
 

 

TARJOUSASIAKIRJA 25.4.2022 

Sapphire BidCo Oy:n vapaaehtoinen julkinen ostotarjous 

kaikista Basware Oyj:n liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista arvopapereista 

Tarjousvastike 40,10 euroa Osakkeelta ja 10 338,3222 euroa Warrantilta 

Sapphire BidCo Oy (”Tarjouksentekijä”) tarjoutuu hankkimaan vapaaehtoisella julkisella käteisostotarjouksella arvopaperimarkkinalain (746/2012, 

muutoksineen, ”Arvopaperimarkkinalaki”) 11 luvun ja tämän tarjousasiakirjan (”Tarjousasiakirja”) ehtojen mukaisesti kaikki Basware Oyj:n (”Yhtiö” tai 

”Basware”) liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet (”Osakkeet” tai kukin erikseen ”Osake”), jotka eivät ole Baswaren tai sen tytäryhtiöiden hallussa ja 

kaikki Yhtiön hallituksen, Yhtiön yhtiökokouksen 15.3.2018 antamaan valtuutuksen nojalla, 19.3.2019 tekemän päätöksen perusteella liikkeelle laskemat 

warrantit (”Warrantit” tai kukin erikseen ”Warrantti” ja yhdessä Osakkeiden kanssa ”Arvopaperit”) (”Ostotarjous”). 

 

Basware on Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla (”Nasdaq 

Helsinki”). Tarjouksentekijä on Suomen lakien mukaan perustettu yksityinen osakeyhtiö. Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä Tarjouksentekijä on Suomen 
lakien mukaan perustetun yksityisen osakeyhtiö Topaz MidCo Oy:n (”Topaz”) kokonaan ja suoraan omistama yhtiö. Topaz on Yhdysvaltojen Delawaren lakien 

mukaan perustetun yksityisen osakeyhtiön Gemstone Holding, LP:n (”Gemstone”) kokonaan ja suoraan omistama. Gemstone perustettiin holding-yhtiöksi 

transaktiorakenteeseen, ja sen omistaa kokonaan ja suoraan Accel-KKR Capital Partners VI, LP (”Accel-KKR”) (AKKR Fund II Management Company, LP:n 

(“AKKR”) lähipiiriin kuuluva yhtiö), Long Path Holdings 1, LP (Long Path Partners, LP:n, ja/tai sen lähipiiriyhtiöiden hallinnoimien tai ohjaamien rahastojen 

määräysvallassa oleva yhtiö, yhdessä ”Long Path”) ja Briarwood Capital Partners LP (Briarwood Chase Management LLC:n ja/tai sen lähipiiriyhtiöiden 

määräysvallassa oleva yhtiö, yhdessä ”Briarwood”). Accel-KKR, Long Path ja Briarwood muodostavat konsortion (kukin erikseen ”Konsortion Jäsen” ja 

yhdessä ”Konsortio”) Ostotarjousta varten. Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen Accel-KKR omistaa noin 56,7 prosenttia, Long Path noin 27,2 prosenttia ja 
Briarwood noin 16,1 prosenttia Tarjouksentekijän osakkeista.  

 

Tarjouksentekijä julkisti Ostotarjouksen 14.4.2022 (”Julkistus”), ja tarjousvastike oli 40,10 euroa käteisenä jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on 

pätevästi hyväksytty (”Osaketarjousvastike”) ja 10 338,3222 euroa käteisenä jokaisesta Warrantista, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty 

(”Warranttitarjousvastike”) (Osaketarjousvastike ja Warranttitarjousvastike yhdessä ”Tarjousvastike”). Warrantit omistaa Briarwood, joka on 

peruuttamattomasti sitoutunut käyttämään Warrantit Ostotarjouksen toteuttamisen varmistuessa ja sen jälkeen vaihtamaan siten merkityt Osakkeet Topazin 

arvopapereihin, tai vaihtamaan Warrantit Topazin arvopapereihin. Osaketarjousvastike, 40,10 euroa Osakkeelta, sisältää preemion, joka on noin (i) 94,7 prosenttia 

verrattuna Baswaren osakkeen päätöskurssiin (20,60 euroa) Nasdaq Helsingissä 13.4.2022, eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä välittömästi ennen Julkistusta, 
(ii) 72,9 prosenttia verrattuna Baswaren osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun kolmen kuukauden keskikurssiin (23,20 euroa) Nasdaq Helsingissä 

välittömästi ennen Julkistusta ja (iii) 26,5 prosenttia verrattuna Baswaren osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun kahdentoista kuukauden keskikurssiin 

(31,69 euroa) Nasdaq Helsingissä välittömästi ennen Julkistusta. Katso lisätietoja kohdasta ”Tietoja Ostotarjouksen hinnoittelusta”. 

 

Ostotarjouksen tarjousaika alkaa 26.4.2022 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 7.6.2022 klo 16.00 (Suomen aikaa), ellei tarjousaikaa jatketa tai mahdollisesti 

jatkettua tarjousaikaa keskeytetä (”Tarjousaika”).  

 

Konsortio omistaa tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä yhteensä 2 563 766 Osaketta ja 1 000 Warranttia, jotka oikeuttavat merkitsemään 1 003 000 Osaketta 
(Long Path omistaa 1 882 818 Osaketta ja Briarwood omistaa 680 948 Osaketta ja 1 000 Warranttia), jotka edustavat, täysi laimennusvaikutus huomioiden, 23,06 

prosenttia kaikista Baswaren osakkeista ja äänistä. Long Path ja Briarwood ovat peruuttamattomasti sitoutuneet vaihtamaan omistamansa Osakkeet Topazin 

arvopapereihin Ostotarjouksen toteuttamisen varmistuessa Konsortion Jäsenten välisten sopimusten mukaisesti ja Briarwood on lisäksi sitoutunut käyttämään 

Warrantit Ostotarjouksen toteuttamisen varmistuessa ja sen jälkeen vaihtamaan siten merkityt Osakkeet Topazin arvopapereihin, tai vaihtamaan Warrantit Topazin 

arvopapereihin. Lisäksi Baswaren eräät suuret osakkeenomistajat ja perustajat, eli Ilkka Sihvo, Hannu Vaajoensuu, Kirsi Eräkangas, Sakari Perttunen ja Antti 

Pöllänen, sekä heidän tietyt perheenjäsenensä, jotka tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä edustavat, täysi laimennusvaikutus huomioiden, yhdessä noin 18,45 

prosenttia kaikista Baswaren osakkeista ja äänistä, ovat peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen. Lisäksi Lannebo Fonder AB, Fjärde AP-
fonden ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, jotka tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä edustavat, täysi laimennusvaikutus huomioiden, yhdessä noin 

14,76 prosenttia kaikista Baswaren osakkeista ja äänistä, ovat peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen. Katso kohta “Tausta ja Tavoitteet – 

Osakkeenomistajien sitoumukset”. Tarjouksentekijä ja Basware ovat 14.4.2022 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen (“Yhdistymissopimus”). Baswaren 

hallitus on yksimielisesti päättänyt suositella Arvopaperimarkkinalain ja Ostotarjouskoodin (määritelty jäljempänä) mukaisesti annetussa lausunnossaan, että 

Baswaren osakkeenomistajat hyväksyvät Ostotarjouksen (”Suositus”). 

 

Ostotarjouksen toteuttamisen edellytyksenä on tämän Tarjousasiakirjan kohdassa ”Ostotarjouksen ehdot – Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset” kuvattujen 

edellytysten täyttyminen. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden luopua minkä tahansa Ostotarjouksen toteuttamisedellytyksen täyttymisen vaatimisesta tai 
peruuttaa Ostotarjous kohdassa ”Ostotarjouksen ehdot” kuvatun mukaisesti. Mikäli Ostotarjous toteutetaan ja kaikki Arvopaperit, joiden osalta Ostotarjous on 

pätevästi hyväksytty eikä hyväksymisiä ole pätevästi peruutettu, on siirretty Tarjouksentekijälle ja Tarjouksentekijä on saanut haltuunsa enemmän kuin 90 

prosenttia kaikista Baswaren Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä, Tarjouksentekijä aloittaa osakeyhtiölain (642/2006, muutoksineen, ”Osakeyhtiölaki”) 

18 luvun mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn lunastaakseen loput Osakkeet niin pian kuin käytännössä on mahdollista Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen. 

 

Tällä kansisivulla esitetyt tiedot tulee lukea yhdessä muualla tässä Tarjousasiakirjassa, erityisesti kohdassa ”Ostotarjouksen ehdot”, esitettyjen 

yksityiskohtaisempien tietojen kanssa. 

 
OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI ALUEILLA, JOILLA SEN TEKEMINEN OLISI LAINVASTAISTA, EIKÄ 

TARJOUSASIAKIRJAA TAI SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA LEVITETÄ TAI VÄLITETÄ EIKÄ NIITÄ SAA LEVITTÄÄ 

TAI VÄLITTÄÄ MILLÄÄN TAVALLA, KUTEN POSTILLA, TELEFAKSILLA, SÄHKÖPOSTILLA TAI PUHELIMELLA TAIKKA MILLÄÄN 

MUULLAKAAN TAVALLA, ALUEILLA TAI ALUEILTA, JOILLA SE OLISI LAINVASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ 

AUSTRALIASSA, KANADASSA, KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLA HONGKONGISSA (”HONGKONG”), 

JAPANISSA, UUDESSA-SEELANISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSSA VALTIOSSA, JOSSA SE OLISI LAINVASTAISTA 

EIKÄ TÄTÄ TARJOUSASIAKIRJAA SAA MISSÄÄN OLOSUHTEISSA LEVITTÄÄ NÄIHIN VALTIOIHIN. 

Tarjouksentekijän ja Konsortion taloudelliset neuvonantajat 

   

  

 



 

i 

RAJOITUKSIA JA TÄRKEITÄ TIETOJA 

Tämä Tarjousasiakirja on laadittu Suomen lakien mukaisesti, mukaan lukien Arvopaperimarkkinalaki, tarjousasiakirjan 

sisällöstä ja julkistamisesta sekä sisällöstä myönnettävistä poikkeuksista ja Euroopan talousalueella hyväksytyn 

tarjousasiakirjan vastavuoroisesta tunnustamisesta annettu valtiovarainministeriön asetus (1022/2012) sekä 

Finanssivalvonnan julkista ostotarjousta ja tarjousvelvollisuutta koskevat määräykset ja ohjeet (9/2013, FIVA 

10/01.00/2013). Tämä Tarjousasiakirja on Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 11 §:ssä tarkoitettu tarjousasiakirja. Tähän 

Tarjousasiakirjaan ja Ostotarjoukseen sovelletaan Suomen lakia ja kaikki niistä aiheutuvat tai niihin liittyvät 

erimielisyydet ratkaistaan yksinomaan toimivaltaisessa suomalaisessa tuomioistuimessa. 

