optio‑oikeuksien haltijat 
hyväksyvät Ostotarjouksen. 

 

Neljä viidestä Nixun hallituksen jäsenestä on osallistunut tätä lausuntoa koskevaan päätöksentekoon. Marko 
Kauppi, Nixun hallituksen varapuheenjohtaja, on peruuttamattomasti sitoutunut tarjoamaan Ostotarjouksessa 
kaikki Osakkeet, jotka ovat suoraan hänen ja hänen kokonaan omistamansa investointiyhtiön Tenendum Oy:n 
hallussa, ja hän ei ole siten osallistunut Nixun hallituksen Yhdistymissopimukseen liittyvään päätöksentekoon 
eikä Nixun hallituksen suositukseen liittyvään päätöksentekoon.  

 

Eräitä muita asioita 

 

Nixun hallitus toteaa, että Nixun ja Tarjouksentekijän liiketoimintojen yhdistäminen paitsi johtaa synergiaetuihin 
myös tuo haasteita molemmille osapuolille, ja yritysjärjestelyyn saattaa liittyä ennalta-arvaamattomia riskejä, 
kuten on tavallista tämänkaltaisissa prosesseissa. 

 

Nixun hallitus toteaa, että Nixun osakkeenomistajien ja Optio-oikeuksien haltijoiden tulisi ottaa huomioon myös 
Ostotarjouksen hyväksymättä jättämiseen liittyvät mahdolliset riskit. Jos Osakkeiden ja äänten yli 90 prosentin 
osuutta koskevasta toteuttamisedellytyksestä luovuttaisiin, Ostotarjouksen toteuttaminen vähentäisi Nixun 
osakkeenomistajien sekä niiden osakkeiden lukumäärää, jotka muutoin olisivat kaupankäynnin kohteena 
Nasdaq Helsingissä. Ostotarjouksessa pätevästi tarjottujen Osakkeiden lukumäärästä riippuen tällä voisi olla 
haitallinen vaikutus Nixun osakkeiden likviditeettiin ja arvoon. Lisäksi Osakeyhtiölain mukaan 
osakkeenomistajalla, joka omistaa enemmän kuin puolet yhtiön yhtiökokouksessa edustettujen osakkeiden 
tuottamasta äänimäärästä, on riittävä ääniosuus tietyistä asioista päättämiseen, kuten esimerkiksi hallituksen 
jäsenten nimittämiseen ja osingonjaosta päättämiseen, ja osakkeenomistajalla, joka omistaa enemmän kuin 
kaksi kolmasosaa kokouksessa edustetuista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, on riittävä 
ääniosuus tietyistä yhtiöoikeudellisista järjestelyistä päättämiseen, mukaan lukien muun muassa yhtiön 
sulautuminen toiseen yhtiöön, yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen, yhtiön kotipaikan muuttaminen ja yhtiön 
osakkeiden liikkeeseenlasku osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. 
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Osakeyhtiölain 18 luvun mukaisesti osakkeenomistaja, jolla on enemmän kuin 90 prosenttia kaikista yhtiön 
osakkeista ja äänistä, on oikeutettu, sekä muiden osakkeenomistajien vaatimuksesta velvollinen, lunastamaan 
muiden osakkeenomistajien omistamat osakkeet. Tällaisessa tapauksessa niiltä Nixun osakkeenomistajilta, 
jotka eivät ole hyväksyneet Ostotarjousta, voidaan lunastaa Osakkeet Osakeyhtiölain mukaisessa 
vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyssä Osakeyhtiölain mukaisin edellytyksin. 

 

Nixu ja Tarjouksentekijä ovat sitoutuneet noudattamaan arvopaperimarkkinalain 11 luvun 28 §:ssä tarkoitettua 
Ostotarjouskoodia. 

 

Tämä Nixun hallituksen lausunto ei ole luonteeltaan sijoitus- tai veroneuvontaa, eikä Nixun hallitus tässä 
lausunnossaan erityisesti arvioi yleistä kurssikehitystä tai osakkeisiin liittyviä riskejä. Osakkeenomistajien ja 
Optio‑oikeuksien haltijoiden tulee päättää Ostotarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä itsenäisesti, ja 
heidän tulisi ottaa huomioon kaikki käytettävissään olevat asiaankuuluvat tiedot, mukaan lukien 
Tarjousasiakirjassa ja tässä lausunnossa esitetyt tiedot ja muut Osakkeen tai Optio-oikeuksien arvoon 
vaikuttavat seikat. 

