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MERKINTÄSOPIMUS 

Voimassa 23.12.2022 - 31.1.2023 

Tämä merkintälomake on osa osakeyhtiölain tarkoittamaa merkintälistaa. Jäljennökset osakkeita koskevasta 
päätöksestä, antiehdoista liiteaineistoineen ja yhtiöjärjestyksestä on nähtävissä VitalSignum Oy:n toimitiloissa, 
osoitteessa Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki. 
Yhtiön arvopapereita ei voi ottaa arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin eikä sitä vastaa-
van menettelyn kohteeksi. 

1. Osapuolet

1.1. VitalSignum Oy (Y-tunnus 2724108–2, jäljempänä ”Yhtiö”) 
ja 

1.2. Nimi: 
Kansalaisuus tai kotipaikka*: 
Henkilötunnus tai Y-tunnus*:  (jäljempänä ”Merkitsijä”) 

* Kotipaikka ja Y-tunnus, mikäli merkitsijä on yhteisö

2. Tausta

Yhtiö on tarjonnut Merkitsijälle mahdollisuutta merkitä Yhtiön uusia osakkei-
ta. Merkitsijä on sitoutunut merkitsemään osakkeet tämän sopimuksen mu-
kaisin ehdoin (”Merkintä”). 

3. Osakeanti ja merkintä

Täytäntöönpanopäivänä Yhtiö tulee päättämään suunnatusta osakeannista, 
jossa Merkitsijän merkittäväksi annetaan Yhtiön osakkeita tämän sopimuk-
sen mukaisesti (”Osakeanti”). 
Merkitsijä sitoutuu merkitsemään tämän sopimuksen mukaisesti 

 × Yhtiön uutta osaketta (min. 10 000 osaketta) × 0,30 € = 

euroa (min. 3 000 €  ”Kokonaismerkintähinta”) 

Yhtiöllä on yhteensä 15 015 218 osaketta ja osakkeen hinnan ollessa 
0,30 €, Yhtiön arvostus on noin 4,5 miljoonaa euroa. 
Osapuolet toteavat, että sijoittajaesitteessä on mainittu sijoitukseen liittyvä 
merkittävä riski. Yhtiö on osakeyhtiö ja Yhtiö ei vastaa osakkeen arvon-
alenemisesta tai muusta syystä johtuvasta sijoituksesta aiheutuvasta mene-
tyksestä. Sijoitukseen liittyen Yhtiö ei anna mitään muita vakuutuksia, kuin 
alla kohdassa 5 määritellyt vakuutukset. Merkitsijä vastaa kaikista mahdolli-
sista Merkintään liittyvistä veroseuraamuksista. 

4. Täytäntöönpano

Merkinnän täytäntöönpano (”Täytäntöönpano”) tapahtuu tämän sopimuk-
sen mukaisesti sen jälkeen, kun yhtiö on päättänyt osakeannista (”Täytän-
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töönpanopäivä”). Täytäntöönpano toteutetaan toimittamalla Täytäntöönpa-
noon liittyvät dokumentit etänä sekä siirtämällä Kokonaismerkintähinta Yh-
tiölle alla kuvatun mukaisesti. 
Täytäntöönpanon yhteydessä Yhtiö toimittaa Merkitsijälle pyydettäessä jäl-
jennöksen Osakeannin osoittavasta pöytäkirjasta ja Merkitsijä siirtää tilisiir-
rolla tai muulla osapuolten sopimalla maksutavalla Yhtiölle Kokonaismerkin-
tähinnan. Kokonaismerkintähinnan vastaanottamisen ja Täytäntöönpanon 
jälkeen Yhtiö toimittaa Merkitsijälle pyydettäessä kopion Yhtiön osakeluette-
losta, josta käy ilmi Merkitsijän merkitsemät osakkeet. 

5. Yhtiön vakuutukset

Yhtiö vakuuttaa, että 

• Yhtiö on perustettu asianmukaisesti ja pätevästi Suomen lakien mu-
kaan;

• Yhtiö on oikeutettu solmimaan tämän sopimuksen sekä toteuttamaan
Osakeannin tämän sopimuksen mukaisesti;

• Osakkeet, jotka Yhtiö Osakeannilla suuntaa Merkitsijän merkittäväksi
ja jotka Merkitsijä merkitsee tämän sopimuksen mukaisesti, on lasket-
tu liikkeelle ja merkitty osakeyhtiölain mukaisesti; ja

• Yhtiön vuoden 2021 kirjanpito ja hyväksytty tilinpäätös per 31.12.2021
on laadittu lakia ja hyvää kirjanpitotapaa noudattaen, ja ne antavat oi-
keat ja riittävät tiedot Yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta
asemasta.

6. Erinäiset säännökset

6.1. Sovellettava laki
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 

6.2. Riitojen ratkaiseminen 
Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Keskuskauppakamarin väli-
miesmenettelyssä, paikkakuntana Helsinki ja kielenä suomi. 

6.3. Sopimuskappaleet ja allekirjoitus 
Tämä sopimus voidaan allekirjoittaa 

• etänä vaihtamalla sähköisiä kopioita allekirjoitetuista sopimuskappa-
leista TAI

• lähettämällä täytetty lomake sähköpostilla osoitteeseen
veli-heikki.saari@vitalsignum.com, jonka jälkeen lähetämme sopi-
muksen sähköiseen allekirjoitukseen. Sähköisestä allekirjoituksesta
jää molemmille osapuolille allekirjoitetusta merkintäsopimuksesta yh-
täläiset kopiot.

6.4. Salassapito 
Molemmat osapuolet sitoutuvat pitämään salassa tämän sopimuksen ja sen 
sisällön. Tietoja ei saa ilmaista kolmansille osapuolille ilman toisen osapuo-
len kirjallista suostumusta. 

6.5. Kulut 
Molemmat osapuolet vastaavat omista Merkintään liittyvistä kuluistaan. 

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla] 
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Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan Yhtiön pankkitilille 14 päivän kuluessa 
merkintäsopimuksen tekemisestä. 

Allekirjoitukset 

Paikka ja aika 

, . .  

VitalSignum Oy Henkilön tai yrityksen nimi: 

Allekirjoitus: Allekirjoitus: 

 

Asema: 

Toimitusjohtaja 
Asema: 

Osoite:  

Kuortaneenkatu 2, 00520 
Helsinki 

Osoite: 

Puh: 

+358 (0) 400406273
Puh: 

Sähköpostiosoite: Sähköpostiosoite: 

veli-heikki.saari@vitalsignum.com 

Vakuutan lukeneeni ja ymmärtäneeni osakkeiden merkintää koskevat päätökset ja ehdot, 
merkintäsitoumuksen ja sijoittajaesitteen. 
Allekirjoituksellani hyväksyn osakkeiden merkintää koskevat ehdot ja merkitsen yllä mainitun 
osakemäärän. 

Uusi osakas: Pyydämme toimittamaan valokopion henkilöllisyyden todistavasta virallisesta 
asiakirjasta tämän merkintäsopimuksen liitteenä.  
Sähköposti: veli-heikki.saari@vitalsignum.com 

Kokonaismerkintähinta siirretään: 
Nordea pankki  
Mannerheimintie 7 
00100 Helsinki Suomi 

IBAN: FI29 1800 3081 6039 08 
BIC/SWIFT: NDEAFIHH 

VitalSignum Oy 
Kuortaneenkatu 2  
FI-00520 Helsinki, Suomi 
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