 

Tarjouksentekijä on sitoutunut noudattamaan Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 28 §:ssä tarkoitettua 

Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisemaa ostotarjouskoodia (”Ostotarjouskoodi”). Baswaren hallituksen 20.4.2022 

antaman, tämän Tarjousasiakirjan Liitteenä C olevan lausunnon mukaan myös Basware on sitoutunut noudattamaan 

Ostotarjouskoodia. 

 

Finanssivalvonta on hyväksynyt suomenkielisen Tarjousasiakirjan, mutta ei vastaa tässä esitettyjen tietojen 

oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA/2022/80. Tarjousasiakirjasta on 

laadittu myös englanninkielinen käännös. Mikäli tämän Tarjousasiakirjan kahden eri kieliversion välillä on 

eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva. 

 

Tarjouksentekijä voi hankkia Osakkeita, ryhtyä järjestelyihin Osakkeiden hankkimiseksi tai järjestää Osakkeiden 

omistusta ennen Tarjousaikaa, Tarjousajan aikana ja/tai sen jälkeen (mukaan lukien mahdollinen jatkettu Tarjousaika ja 

Jälkikäteinen Tarjousaika) julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä tai muutoin. 

 

Ostotarjousta ei tehdä eikä Arvopapereita hyväksytä hankittavaksi henkilöiltä tai henkilöiden puolesta suoraan tai 

välillisesti missään sellaisessa valtiossa, jossa Ostotarjouksen tekeminen tai sen hyväksyminen olisi soveltuvan 

lainsäädännön tai määräysten nojalla kiellettyä tai vaatisi minkään muun kuin tässä Tarjousasiakirjassa nimenomaisesti 

mainitun viranomaisen rekisteröintiä tai hyväksyntää tai muita toimia. Henkilöiden, jotka hankkivat ja/tai saavat 

haltuunsa tämän Tarjousasiakirjan, tulee huolellisesti tutustua sanottuihin rajoituksiin, noudattaa sanottuja rajoituksia ja 

hankkia kaikki tarpeelliset luvat, hyväksynnät tai suostumukset. Tarjouksentekijä, Konsortio tai heidän neuvonantajansa 

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 Suomen ulkopuolelle, tulisi lukea huolellisesti tämä jakso ”Rajoituksia ja 

tärkeitä tietoja” ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Lait voivat rajoittaa tämän Tarjousasiakirjan levittämistä muissa 

valtioissa 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 valtioiden arvopaperilakeja. 

 

Ostotarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai 

Etelä-Afrikassa eikä näihin valtioihin eikä tätä Tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä asiakirjoja tule lähettää Australiassa, 

Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa eikä näihin valtioihin (mukaan lukien 

millään osavaltioiden välisen tai ulkomaisen kaupan välineellä esimerkiksi sähköpostitse, postitse, telefaksilla, 

puhelimitse tai internetin välityksellä, tai minkään kansallisen arvopaperipörssin kautta), eikä Ostotarjousta ole 

mahdollista hyväksyä suoraan tai välillisesti tai millään tällaisella tavalla tai välineellä Australiassa, Kanadassa, 

Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa taikka näistä valtioista. Tämän Tarjousasiakirjan 

jäljennöksiä ja siihen liittyviä asiakirjoja ei siten postiteta, lähetetä edelleen, välitetä tai muuten levitetä tai lähetetä eikä 

niitä saa postittaa, lähettää edelleen, välittää tai muuten levittää Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, 

Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa eikä näihin valtioihin taikka näistä valtioista tai tahoille, jotka hallinnoivat (tässä 

ominaisuudessaan) Osakkeita australialaisen, kanadalaisen, hongkongilaisen, japanilaisen, uusiseelantilaisen tai 

eteläafrikkalaisen 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 

Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa eikä näihin valtioihin 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. Osakkeenomistajien, jotka haluavat hyväksyä Ostotarjouksen, ei tule 

käyttää Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin tai Etelä-Afrikan postia suoraan tai välillisesti 

mihinkään Ostotarjouksen hyväksymiseen liittyvään tarkoitukseen. Hyväksymisiä sisältäviä kirjekuoria ei tule 

postileimata Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa. 

Osakkeenomistajien, jotka haluavat hyväksyä Ostotarjouksen, tulee täyttää hyväksymislomakkeeseen osoite, joka ei 

sijaitse Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa. Osakkeenomistajien 

katsotaan hylänneen Ostotarjouksen, jos he (i) toimittavat Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-

Seelannissa tai Etelä-Afrikassa postileimatun kirjekuoren tai (ii) antavat Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, 



 

ii 

Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa sijaitsevan osoitteen. Osakkeenomistajien katsotaan hylänneen 

Ostotarjouksen, jos he eivät täytä hyväksymislomakkeessa esitettyjä vakuutuksia. 

 

Kaikki tässä Tarjousasiakirjassa esitetyt Yhtiötä koskevat taloudelliset ja muut tiedot perustuvat ja ne on valmisteltu 

yksinomaan julkisesti saatavilla olevien tietojen perusteella mukaan lukien Yhtiön julkistamaan tilintarkastamattomaan 

osavuosikatsaukseen 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta, Yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen 

31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta, Yhtiön julkistamiin pörssitiedotteisiin, kaupparekisterimerkintöihin ja muihin 

julkisesti saatavilla oleviin tietoihin. Tarjouksentekijä ei näin ollen vastaa millään tavalla tällaisista tiedoista lukuun 

ottamatta niiden asianmukaista toistamista tässä Tarjousasiakirjassa. 

 

Tätä Tarjousasiakirjaa ei täydennetä eikä päivitetä paitsi siinä määrin kuin pakottava lainsäädäntö edellyttää minkään 

Baswaren tämän Tarjousasiakirjan päivämäärän jälkeen julkistaman tilinpäätöstiedotteen, osavuosikatsauksen, 

puolivuosikatsauksen tai Baswaren julkistamien muiden pörssitiedotteiden perusteella, eikä Tarjouksentekijä 

muutoinkaan tiedota ketään erikseen tällaisen tilinpäätöstiedotteen, osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen tai muiden 

pörssitiedotteiden julkistamisesta Baswaren toimesta. 

 

Lazard & Co., Limited (”Lazard”), joka on Yhdistyneessä Kuningaskunnassa Financial Conduct Authorityn valtuuttama 

ja joka sääntelee sen toimintaa, toimii ainoastaan Tarjouksentekijän eikä kenenkään muun taloudellisena neuvonantaja 

tämän Ostotarjouksen ja muiden tässä asiakirjassa viitattujen asioiden osalta, eikä ole vastuussa kenellekään muulle kuin 

Tarjouksentekijälle Lazardin asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta taikka neuvonannon tarjoamisesta 

Ostotarjoukseen tai mihin tahansa muuhun tässä asiakirjassa viitattuun asiaan liittyen. Lazard eivätkä sen lähipiiriyhtiöt 

ole missään vastuussa tai hyväksy mitään vastuuta (suoraa tai epäsuoraa, sopimukseen tai sopimuksen ulkoiseen 

vastuuseen perustuvaa, sääntelyn tai muun perusteella) kenellekään henkilölle, joka ei ole Lazardin asiakas tämän 

asiakirjan yhteydessä mistään tässä tai muutoin esitetystä väittämästä. 

 

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii ainoastaan Tarjouksentekijän eikä kenenkään muun puolesta tämän 

Ostotarjouksen ja muiden tässä asiakirjassa viitattujen asioiden osalta, ei pidä ketään muuta henkilöä asiakkaanaan 

Ostotarjouksen yhteydessä, eikä ole vastuussa kenellekään muulle kuin Tarjouksentekijälle sen asiakkailleen antaman 

suojan tarjoamisesta taikka neuvonannon tarjoamisesta Ostotarjoukseen tai mihin tahansa muuhun tässä asiakirjassa 

viitattuun liiketoimeen tai järjestelyyn liittyen. 

 

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa 

 

Baswaren yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ilmoitetaan, että Osakkeet eivät ole listattuna Yhdysvaltain 

arvopaperipörssissä ja että Baswarea eivät koske Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen 

(“Pörssilaki”) vaatimukset säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä se ole velvollinen toimittamaan, eikä toimita, 

mitään raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaisille (U.S Securities and Exchange Commission, “SEC”). 

 

Ostotarjous tehdään Baswaren, jonka kotipaikka on Suomessa, Osakkeista, ja siihen soveltuvat suomalaiset 

tiedonantovelvollisuudet ja menettelyvaatimukset. Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Pörssilain kohdan 14(e) ja 

Regulation 14E säännöksen mukaisesti, jollei Pörssilain14d-1(d) kohdissa säädetyistä poikkeuksista “Tier II” -

ostotarjousta koskien muuta johdu, ja muutoin Suomen lainsäädännön tiedonantovelvollisuuksien ja 

menettelyvaatimusten mukaisesti, mukaan lukien Ostotarjouksen aikataulua, selvitysmenettelyitä, peruuttamista, 

edellytyksistä luopumista ja maksujen ajoitusta, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Erityisesti Tarjousasiakirjaan 

sisällytetyt taloudelliset tiedot Yhtiöstä on laadittu Suomessa soveltuvien kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne 

välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin. Ostotarjous tehdään 

Yhtiön Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille Yhtiön osakkeenomistajille, joille 

tarjous tehdään. 