 

Ostotarjouksen yhteydessä Nixun taloudellisena neuvonantajana toimii Danske Bank ja Nixun oikeudellisena 
neuvonantajana Borenius Asianajotoimisto Oy. 

 

Nixun hallitus 

 

Liite 1: Fairness Opinion -lausunto 

 

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Teemu Salmi, Nixu Oyj 

sähköposti: teemu.salmi@nixu.com 

 

Jakelu: 

Nasdaq Helsinki 

Keskeiset tiedotusvälineet 

www.nixu.com 

 

Nixu lyhyesti: 

Nixu on kyberturvayhtiö, joka on rakentanut tulevaisuutta kyberturvallisuuden keinoin jo yli kolmen 
vuosikymmenen ajan. Nixun päämäärä on kybermaailman turvaaminen. Se auttaa asiakkaitaan vahvistamaan 
liiketoiminnan sietokykyä ja saavuttamaan mielenrauhaa. Nixulla on pohjoismaiset juuret, ja se työllistää noin 
400 alan parasta ammattilaista Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Tanskassa ja Romaniassa. Sen 
asiantuntijat turvaavat maailman suurimpiin lukeutuvien organisaatioiden vaativimpia ympäristöjä kaikilla 
toimialoilla. Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla. 

www.nixu.com 

 

TÄRKEÄÄ TIETOA 

 

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN 
TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-
SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI 
MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN. 

 

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI 
KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS OSTAA TAI 
TARJOUSPYYNTÖ MYYDÄ MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ 
OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, UUTEEN- 
SEELANTIIN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA 
OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. 
TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA JOKO OSTOTARJOUS TAI SEN 
HYVÄKSYMINEN OLISI SOVELTUVIEN LAKIEN VASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN MITÄÄN 
TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN 
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KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN 
LISÄKSI. 

 

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON SOVELTUVIEN 
LAKIEN VASTAISTA, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA, KUN JULKAISTU, JA SIIHEN LIITTYVIÄ 
HYVÄKSYMISLOMAKKEITA JAETA, LEVITETÄ EDELLEEN TAI VÄLITETÄ EIKÄ SITÄ SAA JAKAA, 
LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, MISSÄ SE ON SOVELTUVAN LAIN 
VASTAISTA. 

 

TÄMÄ TIEDOTE ON LAADITTU SUOMEN LAIN, NASDAQ HELSINGIN SÄÄNTÖJEN JA 
OSTOTARJOUSKOODIN MUKAISESTI, JA TÄSSÄ ESITETTY INFORMAATIO EI VÄLTTÄMÄTTÄ VASTAA 
SITÄ, MITÄ SE OLISI OLLUT, JOS TÄMÄ TIEDOTE OLISI VALMISTELTU SUOMEN ULKOPUOLELLA 
OLEVIEN LAKIEN MUKAISESTI. 

 

Tietoja Nixun osakkeenomistajille Yhdysvalloissa 

 

Ostotarjous tehdään Nixun, jonka kotipaikka on Suomi ja johon sovelletaan Suomen julkistamis- ja 
menettelyvaatimuksia, liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista. Ostotarjous tehdään 
Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain (U.S. Securities Exchange Act of 1934), 
muutoksineen (”Arvopaperipörssilaki”), kohdan 14(e) ja soveltuvien sen nojalla annettujen määräysten ja 
säännösten, mukaan lukien Regulation 14E -säännös (kussakin tapauksessa mahdollisia vapautuksia ja 
helpotuksia soveltaen), mukaisesti ja muutoin Suomen lakien julkistamis- ja menettelyvaatimusten mukaisesti, 
mukaan lukien Ostotarjouksen aikataulua, selvitysmenettelyitä, peruuttamista, ehdoista luopumista ja 
maksujen ajoitusta koskevia määräyksiä, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Osakkeenomistajille 
Yhdysvalloissa huomautetaan, että Osakkeet eivät ole listattuna Yhdysvaltain arvopaperipörssissä ja Nixuun 
ei sovelleta Arvopaperipörssilain säännöllistä raportointia koskevia vaatimuksia ja sitä ei siten vaadita 
rekisteröimään ja se ei rekisteröi mitään raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitealle (the U.S. 
Securities and Exchange Commission) (”Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea”). 

 

Ostotarjous tehdään Nixun Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille 
Nixun osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. Kaikki asiakirjat, mukaan lukien tämä tiedote, annetaan 
yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat 
toimitetaan Nixun muille osakkeenomistajille. 

 

Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät ja sen välittäjien lähipiiriyhtiöt (toimiessaan 
Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain tämän tiedotteen päivämäärän jälkeen 
ja Ostotarjouksen vireilläolon aikana soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa ja muutoin kuin 
Ostotarjouksen ja yhdistymisen nojalla, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa Osakkeita tai mitä 
tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa tällaisiksi Osakkeiksi. Nämä ostot voivat 
tapahtua joko vapailla markkinoilla vallitsevilla hinnoilla tai yksityisinä liiketoimina neuvotelluilla hinnoilla. Siinä 
laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan pörssi- tai 
lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan 
Nixun osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat voivat lisäksi 
harjoittaa Nixun arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston 
tai niiden ostamisen järjestämisen. Siinä laajuudessa kuin Suomessa vaaditaan, mikä tahansa tieto tällaisista 
ostoista julkistetaan Suomessa Suomen lain edellyttämällä tavalla. 

 

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole 
hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta, lausunut Ostotarjouksen kohtuullisuudesta eikä lausunut mitenkään 
tämän tiedotteen oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on 
rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa. 

 

Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella yhdysvaltalaisena Osakkeiden haltijana saattaa olla 
Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa ja soveltuvan Yhdysvaltain osavaltion ja paikallisten sekä 
ulkomaisten ja muiden verolakien mukaan verotettava tapahtuma. Kaikkia Osakkeiden haltijoita kehotetaan 
välittömästi kääntymään riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen Ostotarjouksen 
hyväksymistä koskeviin veroseuraamuksiin liittyen. 
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Nixun osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain 
liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Tarjouksentekijä ja Nixu ovat sijoittautuneet 
Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki Tarjouksentekijän ja Nixun johtajista ja hallituksen jäsenistä 
saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Nixun osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa 
Tarjouksentekijää tai Nixua tai näiden johtajia tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion 
arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Tarjouksentekijän, Nixun ja 
näiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla 
vaikeaa. 

 

Tulevaisuutta koskevat lausumat 

 

Tämä tiedote sisältää lausumia jotka, siltä osin kuin ne eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ovat ”tulevaisuutta 
koskevia lausumia”. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien suunnitelmia, odotuksia, 
ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden 
liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, 
kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä 
suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä 
koskevia suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin 
tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käytöstä, kuten ”uskoa”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”voida” tai 
”pitäisi” tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy 
luonnostaan sekä yleisiä että erityisiä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riskejä 
siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla saavuttamaan. 
Näistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen sijoittajien ei tule antaa tällaisille tulevaisuutta 
koskeville lausumille merkittävää painoarvoa. Tämän tiedotteen sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat 
ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa. 

 

VASTUUVAPAUSLAUSEKE 

 

Nordea Bank Oyj toimii Tarjouksentekijän eikä kenenkään muun taloudellisena neuvonantajana ja järjestäjänä 
Yhdysvaltojen ulkopuolella Ostotarjoukseen liittyen, eikä se pidä ketään muuta henkilöä asiakkaanaan 
Ostotarjoukseen liittyen eikä se ole vastuussa kenellekään muulle kuin Tarjouksentekijälle Nordea Bank Oyj:n 
asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta eikä neuvonannon tarjoamisesta Ostotarjoukseen tai muihin tässä 
tiedotteessa mainittuihin asioihin liittyen. Selkeyden vuoksi todetaan, että Nordea Bank Oyj ei ole 
Yhdysvalloissa rekisteröity välittäjä eikä se osallistu Ostotarjoukseen liittyviin suoriin yhteydenottoihin 
Yhdysvalloissa olevien sijoittajien kanssa (sijoittajan ottaessa yhteyttä tai muutoin). Yhdysvalloissa olevien 
osakkeenomistajien tulisi ottaa yhteyttä välittäjiinsä Ostotarjoukseen liittyvien kysymysten osalta. 

 

Danske Bank A/S on saanut toimiluvan Tanskan pankkilain mukaisesti. Sitä valvoo Tanskan finanssivalvonta. 
Danske Bank A/S on Tanskassa perustettu yksityinen osakeyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee 
Kööpenhaminassa ja jossa se on rekisteröity Tanskan kaupparekisteriin numerolla 61126228. 