 

Soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät ja 

välittäjien lähipiiriyhtiöt (toimiessaan Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain 

Ostotarjousta koskevan tiedotteen 14.4.2022 jälkeen ja Ostotarjouksen vireilläolon aikana ja muutoin kuin 

Ostotarjouksen mukaisesti suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa Osakkeita tai mitä tahansa 

arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa, muunnettavissa tai siirrettävissä Osakkeiksi. Nämä ostot voivat tapahtua 

joko julkisilla markkinoilla vallitsevilla hinnoilla tai yksityisinä liiketoimina neuvotelluilla hinnoilla. Siinä laajuudessa 

kuin tieto ostoista tai ostojärjestelyistä julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella 

tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan yhdysvaltalaiset osakkeenomistajat. Ostoja ei tehdä 

Ostotarjouksen ulkopuolella Yhdysvalloissa Tarjouksentekijän toimesta tai tämän puolesta. Lisäksi Tarjouksentekijän 

taloudelliset neuvonantajat voivat harjoittaa Yhtiön arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää 

tällaisten arvopaperien oston tai niiden ostamisen järjestämisen. Siinä laajuudessa kuin Suomessa vaaditaan, tieto 

tällaisista ostoista julkistetaan Suomessa Suomen lain edellyttämällä tavalla. 



 

iii 

 

SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta, lausunut 

Ostotarjouksen arvosta tai kohtuullisuudesta eikä lausunut mitään Ostotarjouksen yhteydessä annettujen tietojen 

riittävyydestä, oikeellisuudesta 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. 

 

Yhtiön osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen ja mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion 

arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Yhtiö on sijoittautunut Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki Yhtiön 

toimihenkilöistä ja johtajista saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Yhtiön osakkeenomistajat eivät välttämättä voi 

haastaa Yhtiötä tai Yhtiön toimihenkilöitä tai johtajia oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta 

Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Yhtiön sekä Yhtiön lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan 

yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa. 

 

Asiakirjojen saatavuus 

Tämän Tarjousasiakirjan suomenkielinen versio on saatavilla 26.4.2022 alkaen internetissä osoitteessa 

https://investors.basware.com/fi/ostotarjous ja www.danskebank.fi/basware. Tämän Tarjousasiakirjan englanninkielinen 

käännös on saatavilla 26.4.2022 alkaen internetissä osoitteessa https://investors.basware.com/en/tender-offer ja 

www.danskebank.fi/basware-en. 

 

Tulevaisuutta koskevat lausumat 

Tämä Tarjousasiakirja sisältää ”tulevaisuutta koskevia lausumia”, mukaan lukien lausumia Ostotarjouksen odotetusta 

ajankohdasta ja toteuttamisesta, sekä trendeihin liittyviä mainintoja. Yleisesti sanat kuten saattaa, pitäisi, voisi, pyrkii, 

tulee, tulisi, odottaa, aikoo, arvioi, ennakoi, uskoo, suunnittelee, tavoittelee, tarkastelee, näkee, jatkaa tai muut 

samantapaiset ilmaisut ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. 

 

Nämä lausumat ovat alttiita riskeille, epävarmuustekijöille, oletuksille ja muille tärkeille tekijöille, joista moni voi olla 

Tarjouksentekijän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, ja jotka voivat saada tosiasialliset lopputulokset poikkeamaan 

olennaisesti näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai tarkoitetuista. 

 

Tekijöihin, jotka voisivat johtaa tosiasiallisten lopputulosten poikkeamiseen tällaisista lausumista, kuuluvat: mikä tahansa 

tapahtuma, muutos tai muu olosuhde, joka voisi aiheuttaa Ostotarjouksen peruuntumisen; epäonnistuminen tarvittavien 

viranomaislupien saamisessa oikea-aikaisesti tai muutoin; riski Ostotarjouksen toteuttamiselle asetetun ehdon täyttymättä 

jäämisestä; Yhtiön kyky säilyttää ja palkata avainhenkilöstöä ja ylläpitää suhteita asiakkaisiin, toimittajiin ja muihin 

liikekumppaneihin Ostotarjouksen toteuttamista edeltävänä ajanjaksona sekä muita tekijöitä. 

 

Vaikka Tarjouksentekijä uskoo, että tällaisissa tulevaisuutta koskevissa lausumissa ilmaistut odotukset perustuvat 

perusteltuihin oletuksiin, ei ole varmuutta siitä, että tällaiset lausumat pitäisivät paikkansa tai olisivat oikeassa eikä 

tällaisten lausumien tarkkuudesta tai täydellisyydestä tulevaisuudessa anneta mitään vakuutuksia. Tarjouksentekijällä ei 

ole mitään velvollisuutta päivittää tai tarkastaa tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia julkisesti uuden informaation tai 

tulevaisuuden tapahtumien yhteydessä tai muutoin, paitsi siinä määrin kuin soveltuva lainsäädäntö tai toimivaltainen 

viranomainen tätä edellyttää. 

 

Eräitä tärkeitä päivämääriä 

Alla on esitetty Ostotarjoukseen liittyviä eräitä tärkeitä päivämääriä olettaen, ettei Tarjousaikaa ole jatkettu tai keskeytetty 

Ostotarjouksen ehtojen ja soveltuvien lakien sekä säännösten mukaisesti: 
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TAUSTA JA TAVOITTEET 

Ostotarjouksen tausta ja Tarjouksentekijän strategiset suunnitelmat 

Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä Tarjouksentekijä on kokonaan Topazin omistama, joka puolestaan on kokonaan 

Gemstonen omistama. Gemstone perustettiin holding-yhtiöksi transaktiorakenteeseen, ja sen omistaa kokonaan ja suoraan 

Accel-KKR, Long Path ja Briarwood. Accel-KKR, Long Path ja Briarwood ovat muodostaneet Konsortion. 

Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen Accel-KKR omistaa noin 56,7 prosenttia, Long Path noin 27,2 prosenttia ja 

Briarwood noin 16,1 prosenttia Tarjouksentekijän osakkeista.  

 

AKKR on rekisteröity sijoitusneuvontaa harjoittava yhtiö, jonka toimintaa valvoo Yhdysvaltain arvopaperi- ja 

pörssikomissio (U.S. Securities and Exchange Commission, ”SEC”). Yhtiö on perustettu vuonna 2000, ja sen tiimi 

koostuu nykyään yli 80 sijoitusalan, operationaalisen toiminnan ja konsultoinnin ammattilaisesta. Yhtiö on erikoistunut 

toimimaan yhteistyökumppanina keskisuurten ohjelmistoyritysten ja teknologiapainotteisia palveluja tarjoavien yritysten 

kanssa ja toimimaan niiden perustajien kanssa yhtiöarvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä. Yhtiö on perustamisensa 

jälkeen hankkinut omistukseensa tai sijoittanut yli 300 yritykseen ympäri maailmaa. AKKR:llä on yli 13 miljardia 

Yhdysvaltain dollaria kumulatiivisia pääomasitoumuksia, joita se on saanut sen buyout-, kasvupääoma- ja 

luottorahastoilta, ja sillä on pääomasitoumuksia monipuolisen sijoittajaryhmän kanssa, sisältäen sairaaloita ja säätiöitä, 

valtion eläkerahastoja, yliopistosäätiöitä, yritysten eläkerahastoja ja vakuutuksia sekä rahastojen rahastoja. 

 

Long Path on rekisteröity sijoitusneuvontaa harjoittava yhtiö, jonka toimintaa valvoo SEC. Long Path perustettiin vuonna 

2018, ja sen hallinnoitavien varojen määrä on noin 700 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Yhtiö sijoittaa valikoituihin 

korkeatasoisiin ja ennustettaviin yhtiöihin, jotka toimivat pääasiassa yritysohjelmistojen sekä liiketoiminta ja tietopalvelut 

-sektoreilla. Long Pathin kärsivällinen ja joustava pääomapohja mahdollistaa yhteistyökumppanina toimimisen 

johtoryhmien kanssa pitkäaikaisten sijoitusten toteuttamiseksi ympäri maailman niin julkisilla kuin yksityisillä 

markkinoilla. Yhtiön asiakaskuntaan kuuluu lahjoitusrahastoja ja säätiöitä, yhden ja useamman perheen välisiä yrityksiä, 

ulkoistettuja sijoitusjohtajia (OCIO) ja korkean nettovarallisuuden omaavia henkilöitä. Long Path on ollut Baswaren 

osakkeenomistaja vuodesta 2019 lähtien, ja tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä sen osuus kaikista Baswaren 

osakkeista ja äänistä on noin 13,02 prosenttia. 

 

Briarwood on New Yorkissa, Yhdysvalloissa sijaitseva rekisteröity sijoitusneuvontaa harjoittava yhtiö, jonka toimintaa 

valvoo SEC. Yhtiö soveltaa tutkimukseen perustuvaa ja arvokeskeistä sijoitustyyliä, joka keskittyy kansainvälisiin 

osakkeisiin. Briarwood on pitkäjänteinen omistaja, joka pyrkii pitkäaikaiseen kumppanuuteen johtoryhmien kanssa ja 

tekemään yhteystyötä aloilla, joilla Briarwoodilla on asiantuntemusta, kuten pääomamarkkinat. Briarwoodin asiakaskunta 

heijastaa yhtiön pitkän aikavälin sijoitustyyliä ja koostuu kansainvälisiltä perheyhtiöiltä, lahjoitusrahastoilta ja säätiöiltä 

kerätystä pääomasta. Briarwood on ollut Baswaren osakkeenomistaja vuodesta 2019 lähtien, ja se omistaa noin 4,71 

prosenttia kaikista Baswaren osakkeista ja äänistä tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä. Lisäksi Briarwood omistaa 1 

000 Warranttia, jotka oikeuttavat sen merkitsemään enintään 1 003 000 Baswaren uutta osaketta, ja jotka se on 

peruuttamattomasti sitoutunut käyttämään Ostotarjouksen toteuttamisen varmistuessa ja sen jälkeen vaihtamaan siten 

merkityt Osakkeet Topazin arvopapereihin, tai vaihtamaan Warrantit Topazin arvopapereihin (katso “— Baswaren 

esittely — Optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet” ja ”– Osakkeenomistajien sitoumukset” 

jäljempänä). 

 

Basware on Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq 

Helsingin pörssilistalla. Basware on johtava pilvipalveluihin perustuvien SaaS (Software as a Service) -

liiketoimintaratkaisujen tarjoaja. Yhtiö luo ja tarjoaa pilvipohjaisia verkottuneita hankinnasta maksuun -ratkaisuja 

auttaakseen asiakkaita yksinkertaistamaan toimintojaan ja kuluttamaan järkevämmin automatisoimalla heidän hankinta- 

ja talousprosessejaan. Basware palvelee eri toimialoilla maailmanlaajuisesti toimivia yrityksiä ja niiden toimittajia, ja sillä 

on yli 6 500 asiakasta noin 60 maassa eri puolilla maailmaa. Basware tarjoaa verkottuneita hankinnasta maksuun -

ratkaisuja ja verkkolaskupalveluja sekä toimittajille että ostajille kattavan maailmanlaajuisen verkkolaskuverkostonsa 

kautta, ja sillä on käyttäjiä yli 180 maassa. Yhtiön teknologia mahdollistaa hankinnan ja taloushallinnon sekä osto- ja 

myyntireskontran taloudellisten tietojen täydellisen hyödyntämisen. Lisäksi Baswaren tarjonta sisältää sähköiseen 

hankintaan, automaattisiin ostoreskontraratkaisuihin, analytiikkaan liittyviä palveluita sekä asiantuntijapalveluita. 

 

Konsortio uskoo, että yksityisessä omistuksessa Basware pystyy parhaiten saavuttamaan pitkän aikavälin potentiaalinsa 

hyödyntäen teknologiaansa ja johtavaa markkina-asemaansa. Konsortio tiedostaa, että alasta on tulossa entistä 

kilpaillumpi ja aikoo siten käyttää merkittävästi aikaa, pääomaa ja muita resursseja tukeakseen Yhtiön strategiaa 

asemoiden sen kohti pitkän aikavälin menestystä. Yksityisessä omistuksessa Yhtiö olisi paremmassa asemassa 

investoimaan enemmän ja nopeammin orgaanista kasvua tukeviin aloitteisiin sekä allokoimaan lisää pääomaa 

yritysostoihin valikoitujen tuotealueiden vahvistamiseksi. Konsortio uskoo, että yksityisessä omistuksessa Basware 

suoriutuu kaikista edellä mainituista aloitteista sekä nykyisistä markkinahaasteista tehokkaammin mahdollistaen johdon 

täyden keskittymisen liiketoiminnan suorituskykyyn ilman julkisen markkinan asettamia rajoitteita. 
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Konsortiolla on hyvät valmiudet tukea Yhtiön muutosta johtuen Konsortion asiantuntemuksesta hankinnasta maksuun 

ohjelmistojen -markkinoilla ja joustavuudesta tukea pitkän aikavälin investointeja Yhtiön kilpailuaseman parantamiseksi. 

Lisäksi jokainen Konsortion Jäsen tuo transaktioon oman asiantuntemuksensa, joka tukee Yhtiön kehittämistä. Tämä 

sisältää AKKR:n merkittävän kokemuksen hankinta- ja maksuohjelmistojen alalla sekä erikoistuneesta lähestymistavasta 

työskentelyyn ohjelmistoyhtiöiden kanssa. AKKR:n verkostoon kuuluu lukuisia hankinnan asiantuntijoita, joita voidaan 

hyödyntää kumppanuusesittelyissä, hallituksen tasolla tapahtuvassa ohjauksessa tai operatiivisessa asiantuntemuksessa, 

mikä voi auttaa Yhtiön arvonluonnissa. AKKR:llä on pitkä historia yhteistyöstä yhtiöiden johdon kanssa pitkän aikavälin 

strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi sisältäen niin orgaanisen kasvun kuin kasvun yritysostojen avulla.  

 

Yhtiö tulee lisäksi hyötymään Long Pathin ja Briarwoodin omistuksen jatkuvuudesta, sillä Baswaren pitkäaikaisina ja 

merkittävinä sijoittajina Long Path ja Briarwood ymmärtävät perusteellisesti sen liiketoiminnan mahdollisuuksia ja 

haasteita ja joiden olemassa olevat suhteet Yhtiön johtoryhmään auttavat Yhtiön muutoksessa. Lisäksi Long Pathillä on 

merkittävää kokemusta sijoittamisesta ohjelmistoyrityksiin eri puolilla Eurooppaa ja Pohjoismaissa, ja se tuo alueelle 

ohjelmistojohtajien verkoston sekä syvällisen ymmärryksen hankinnasta maksuun -markkinasta näillä maantieteellisillä 

alueilla. Briarwoodilla puolestaan on vakiintunut kokemus pääomasijoittamisesta ja sen johdolla on merkittävää 

kokemusta ja asiantuntemusta tällä alalla, mukaan lukien yritysostojen toteuttamisessa ja rahoittamisessa. Lisäksi 

Briarwood uskoo, että sen kansainvälinen asiantuntemus auttaa yhtiötä laajentumaan kansainvälisesti erityisesti kasvu- ja 

kehittyvillä markkinoilla. Sähköiset laskutuspalvelut kasvavat nopeasti kehittyvillä markkinoilla, joka on potentiaalinen 

kasvuväylä Baswarelle jatkossa, ja tämän osalta Briarwood uskoo tuovansa erityistä asiantuntemusta, jota se voi 

hyödyntää Yhtiön muutoksen tukemisessa. Pitkäaikaisen sijoitushorisontin, asiantuntemuksen ja vaadittavan pääoman 

ansiosta tällä sijoittajaryhmällä on yhdessä ainutlaatuiset valmiudet Baswaren potentiaalin saavuttamiseksi ylläpitäen 

samalla Yhtiön identiteettiä, kulttuuria ja suomalaisia arvoja. 

 

Tarjouksentekijä ja Basware ovat 14.4.2022 allekirjoittaneet Yhdistymissopimuksen, jonka mukaisesti Tarjouksentekijä 

on sitoutunut tekemään Ostotarjouksen. Yhdistymissopimuksen keskeiset ehdot on kuvattu alla jaksossa 

”Yhdistymissopimuksen tiivistelmä”. 

 

Arvioituaan Ostotarjouksen ja sen ehdot sekä muut saatavilla oleva tiedot Baswaren hallitus on yksimielisesti päättänyt 

suositella Baswaren osakkeenomistajille Ostotarjouksen hyväksymistä (ks.” — Baswaren hallituksen lausunto” ja Liite 

C jäljempänä). Ostotarjousta koskevan arvionsa tueksi Baswaren hallitus on saanut 14.4.2022 päivätyn lausunnon 

Goldman Sachs Internationalilta (”Goldman Sachs”), jonka mukaan kirjallisen fairness opinion -lausunnon päivänä ja 

siinä esitettyjen tekijöiden ja olettamusten perusteella Osakkeiden haltijoille (pois lukien Konsortio ja sen lähipiiriyhtiöt) 

Yhdistymissopimuksen mukaisesti maksettava 40,10 euroa käteisenä jokaisesta Osakkeesta oli Osakkeiden haltijoiden 

(pois lukien Konsortio ja sen lähipiiriyhtiöt) näkökulmasta taloudellisessa mielessä kohtuullinen. Goldman Sachsin 

14.4.2022 päivätty kirjallisen lausunnon teksti, jossa esitetään tehdyt oletukset, noudatetut menettelyt, huomioidut seikat 

ja lausunnon yhteydessä suoritetun tarkastelun rajoitukset, on liitetty kokonaisuudessaan Baswaren hallituksen antamaan 

lausuntoon, joka on tämän Tarjousasiakirjan liitteenä C. Goldman Sachs antoi lausuntonsa Baswaren hallitukselle tiedoksi 

ja avuksi Ostotarjouksen käsittelyn yhteydessä. Goldman Sachsin lausunto ei ole suositus siitä, tulisiko kenenkään 

Osakkeiden haltijan hyväksyä Ostotarjous Osakkeidensa osalta, tai mistään muustakaan asiasta. 

 

Konsortio omistaa tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä yhteensä 2 563 766 Osaketta ja 1 000 Warranttia, jotka 

oikeuttavat merkitsemään yhteensä 1 003 000 Osaketta, jotka edustavat yhteensä, täysi laimennusvaikutus huomioiden, 

noin 23,06 prosenttia Baswaren osakkeista ja äänistä. Long Path ja Briarwood ovat peruuttamattomasti sitoutuneet 

vaihtamaan omistamansa Osakkeet Topazin arvopapereihin Ostotarjouksen toteuttamisen varmistuessa Konsortion 

Jäsenten välisten sopimusten mukaisesti. Lisäksi seuraavat suuret Baswaren osakkeenomistajat ja perustajat, jotka tämän 

Tarjousasiakirjan päivämääränä edustavat yhdessä, täysi laimennusvaikutus huomioiden, noin 18,45 prosenttia kaikista 

Baswaren osakkeista ja äänistä (mikä vastaa täysi laimennusvaikutus huomioiden noin 18,46 prosenttia Baswaren 

Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä), ovat eräin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet 

hyväksymään Ostotarjouksen: Ilkka Sihvo, Hannu Vaajoensuu, Kirsi Eräkangas, Sakari Perttunen, ja Antti Pöllänen sekä 

heidän tietyt perheenjäsenensä. Lisäksi Lannebo Fonder AB, Fjärde AP-fonden ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 

Ilmarinen, jotka edustavat yhdessä, täysi laimennusvaikutus huomioiden, noin 14,76 prosenttia kaikista Baswaren 

osakkeista ja äänistä, ovat eräin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen (ks. 

jäljempänä ”—Osakkeenomistajien sitoumukset”). 

Vaikutukset Baswaren liiketoimintaan ja varoihin sekä sen johtoon ja työntekijöihin 

Ostotarjouksen toteuttamisella ei odoteta olevan merkittäviä välittömiä vaikutuksia Baswaren liiketoimintaan tai varoihin, 

Baswaren johdon tai työntekijöiden asemaan eikä toimipaikkojen sijaintiin. Tarjouksentekijä aikoo kuitenkin muuttaa 

Baswaren hallituksen kokoonpanoa Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen. 

Vaikutukset Tarjouksentekijän liiketoimintaan ja varoihin sekä sen johtoon ja työntekijöihin 
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Lukuun ottamatta Tarjousvastikkeen maksamista, Ostotarjouksen toteuttamisella ei odoteta olevan merkittäviä välittömiä 

vaikutuksia Tarjouksentekijän tai Konsortion liiketoimintaan tai varoihin, Tarjouksentekijän tai Konsortion johdon tai 

työntekijöiden asemaan eikä Tarjouksentekijän tai Konsortion toimipaikkojen sijaintiin. 

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 28 §:ssä tarkoitetun suosituksen noudattaminen 

Tarjouksentekijä ja Basware ovat sitoutuneet noudattamaan Ostotarjouskoodia. 