 

Danske Bank A/S (toimien Suomen sivuliikkeensä kautta) toimii Yhtiön eikä kenenkään muun taloudellisena 
neuvonantajana näihin materiaaleihin tai niiden sisältöön liittyen. Danske Bank A/S ei ole vastuussa 
kenellekään muulle kuin Yhtiölle Danske Bank A/S:n asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta taikka 
minkään neuvonannon tarjoamisesta missään näissä materiaaleissa mainittuihin asioihin liittyen. Rajoittamatta 
henkilön vastuuta petoksesta, Danske Bank A/S:lla tai sen lähipiiriyhtiöillä tai minkään näistä johtajilla, 
toimihenkilöillä, edustajilla, työntekijöillä, neuvonantajilla tai asiamiehillä ei ole minkäänlaista vastuuta 
kenellekään muulle henkilölle (mukaan lukien, rajoituksetta, kaikki vastaanottajat) Ostotarjouksen yhteydessä. 
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The Board of Directors 

Nixu Oyj 

Keilaranta 15 B 

02151 Espoo, Finland 

16 February 2023 

 

 

 

Dear members of the board, 

 

To our understanding, DNV AS (“DNV” or the “Offeror”) and Nixu Oyj (“Nixu” or the “Company”) are considering 

entering into a combination agreement (the “Combination Agreement”) pursuant to which the Offeror will make a 

voluntary public cash tender offer (the “Offer” or the “Transaction”) to purchase all of the issued and outstanding 

shares in Nixu that are not owned by Nixu or any of its subsidiaries (the "Outstanding Shares") for a cash 

consideration of EUR 13.00 per share, and to purchase all of the outstanding options in Nixu for a cash consideration 

of EUR 0.91 for each outstanding Stock Option 2019A, EUR 3.52 for each outstanding Stock Option 2019B and 

EUR 3.05 for each outstanding Stock Option 2019C. 

 

In connection with the Transaction, you have asked Danske Bank Corporate Finance (Department of Danske Bank 

A/S, Finland Branch) (“Danske Bank”) to render an opinion in relation to the fairness of the consideration to be 

received by the shareholders and option holders of the Company from a financial point of view, prepared based on 

the method of opinion described below.  

 

Danske Bank has acted as financial advisor to the Company in connection with the Transaction and will receive a 

fee for its services, including rendering this opinion ("Fairness Opinion"). 

 

Please be advised that while certain provisions of the Transaction are summarized above, the terms of the Trans-

action are more fully described in the Offer Document. As a result, the description of the Transaction and certain 

other information contained herein is qualified in its entirety by reference to the more detailed information appearing 

or incorporated by reference in the Offer Document.  

 
Method of opinion  
 

This Fairness Opinion has been prepared based on principles, which we, applying our best professional judgement, 

have deemed adequate and reasonable. 

 

For the purposes of this Fairness Opinion we have primarily, but not only, based our valuation of the Company on 

(i) multiples applied for companies which we in each case have deemed comparable to the Company (ii) a cash 

flow based analysis and (iii) multiples applied in transactions which we in each case have deemed relevant and 

comparable to the Transaction. Additionally, in determining our opinion we have (i) reviewed broker recommenda-

tions and target prices and (ii) analysed actual public takeover offer premiums in Finland in comparison to market 

capitalization. 
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Our opinion does not address the relative merits of the Transaction as compared to other business strategies or 

Transactions that might be available with respect to the Company or the underlying business decision of the Board 

of Directors of the Company to recommend the Transaction. 

 
Basis of opinion  
 

In rendering this Fairness Opinion, we have, among other things: 

 

i. Reviewed certain publicly available business and historical financial information relating to the Company; 

 

ii. Reviewed certain internal financial information relating to the business and its prospects, including esti-

mates and financial forecasts prepared by the management, that have not been disclosed to the public;  

 

iii. Conducted discussion with, and relied on statements made by members of the senior management of the 

Company concerning the business, financial forecasts and financial position of the Company; 

 

iv. Reviewed publicly available information regarding the Company, such as, research estimates, research 

analyses and information regarding the underlying markets; 

 

v. Reviewed current and historical stock prices and trading volumes of the shares;  

 

vi. Reviewed publicly available financial and stock market information with respect to certain companies op-

erating in similar sectors which we believe to be generally comparable to those of the Company; 

 

vii. Compared the considerations of the Transaction with the publicly available financial terms of certain other 

transactions which we believe to be generally relevant; 

 

viii. Reviewed drafts of the Transaction documents; and 

 

ix. Conducted other financial studies, analyses and considered other information, as we have deemed nec-

essary and appropriate.  

 

 

Assumptions 
 

In rendering this Fairness Opinion, we have relied upon and assumed, without independent analysis or verification:  

 

a) The accuracy and completeness of the Information, and we have assumed no responsibility for independently 

verifying the accuracy and completeness of the Information or any part thereof; 
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b) That Nixu has submitted to us any and all information which to the best of Nixu’s knowledge and belief has or 

might have an impact on our valuation of the Company or this Fairness Opinion; and 

 

c) That parties of the Transaction have received qualified legal advice regarding all relevant legal matters, and 

that, inter alia, such advice has been taken into account in the commercial assessments. 

 
Qualifications 
 

This Fairness Opinion is subject to the following qualifications: 

 

In the ordinary course of our business, Danske Bank may actively trade the securities of Nixu and derivatives hereof, 

for our own account, and for the accounts of customers, and accordingly, may at any time hold a long or short 

position in such securities. 

 

This Fairness Opinion is based on economic, market, regulatory and other conditions in effect on 16 February 2023, 

and the information made available to us until that date. It should be pointed out that subsequent developments 

may have an impact on the valuation of the Company, but we are not under an obligation to update, revise or 

reconfirm this Fairness Opinion. 

 

We have not verified the Information received or any other information. We have not controlled the consistency of 

and completeness and accuracy of the Information and any other information received or obtained. 

 

This Fairness Opinion contains subjective elements and reflects our best financial assessment. 

 

We do not provide legal, technical, accounting or tax advice, nor are we actuaries and our services do not include 

actuarial determinations or evaluations, nor did we make an attempt to evaluate any actuarial assumptions. In 

addition, we have not reviewed any individual credit files nor have we made any independent evaluation or appraisal 

of the assets and liabilities of the Company, or any of its subsidiaries, and we have not been furnished with any 

such evaluation or appraisal. In that regard, we express no opinion as to the adequacy of the provisions of the 

Company, or any of its subsidiaries. 

 

We have excluded from our analysis any consideration of the tax implications of the Transaction for any of the 

parties of the Transaction. 

 

Governing law; Arbitration 
 

Any dispute arising out of, or relating to, this Fairness Opinion shall be construed in accordance with and governed 

by the laws of the Republic of Finland and shall be finally settled by arbitration in accordance with the rules of the 

Arbitration Rules of the Finland Chamber of Commerce by three arbitrators. The arbitration procedure shall take 

place in Helsinki and shall be carried out in the English language, if so requested by a party. 
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Reliance 
 

Our advisory services and the opinion expressed herein are provided solely for the information and assistance of 

the Board of Directors of Nixu in connection with its assessment of the Transaction and may not, without our prior 

written consent, be relied upon by Nixu for any other purpose or be or relied upon by any person other than Nixu’s 

board members. 
 
Conclusion 
 
Based upon and subject to the content of this letter and based upon such other matters, as we consider 
relevant, it is our opinion that at the date of rendering this Fairness Opinion, the consideration to be offered 
to the shareholders and option holders is fair from a financial point of view.  
 
 

 

Yours faithfully, 

DANSKE BANK A/S, Finland Branch  

Corporate Finance 

 

 

 

 Pekka Hiltunen Veli-Matti Ekman 

 Head of Corporate Finance Managing Director 

 

C-13



 

 

   
 

TARJOUKSENTEKIJÄ 
 

DNV AS 
Veritasveien 1 

1363 Høvik 
Norja 

 
TARJOUKSENTEKIJÄN NEUVONANTAJAT 

 
Tarjouksentekijän taloudellinen neuvonantaja Ostotarjouksen yhteydessä 

 
Nordea Bank Oyj 
Satamaradankatu 5 

00020 Nordea 
 

Ostotarjouksen järjestäjä Yhdysvaltain ulkopuolella 
 

Nordea Bank Oyj 
Satamaradankatu 5 

00020 Nordea 
 

Tarjouksentekijän oikeudellinen neuvonantaja Ostotarjouksen yhteydessä 
 

White & Case LLP 
Aleksanterinkatu 44 

00100 Helsinki 
 

NIXUN NEUVONANTAJAT 
 

Nixun taloudellinen neuvonantaja Ostotarjouksen yhteydessä 
 

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike 
Televisiokatu 1 

00075 Danske Bank 
 

Nixun oikeudellinen neuvonantaja Ostotarjouksen yhteydessä 
 

Borenius Asianajotoimisto Oy 
Eteläesplanadi 2 
00130 Helsinki 

 