Baswaren johdolle Ostotarjouksen toteuttamisen perusteella maksettavat palkkiot ja muut edut 

Tarjouksentekijä ei ole tehnyt mitään sopimuksia koskien Baswaren johdolle tai hallituksen jäsenille Ostotarjouksen 

toteuttamisen perusteella maksettavia palkkioita, kompensaatioita tai muita etuja. 

Baswaren pitkän aikavälin osakeperusteiset kannustinjärjestelmät 

Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä Baswarella on neljä osakeperusteista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. 

Osakeperusteiset pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät ovat ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2020, 

suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2022–2024, ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2022–2025 sekä 

henkilöstön osakesäästöohjelma. Lisäksi Yhtiöllä on suoritusperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään 2020–2021 

perustuvia maksamattomia palkkioita.  

 

Yhdistymissopimuksen mukaan, mikäli Ostotarjous toteutuu, Basware tulee maksamaan kaikki osakepohjaisten 

kannustinjärjestelmien mukaiset maksamattomat palkkiot käteisellä osakepohjaisten kannustinjärjestelmien ehtojen 

mukaisesti viimeistään Toteutuspäivän (kuten määritelty jäljempänä) yhteydessä. Yhdistymissopimuksen mukaan 

tällaisten osakeperusteisten kannustinjärjestelmien mukaiset maksamattomat palkkionmaksut voivat olla korkeintaan 

1,737 miljoonaa euroa. 

Ostotarjouksen rahoittaminen 

Tarjouksentekijä on varmistanut Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 9 §:n 4 momentin mukaiset vaadittavat sitoumukset 

riittävälle oman ja vieraan pääoman rahoitukselle. Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Ostotarjous ei ole 

Yhdistymissopimuksen mukaisesti ehdollinen rahoituksen saatavuudelle (olettaen, että kaikki Toteuttamisedellytykset 

ovat muutoin täyttyneet tai Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä) ja niiden tultua täytetyiksi 

Tarjouksentekijällä on velvollisuus nostaa varat alla määriteltyjen Sitoumuskirjeiden ehtojen mukaisesti. 

Tarjouksentekijän sitoumukset oman ja vieraan pääoman rahoitukselle on osoitettu (i) Accel-KKR:n ja Long Pathin ja/tai 

niiden lähipiiriyhtiöiden allekirjoittamilla pääomasitoumuskirjeillä (equity commitment letters) 

(”Pääomasitoumuskirjeet”), (ii) Golub Capital LLC:n ja eräiden lähipiiriyhtiöiden ja liitännäisten rahastojen kanssa 

(yhdessä ”Golub”) allekirjoittamilla velkasitoumuskirjeellä (debt commitment letter) (”Velkasitoumuskirje” ja yhdessä 

Pääomasitoumuskirjeiden kanssa ”Sitoumuskirjeet”) ja väliaikaisella lainasopimuksella (”Väliaikainen 

Lainasopimus” ja yhdessä Velkasitoumuskirjeen kanssa ”Velkarahoitusasiakirjat”) sekä (iii) Briarwoodin tekemissä 

sopimuksissa annetuista käteissitoumuksista (”Käteissitoumus” ja yhdessä Velkarahoitusasiakirjojen sekä 

Pääomasitoumuskirjeiden kanssa ”Rahoitusasiakirjat”) Tarjousvastikkeen maksamisen rahoittamiseksi kaikkien 

Osakkeiden osalta kokonaisuudessaan (tiettyjen Konsortion Jäsenten osakevaihdon (ja Briarwoodin tapauksessa 

Warranttien vaihdon) jälkeen) Ostotarjouksen yhteydessä ja sen jälkeisen pakollisen lunastuksen yhteydessä tai 

mahdollisen Tarjouksentekijän maksaman alempana määritellyn Tarjouksentekijän Irtisanomiskorvauksen 

maksamiseksi. Konsortion Jäsenet ovat Ostotarjouksen edellyttämän rahoituksen osalta vastuussa pro rata -osuudestaan 

Pääomasitoumuskirjeillä, osakevaihtojärjestelyillä ja/tai Konsortion Jäsenten välisiin sopimuksiin perustuvilla 

käteissitoumuksilla. Yhtiö on saanut ja läpikäynyt Rahoitusasiakirjat ja Konsortion Jäsenten väliset sopimukset ennen 

kuin Tarjouksentekijä on solminut Rahoitusasiakirjat ja sopimukset ja Tarjouksentekijä on aloittanut Ostotarjouksen. 

 

Tarjouksentekijä on riippuvainen Rahoitusasiakirjojen perusteella saatavista varoista Ostotarjouksen rahoittamiseksi ja 

kuten esitetty, Tarjouksentekijällä on oikeus nostaa Rahoitusasiakirjojen mukaiset varat niiden ehtojen mukaisesti. Lisäksi 

Yhtiöllä on Yhdistymissopimuksessa sovittu oikeus vaatia suoraan tai vaatia Tarjouksentekijää vaatimaan sen 

Rahoitusasiakirjojen mukaisten oikeuksien toteuttamista Yhdistymissopimuksessa ja Rahoitusasiakirjoissa esitettyjen 

nimenomaisten ehtojen mukaisesti (kuten alla on kuvattu). Jos Yhtiö ei pysty tai ei halua käyttää sen tiettyjä 

suoritusperusteisia oikeuksia (tai ei saa Tarjouksentekijää toimimaan niin) tai jos se ei onnistu tämän toteuttamisessa, 

Yhtiö voi irtisanoa Yhdistymissopimuksen ja saada kohdassa ”Yhdistymissopimuksen tiivistelmä – Irtisanomisen tai 

voimassaoloajan päättymisen seuraukset” kuvatun Tarjouksentekijän Irtisanomiskorvauksen (edellyttäen, että 

irtisanomisesta alkaen ja sen jälkeen Yhtiö ei voisi vaatia tiettyjä suorituksia). 

 

Pääomasitoumuskirjeet  

 

Accel-KKR ja Long Path ja/tai niiden lähipiiriyhtiöt (”Sijoittajat”) ovat solmineet Pääomasitoumuskirjeet tavanomaisin 

ehdoin koskien niiden sijoituksia Tarjouksentekijän osakepääomaan. Pääomasitoumuskirjeillä ja Käteissitoumuksella 
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tarjotaan rahoitusta, jonka odotetaan olevan yhteensä 279 966 468 euroa, Tarjousvastikkeen rahoittamiseen 

(”Rahoitussitoumukset”) sekä rahoitusta Tarjouksentekijän Irtisanomiskorvauksen maksamiseksi Yhtiölle sen kulujen 

kattamiseksi tietyissä kohdassa ”Yhdistymissopimuksen tiivistelmä – Irtisanomisen tai voimassaoloajan päättymisen 

seuraukset” kuvatuissa olosuhteissa (”Korvaussitoumus”). Briarwood ja Long Path ovat myös sitoutuneet vaihtamaan 

omistamansa Yhtiön osakkeet Tarjouksentekijälle Tarjouksentekijän, sen tiettyjen lähipiiriyhtiöiden, Briarwoodin ja 

Long Pathin solmiman osakevaihtosopimuksen mukaisesti. 

 

Kunkin Sijoittajan Pääomasitoumuskirjeisiin (lukuun ottamatta Korvaussitoumuksen rahoitusta) perustuvat 

velvollisuudet ovat ehdollisia seuraaville ehdoille: (i) kaikki Toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet ja ovat täyttyneitä 

päivämääränä, jolloin Tarjouksentekijän on toteutettava Ostotarjouksen täytäntöönpano Yhdistymissopimuksen ehtojen 

mukaisesti, (ii) lainanantajien velkarahoituksen rahoittaminen Velkasitoumuskirjeessä määritellyin ehdoin ennen tai 

samanaikaisesti kyseisen Sijoittajan rahoituksen kanssa, (iii) Long Path ja Briarwood toteuttavat kohdassa 

”Tarjouksentekijän esittely – Konsortio” kuvatun osakevaihdon ja (iv) toisen Sijoittajan olennaisesti samanaikaista 

Pääomasitoumuskirjeen mukaisen pääomasitoumuksen rahoittamista. 

 

Rahoitussitoumusten osalta Sijoittajien velvollisuudet päättyvät automaattisesti ilman muita vastuita tai velvollisuuksia, 

muun muassa, näistä ensimmäisen toteutuessa, (i) Yhdistymissopimuksen päättyessä sen ehtojen mukaisesti, (ii) 

Velkasitoumuskirjeen mukaisen velkarahoituksen päättyessä, (iii) Tarjouksentekijän saatua rahoituksen 

kokonaisuudessaan asianomaiselta Sijoittajalta soveltuvan pääomasitoumuksen mukaisesti (eli Rahoitussitoumuksen tai 

Korvaussitoumuksen) ja (iv) Tarjouksentekijän maksettua lopullisen lunastushinnan pakollisessa lunastusmenettelyssä, 

katso ”Tausta ja tavoitteet – Osakeyhtiölain mukainen lunastusmenettely”. 

 

Jokainen Sijoittaja on Pääomasitoumuskirjeessään vakuuttanut, että sillä on kelpoisuus sitoutua Rahoitussitoumukseen ja 

Korvaussitoumukseen ja että sillä on ja on niin kauan, kuin kunkin Pääomasitoumuskirje on voimassa soveltuvan 

pääomasitoumuksen osalta (eli Rahoitussitoumuksen tai Korvaussitoumuksen), riittävä pääsy käytettävissä oleviin 

varoihin, jotka vastaavat tai ylittävät tällaisen pääomasitoumuksen määrän. 

 

Velkarahoitusasiakirjat 

 

Tarjouksentekijä ja Golub allekirjoittivat 12.4.2022 Velkasitoumuskirjeen, jonka perusteella Golub järjestää ja toimittaa 

seuraavat lainat Velkasitoumuskirjeen ehtojen mukaisesti: 

 

a) 270 miljoonan euron senioriehtoinen vakuudellinen laina ("Unitranche Laina”); ja 

b) 30 miljoonan euron monivaluuttainen, senioriehtoinen ja vakuudellinen luottolimiitti (”Luottolimiitti”, yhdessä 

Unitranche Lainan kanssa ”Lainat”). 

Lainojen lisäksi Golub antaa saataville seuraavat väliaikaiset lainat (”Väliaikaiset Lainat”) 12.4.2022 päivätyn ja muun 

muassa Tarjouksentekijän kanssa solmitun Väliaikaisen Lainasopimuksen nojalla: 

 

a) 270 miljoonan euron väliaikainen laina; ja 

b) 30 miljoonan euron väliaikainen monivaluuttainen, senioriehtoinen vakuudellinen luottolimiitti. 

Tarjouksentekijän ja Golubin tarkoituksena on (sanotun kuitenkaan rajoittamatta Golubin velvollisuuksia antaa saataville 

Väliaikaisen Lainasopimuksen mukaiset Väliaikaiset Lainat), että Velkarahoitusasiakirjojen mukainen velkarahoitus 

annetaan saataville pitkäaikaisen lainasopimuksen mukaisesti, joka dokumentoidaan Velkasitoumuskirjeen ehtojen 

mukaisesti. 

Väliaikaiset Lainat (ja Lainat) tarjotaan eurooppalaisella certain funds -periaatteella ja siten niiden saatavuus on 

ehdollinen ainoastaan seuraaville rajoitetuille ehdoille: 

 

(i) erityistä erääntymistilannetta (Event of Default) ei ole tapahtunut eikä se ole jatkuva koskien maksujen laiminlyöntiä, 

maksukyvyttömyyttä tai näihin liittyvää menettelyä, vakuutusten merkittävää rikkomista, sitoumusten merkittävää 

rikkomista, pätemättömyyttä tai purkamista tai vastaavaa tapahtumaa muualla; 

(ii) Tarjouksentekijän määräysvallassa ei ole tapahtunut muutoksia; 

(iii) ei ole lainvastaista tai sovellettavan sääntelyn vastaista, että Golub asettaa saataville Väliaikaiset Lainat (tai tilanteen 

mukaan Lainat) ja suorittaa sille Velkasitoumuskirjeen tai muun relevantin lainasopimuksen mukaisesti kuuluvat 

velvollisuudet; 

(iv) jokainen väliaikaisen lainasopimuksen, tiettyjä tavanomaisia dokumentaatiota ja kaupallisia rahoituksen 

edellytysehtoja koskevista määräyksistä on täyttynyt; ja 
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(v) Ostotarjouksen toteuttaminen. 

Tarjouksentekijän Osakkeita koskevat tulevaisuudensuunnitelmat 

Ostotarjouksen tarkoitus 

Tarjouksentekijän tarkoituksena on hankkia kaikki Arvopaperit. 

Velvollisuus tehdä pakollinen julkinen ostotarjous 

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaan osakkeenomistajan, jonka osuus ylittää kolmekymmentä (30) prosenttia 

tai viisikymmentä (50) prosenttia kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla olevan yhtiön osakkeiden 

tuottamasta äänimäärästä, on velvollinen tekemään julkisen ostotarjouksen (pakollinen ostotarjous) kaikista muista yhtiön 

liikkeeseen laskemista osakkeista ja niihin oikeuttavista arvopapereista. Mikäli kyseinen omistusosuus on kuitenkin 

saavutettu vapaaehtoisella ostotarjouksella, vapaaehtoisen ostotarjouksen jälkeen ei Arvopaperimarkkinalain mukaan 

tarvitse tehdä pakollista ostotarjousta edellyttäen, että alkuperäinen vapaaehtoinen ostotarjous on tehty kaikista 

kohdeyhtiön osakkeista ja muista osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. Edellä mainitun poikkeuksen mukaan 

Tarjouksentekijällä ei ole velvollisuutta tehdä Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen pakollista ostotarjousta.  

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla, joka omistaa enemmän kuin kaksi kolmasosaa (2/3) yhtiön osakkeista ja 

niiden tuottamista äänistä, on riittävä äänimäärä päättää yhtiön sulautumisesta toiseen yhtiöön. Jos Tarjouksentekijä 

muuttaisi tulevaisuudessa sitä Ostotarjouksen tämänhetkistä toteuttamisedellytystä, joka edellyttää yli 90 prosentin 

omistusosuuden saavuttamista Osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, tai luopuisi siitä ja sen jälkeen toteuttaisi 

Ostotarjouksen, ja jos Tarjouksentekijän omistusosuus Baswaressa jäisi alle 90 prosenttiin Osakkeista ja niiden 

tuottamista äänistä, mutta ylittäisi kaksi kolmasosaa Osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, Basware voisi mahdollisesti 

olla tiettyjen yritysjärjestelyjen kohteena, mukaan lukien sulautuminen toiseen yhtiöön. Tarjouksentekijä ei ole 

kuitenkaan tehnyt mitään tällaisia yritysjärjestelyitä koskevia päätöksiä. Katso lisätietoja Ostotarjouksen 

Toteuttamisedellytyksistä luopumisesta kohdasta ”Ostotarjouksen ehdot — Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset”. 

Osakeyhtiölain mukainen lunastus 

Osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaan osakkeenomistaja, jolla on enemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa (9/10) kaikista 

osakeyhtiön osakkeista ja äänistä, on oikeutettu sekä muiden osakkeenomistajien vaatimuksesta velvollinen lunastamaan 

muiden osakkeenomistajien osakkeet käyvästä hinnasta. 

Mikäli Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen Tarjouksentekijän omistusosuus ylittää yhdeksänkymmentä (90) prosenttia 

Baswaren Osakkeista ja niiden tuottamista äänistä täysi laimennusvaikutus huomioiden ja muutoin Osakeyhtiölain 18 

luvun 1 §:n mukaisesti laskettuna, Tarjouksentekijä tulee aloittamaan Osakeyhtiölain mukaisen pakollisen 

lunastusmenettelyn niin pian kuin käytännössä on mahdollista. Pakollista lunastusmenettelyä koskevat tarkemmat 

määräykset eritellään Osakeyhtiölaissa. 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla, joka omistaa enemmän kuin puolet (1/2) yhtiön yhtiökokouksessa 

edustetuista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, on riittävä äänimäärä päättää hallituksen jäsenten nimittämisestä ja 

osingon jakamisesta, ja osakkeenomistajalla, joka omistaa enemmän kuin kaksi kolmasosaa (2/3) yhtiön 

yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, on riittävä äänimäärä päättää yhtiön sulautumisesta 

toiseen yhtiöön. Jos Tarjouksentekijä muuttaisi sitä Ostotarjouksen toteuttamisedellytystä, joka edellyttää yli 

yhdeksänkymmenen (90) prosentin omistusosuuden saavuttamista Osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, tai luopuisi 

vaatimasta sen täyttymistä ja sen jälkeen toteuttaisi Ostotarjouksen, ja jos Tarjouksentekijän omistusosuus Baswaressa 

jäisi alle yhdeksäänkymmeneen (90) prosenttiin Osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, Basware voisi mahdollisesti olla 

tiettyjen toimenpiteiden ja yritysjärjestelyjen, kuten esimerkiksi listaamattomaan yhtiöön sulautumisen, 

osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeavan osakeannin, kotipaikan muuttamisen enemmän joustavuutta 

sallivalle lainkäyttöalueelle tai Yhtiön yhtiöjärjestyksen muutoksen, kohteena. Tarjouksentekijä ei kuitenkaan ole tehnyt 

mitään tällaisia toimenpiteitä tai yritysjärjestelyitä koskevia päätöksiä. Ostotarjouksen Toteuttamisedellytysten 

muuttamisen tai niistä luopumisen osalta ks. kohdat ”Yhdistymissopimuksen yhteenveto — Toteuttamisedellytykset” ja 

”Ostotarjouksen ehdot — Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset”. 

Osakkeiden poistaminen Nasdaq Helsingistä 

Tarjouksentekijän aikomuksena on hankkia kaikki Osakkeet ja hakea Baswaren osakkeiden poistamista Nasdaq Helsingin 

pörssilistalta niin pian kuin soveltuvien lakien ja määräysten sekä Nasdaq Helsingin sääntöjen nojalla on luvallista ja 

käytännössä mahdollista. 

Baswaren hallituksen lausunto  
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Arvioituaan Ostotarjouksen ja sen ehdot sekä muun saatavilla olevan tiedon Baswaren hallitus on yksimielisesti päättänyt 

suositella Baswaren arvopaperinhaltijoille Ostotarjouksen hyväksymistä. Baswaren hallituksen Arvopaperimarkkinalain 

11 luvun 13 §:n mukainen lausunto on tämän Tarjousasiakirjan Liitteenä C. Ostotarjousta koskevan arvionsa tueksi 

Baswaren hallitus on saanut 14.4.2022 päivätyn lausunnon Goldman Sachsilta, jonka mukaan kirjallisen fairness opinion 

lausunnon päivänä ja siinä esitettyjen tekijöiden ja olettamusten perusteella Osakkeiden haltijoille (pois lukien Konsortio 

ja sen lähipiiriyhtiöt) Yhdistymissopimuksen mukaisesti maksettava 40,10 euroa käteisenä jokaisesta Osakkeesta 

Yhdistymissopimuksen mukaisesti oli Osakkeiden haltijoiden (pois lukien Konsortio ja sen lähipiiriyhtiöt) näkökulmasta 

taloudellisessa mielessä kohtuullinen. Goldman Sachsin 14.4.2022 päivätyn kirjallisen lausunnon teksti, jossa esitetään 

tehdyt oletukset, noudatetut menettelyt, huomioidut seikat ja lausunnon yhteydessä suoritetun tarkastelun rajoitukset, on 

liitetty kokonaisuudessaan Baswaren hallituksen antamaan lausuntoon, joka on tämän Tarjousasiakirjan liitteenä C. 

Goldman Sachs antoi lausuntonsa Baswaren hallitukselle tiedoksi ja avuksi Ostotarjouksen käsittelyn yhteydessä. 

Goldman Sachsin lausunto ei ole suositus siitä, tulisiko kenenkään Osakkeiden haltijan hyväksyä Ostotarjous 

Osakkeidensa osalta, tai mistään muustakaan asiasta.  

 

Osakkeenomistajien sitoumukset 

 

Baswaren eräät suuret osakkeenomistajat ja perustajat, eli Ilkka Sihvo, Hannu Vaajoensuu, Kirsi Eräkangas, Sakari 

Perttunen, ja Antti Pöllänen sekä heidän tietyt perheenjäsenensä, jotka edustavat, täysi laimennusvaikutus huomioiden, 

yhdessä noin 18,45 prosenttia kaikista Baswaren osakkeista ja äänistä, ovat eräin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti 

sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen. Lisäksi Lannebo Fonder AB, Fjärde AP-fonden ja Keskinäinen 

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, jotka tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä edustavat yhdessä, täysi laimennusvaikutus 

huomioiden, noin 14,76 prosenttia kaikista Baswaren osakkeista ja äänistä, ovat eräin tavanomaisin ehdoin 

peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen.  

 

Long Path ja Briarwood omistavat yhdessä, täysi laimennusvaikutus huomioiden, noin 23,06 prosenttia Baswaren kaikista 

osakkeista ja äänistä. Long Path ja Briarwood ovat peruuttamattomasti sitoutuneet vaihtamaan omistamansa Osakkeet 

Topazin arvopapereihin Ostotarjouksen toteuttamisen varmistuessa Konsortion Jäsenten välisten sopimusten mukaisesti. 

Lisäksi Briarwood on sitoutunut käyttämään Warrantit Ostotarjouksen toteuttamisen varmistuessa ja sen jälkeen 

vaihtamaan siten merkityt Osakkeet Topazin arvopapereihin, tai vaihtamaan Warrantit Topazin arvopapereihin. 

 

Konsortion Jäsenillä on oikeus irtisanoa osallistumisensa Konsortiossa tietyissä tilanteissa Konsortion Jäsenten välisissä 

sopimuksissa määritellyn mukaisesti, jolloin Long Pathilla ja Briarwoodilla olisi oikeus peruuttaa sitoumuksensa. 

 

Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä edellä mainitut peruuttamattomat sitoumukset (”Peruuttamattomat 

Sitoumukset”) edustavat yhteensä, täysi laimennusvaikutus huomioiden, noin 56,27 prosenttia Baswaren kaikista 

osakkeista ja äänistä (vastaten noin 56,30 prosenttia Osakkeista ja Baswaren Osakkeiden tuottamista äänistä täysi 

laimennusvaikutus huomioiden). 

Viranomaisten hyväksynnät 

Tarjouksentekijä tulee niin pian kuin käytännössä mahdollista tekemään kaikki vaadittavat ilmoitukset ja hakemukset (tai, 

tapauksesta riippuen, ilmoitusluonnokset) saadakseen Yhdistymissopimuksen mukaiset hyväksynnät asianomaisilta 

kilpailu- ja muilta sääntelyviranomaisilta (tai, tapauksesta riippuen, soveltuvien odotusaikojen päättymisen) 

(”Viranomaishyväksynnät”). 

 

Tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen perusteella Tarjouksentekijä odottaa saavansa Viranomaishyväksynnät ja 

toteuttavansa Ostotarjouksen vuoden 2022 heinäkuun aikana. Tarjouksentekijä tekee parhaansa saadakseen 

Toteuttamisedellytysten mukaiset Viranomaishyväksynnät. Tarjouksentekijä ei kuitenkaan voi vaikuttaa 

viranomaishyväksyntäprosessin kestoon, eikä ole varmuutta siitä, että hyväksynnät saadaan arvioidun aikataulun 

puitteissa tai ollenkaan. 

Neuvonantajien palkkiot  

Lazard & Co., Limited toimii Tarjouksentekijän taloudellisena neuvonantajana ja Danske Bank toimii Tarjouksentekijän 

taloudellisena neuvonantajana ja järjestäjänä Ostotarjouksen yhteydessä. Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy ja 

Kirkland & Ellis International LLP toimivat Tarjouksentekijän oikeudellisina neuvonantajina Ostotarjouksen yhteydessä. 

Tarjouksentekijä odottaa, että sen neuvonantajille Ostotarjouksen yhteydessä maksettavat, Ostotarjouksen toteuttamisesta 

riippuvaiset palkkiot ovat suuruudeltaan noin 5 miljoonaa euroa. Osa näistä palkkioista voidaan maksaa Konsortion 

harkinnan mukaan. 

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 

 

Tarjousvastikkeen määräytymisen perusteet 

Tarjouksentekijä julkisti Ostotarjouksen 14.4.2022. Osaketarjousvastike on 40,10 euroa käteisenä kustakin Osakkeesta, 

jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty ja Warranttitarjousvastike on 10 338,3222 euroa käteisenä kustakin 

Warrantista, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty. Warrantit omistaa Briarwood, joka on sitoutunut 

käyttämään Warrantit Ostotarjouksen toteuttamisen varmistuessa ja sen jälkeen vaihtamaan siten merkityt Osakkeet 

Topazin arvopapereihin, tai vaihtamaan Warrantit Topazin arvopapereihin. 

 

Tarjousvastike on määritelty 14 455 993 Osakkeen ja 1 000 Warrantin perusteella tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä. 

 

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 24 §:n mukaan määritettäessä tarjousvastiketta kaikkia kohdeyhtiön osakkeita ja muita 

osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita koskevassa vapaaehtoisessa ostotarjouksessa lähtökohtana on pidettävä korkeinta 

tarjouksentekijän tai tähän Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitetussa suhteessa olevan henkilön 

ostotarjouksen julkistamista edeltävien kuuden (6) kuukauden aikana tarjouksen kohteena olevista arvopapereista 

maksamaa hintaa. 

 

Ostotarjouksen julkistamista edeltävien kuuden kuukauden aikana Long Path on hankkinut yhteensä 23 516 Osaketta 

julkisessa kaupankäynnissä ja Osakkeista korkein maksettu hinta oli 33,1 euroa Osakkeelta ja Briarwood on hankkinut 

yhteensä 103 103 Osaketta julkisessa kaupankäynnissä ja Osakkeista korkein maksettu hinta oli 30,20 euroa Osakkeelta. 

Edellä mainittuja hankintoja lukuun ottamatta Tarjouksentekijä tai mikään Tarjouksentekijään Arvopaperimarkkinalain 

11 luvun 5 §:ssä tarkoitetussa suhteessa oleva taho ei ole ostanut Osakkeita Julkistusta edeltävän kuuden (6) kuukauden 

aikana. Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä Long Path omistaa suoraan 1 882 818 Osaketta edustaen noin 13,02 

prosenttia Baswaren Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä ja Briarwood omistaa suoraan 680 948 Osaketta 

edustaen noin 4,71 prosenttia Baswaren Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä. Lisäksi Briarwood omistaa tämän 

Tarjousasiakirjan päivämääränä 1 000 warranttia, jotka oikeuttavat sen merkitsemään yhteensä enintään 1 003 000 

Baswaren uutta osaketta. Briarwood on sitoutunut käyttämään Warrantit Ostotarjouksen toteuttamisen varmistuessa ja 

sen jälkeen vaihtamaan siten merkityt Osakkeet Topazin arvopapereihin, tai vaihtamaan Warrantit Topazin 

arvopapereihin. Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä Tarjouksentekijä tai Accel-KKR eivät omista yhtään Osaketta. 

 

Tietyt Baswaren suuret osakkeenomistajat ja perustajat, eli Ilkka Sihvo, Hannu Vaajoensuu, Kirsi Eräkangas, Sakari 

Perttunen, ja Antti Pöllänen sekä heidän tietyt perheenjäsenensä, edustaen, täysi laimennusvaikutus huomioiden, yhteensä 

noin 18,45 prosenttia kaikista Baswaren osakkeista ja äänistä, ovat peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään 

Ostotarjouksen eräin tavanomaisin ehdoin. Lisäksi Lannebo Fonder AB, Fjärde AP-fonden ja Keskinäinen 

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, edustaen, täysi laimennusvaikutus huomioiden, yhteensä noin 14,76 prosenttia kaikista 

Baswaren osakkeista ja äänistä, ovat peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen eräin tavanomaisin 

ehdoin.  Lisäksi Briarwood ja Long Path ovat peruuttamattomasti sitoutuneet vaihtamaan omistamansa Osakkeet Topazin 

arvopapereihin Ostotarjouksen toteuttamisen varmistuessa Konsortion Jäsenten välisten sopimusten mukaisesti. Lisäksi 

Briarwood on sitoutunut käyttämään Warrantit Ostotarjouksen toteuttamisen varmistuessa ja sen jälkeen vaihtamaan siten 

merkityt Osakkeet Topazin arvopapereihin, tai vaihtamaan Warrantit Topazin arvopapereihin. Long Path ja Briarwood 

edustavat yhdessä, täysi laimennusvaikutus huomioiden, noin 23,06 prosenttia Baswaren kaikista osakkeista ja äänistä. 

Konsortion Jäsenillä on oikeus irtisanoa osallistumisensa Konsortiossa tietyissä tilanteissa Konsortion Jäsenten välisissä 

sopimuksissa määritellyn mukaisesti, jolloin Long Pathilla ja Briarwoodilla olisi oikeus peruuttaa sitoumuksensa. Katso 

“Tausta ja Tavoitteet – Osakkeenomistajien sitoumukset”. 

 

Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä Peruuttamattomat Sitoumukset edustavat, täysi laimennusvaikutus huomioiden, 

yhteensä noin 56,27 prosenttia Baswaren kaikista osakkeista ja äänistä (mikä vastaa, täysi laimennusvaikutus huomioiden, 

noin 56,30 prosenttia Baswaren Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä).   

 

Tarjouksentekijä voi ostaa Osakkeita tai ryhtyä järjestelyihin niiden ostamiseksi tai järjestää Osakkeiden omistusta 

Ostotarjouksen ulkopuolella. Kaikki ostot tai järjestelyt tehdään ja julkistetaan soveltuvien säännösten ja määräysten 

mukaisesti. 

Osakkeiden kaupankäyntihinnat ja -määrät  

Baswaren osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä kaupankäyntitunnuksella ”BAS1V”. Baswaren osakkeiden ISIN-koodi 

on FI0009008403. 
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Seuraavassa kuvaajassa esitetään Baswaren osakkeiden hintakehitys ja kaupankäyntimäärät Nasdaq Helsingissä 

viimeisen kolmen vuoden ajalta ennen Julkistusta (eli 14.4.2019 ja 13.4.2022 väliseltä ajalta): 

 

 

 

 
 

Seuraavassa taulukossa esitetään Baswaren osakkeiden neljännesvuosittaisia kaupankäyntimääriä ja hintatietoja Nasdaq 

Helsingissä ilmoitetuilla ajanjaksoilla: 

 

  Osakkeen hinta jakson aikana (euroa) 

Kaupankäyntimäärä jakson 

aikana 

Ajanjakso  Keskikurssi Ylin Alin Osakkeet Euroa 

2019       

Toinen neljännes (1.4.2019 

alkaen)  
19,81 22,15 17,82 551 255 10 920 102,16 

Kolmas neljännes  19,79 23,40 16,76 732 546 14 687 920,80 

Neljäs neljännes  22,51 25,50 19,00 1 780 815 40 092 483,72 

2020       

Ensimmäinen neljännes  23,96 29,10 15,66 2 006 983 48 354 509,63 

Toinen neljännes  27,62 32,25 18,34 1 072 946 29 636 896,21 

Kolmas neljännes  35,36 38,60 29,15 935 164 32 911 424,91 

Neljäs neljännes  39,27 42,85 35,95 802 592 31 514 857,45 

2021       

Ensimmäinen neljännes  39,49 43,85 33,10 1 026 558 40 550 049,81 

Toinen neljännes  38,27 41,10 35,80 1 709 482 65 407 112,88 

Kolmas neljännes  37,04 40,20 31,45 828 411 30 823 556,40 

Neljäs neljännes  31,50 33,80 28,25 598 514 18 863 332,33 

2022       

Ensimmäinen neljännes  23,52 31,85 20,10 1 726 039 40 586 354,89 

Toinen neljännes (13.4.2022 

asti)  
21,17 22,70 19,96 98 100 2 077 030,47 

 

 

Osaketarjousvastike  

Osaketarjousvastike on 40,10 euroa Osakkeelta käteisenä. Osaketarjousvastike sisältää preemion, joka on: 

(i) 94,7 prosenttia verrattuna 20,60 euroon, eli Baswaren osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsingissä 13.4.2022, 

eli viimeisenä Julkistusta välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä, sekä 

(ii) 72,9 prosenttia verrattuna 23,20 euroon, eli Baswaren osakkeen kolmen kuukauden kaupankäyntimäärillä 

painotettuun keskihintaan Nasdaq Helsingissä välittömästi ennen Julkistusta; sekä 

(iii) 26,5 prosenttia verrattuna 31,69 euroon, eli Baswaren osakkeen kahdentoista kuukauden kaupankäyntimäärillä 

painotettuun keskihintaan Nasdaq Helsingissä välittömästi ennen Julkistusta. 
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Warranttitarjousvastike  

Warranttitarjousvastike on 10 338,3222 euroa käteisenä jokaisesta Warrantista, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi 

hyväksytty.  

Warrantit eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena. Warranttitarjousvastike on määritelty Warranttien soveltuvan 

merkintähinnan perusteella Ostotarjouksen julkistamisen päivämääränä Warranttien ehtojen mukaisesti (eli 29,7926 

euroa merkityltä Osakkeelta), niin että Warranttitarjousvastike vastaa Osaketarjousvastiketta vähennettynä Warranttien 

merkintähinnalla. Kukin Warrantti oikeuttaa haltijansa merkitsemään 1 003 Osaketta. Näin ollen merkintähinta yhden (1) 

Warrantin käyttämiselle on 29 881,9778 euroa, joka vähennetään 1 003 Osakkeen Osaketarjousvastikkeesta (eli 

40 220,3000 euroa). 

Briarwood, joka tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä omistaa kaikki Warrantit, on sitoutunut käyttämään Warrantit 

Ostotarjouksen toteuttamisen varmistuessa ja sen jälkeen vaihtamaan siten merkityt Osakkeet Topazin arvopapereihin tai 

vaihtamaan Warrantit Topazin arvopapereihin. 

Osakkeita koskevat muut julkiset ostotarjoukset 

Tarjouksentekijän tietojen mukaan mikään kolmas osapuoli ei ole tehnyt Osakkeista tai Osakkeisiin oikeuttavista 

arvopapereista julkista ostotarjousta tämän Tarjousasiakirjan päivämäärää edeltäneiden 12 kuukauden aikana. 
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YHDISTYMISSOPIMUKSEN TIIVISTELMÄ  

Tämä tiivistelmä ei ole tyhjentävä esitys Yhdistymissopimuksen kaikista ehdoista. Tiivistelmän tarkoituksena on kuvata 

Yhdistymissopimuksen ehdot siinä määrin kuin ne voivat vaikuttaa olennaisesti Yhtiön osakkeenomistajien arvioon 

Ostotarjouksen ehdoista. 

Yhdistymissopimuksen tausta 

Tarjouksentekijä ja Yhtiö ovat 14.4.2022 allekirjoittaneet Yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Tarjouksentekijä tekee 

vapaaehtoisen, Baswaren hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Baswaren Arvopapereista 

(Tarjouksentekijä ja Basware molemmat erikseen ”Osapuoli” ja yhdessä ”Osapuolet”). 

 

Yhdistymissopimuksessa suunnitellun yritysjärjestelyn taustaa on kuvattu yksityiskohtaisemmin kohdassa ”Tausta  

ja tavoitteet”. 

Tarjousaika ja Tarjousvastike 

Yhdistymissopimuksen mukaisesti Ostotarjouksen hyväksymisaika päättyy alustavasti päivänä, joka on kolmekymmentä 

(30) pankkipäivää sen jälkeen, kun Ostotarjous on alkanut. Tarjouksentekijä voi pidentää Tarjousaikaa aika ajoin 

Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti (katso kohta ”Ostotarjouksen ehdot – Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset”). 

 

Tarjouksentekijä tarjoutuu Ostotarjouksessa hankkimaan Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti kaikki Osakkeet 40,10 euron 

käteisvastikkeella jokaista Osaketta kohden, ja kaikki Warrantit 10 338,3222 euron käteisvastikkeella jokaista Warranttia 

kohden. Mikäli Yhtiö muuttaa Osakkeiden määrää uuden osakeannin perusteella (ottamatta huomioon Warranttien käytön 

perusteella tehtyä osakeantia, kuten on kuvattu kohdassa “Tausta ja Tavoitteet – Osakkeenomistajien sitoumukset”), 

uudelleen luokittelun, osakkeiden jakamisen (mukaan lukien käänteisen jakamisen (reverse split)) tai muun vastaavan 

liiketoimen seurauksena, jolla on laimentava vaikutus, tai mikäli Yhtiö jakaa osinkoa tai muita varoja 

osakkeenomistajilleen, tai mikäli täsmäytyspäivä minkä tahansa edellä mainitun osalta on ennen Ostotarjouksen 

toteuttamista, vastike oikaistaan vastaavasti euro eurosta -perusteisesti Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.  

Toteuttamisedellytykset 

Yhdistymissopimuksen mukaisesti Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen kohdassa ”Ostotarjouksen ehdot – 

Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset” kuvattujen Toteuttamisedellytysten täyttymiselle tai Tarjouksentekijän 

luopumiselle Toteuttamisedellytyksistä sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, jolloin Tarjouksentekijä julkistaa 

Ostotarjouksen lopullisen tuloksen Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 18 §:n mukaisesti. 

Baswaren hallituksen suositus  

Baswaren hallitus on yksimielisesti päättänyt Yhdistymissopimuksen ehtojen sekä Suomen lakien ja säännösten (mukaan 

lukien Ostotarjouskoodi) mukaisen lojaliteetti- ja huolellisuusvelvollisuutensa (”Huolellisuusvelvollisuus”) puitteissa 

suositella, että Arvopaperien haltijat hyväksyvät Ostotarjouksen ja tarjoavat Arvopaperinsa Ostotarjouksessa 

Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Baswaren hallitus on sitoutunut Yhdistymissopimuksessa 

antamaan ja julkaisemaan asiasta virallisen lausunnon. Baswaren hallituksen lausunto, joka sisältää Suosituksen, on 

sisällytetty tämän Tarjousasiakirjan Liitteeksi C. 

Yhtiön hallitus voi milloin tahansa ennen Ostotarjouksen toteuttamista peruuttaa Suosituksensa, muuttaa tai muokata 

Suositustaan, lisätä siihen ehtoja, päättää olla julkaisematta Suositustaan tai tehdä aikaisemman Suosituksen vastaisia 

toimia, mutta vain mikäli: 

a. Yhtiön hallitus arvioi Suomen lakien ja säännösten (mukaan lukien Ostotarjouskoodi) mukaisen 

Huolellisuusvelvollisuutensa perusteella, että sellaisten olennaisten olosuhdemuutosten vuoksi, jotka 

eivät liity Yhtiön Yhdistymissopimuksen mukaisten velvollisuuksien rikkomukseen, Ostotarjouksen 

hyväksyminen ei enää olisi Arvopaperien haltijoiden parhaan edun mukaista; 

b. Yhtiön hallitus on pyytänyt neuvoa ulkopuoliselta oikeudelliselta ja taloudelliselta neuvonantajaltaan; 

ja 

c. Yhtiön hallitus on antanut Tarjouksentekijälle kohtuullisen mahdollisuuden vähintään viiden (5) 

pankkipäivän ajan laskettuna päivästä, jolloin Tarjouksentekijälle on ilmoitettu tämän kappaleen 

tarkoittamista toimista, neuvotella Yhtiön hallituksen kanssa näistä toimista; 

edellyttäen, että jos yllä olevan kappaleen nojalla sallittu toimi liittyy Parempaan Tarjoukseen tai Kilpailevaan 

Tarjoukseen (kuten määritelty jäljempänä), jonka Yhtiön hallitus on vilpittömin mielin arvioinut muodostavan Paremman 

Tarjouksen, jos se julkistetaan, (i) Yhtiön hallitus on antanut Tarjouksentekijälle kohtuullisen mahdollisuuden vähintään 
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seitsemän (7) pankkipäivän ajan tällaisesta Paremmasta Tarjouksesta tai Kilpailevasta Tarjouksesta olennaisia tietoja 

saatuaan sopia Yhtiön hallituksen kanssa Ostotarjouksensa parantamisesta Yhdistymissopimuksen mukaisesti, (ii) Yhtiö 

on ilmoittanut Tarjouksentekijälle, että Yhtiön hallitus on arvioinut, että tällainen Kilpaileva Tarjous muodostaa 

Paremman Tarjouksen tai muodostaisi Paremman Tarjouksen, jos se julkistetaan, soveltuvin osin, ja (iii) tällainen 

Kilpaileva Tarjous on julkistettu siten, että siitä tulee Parempi Tarjous. 

 

Yhtiö sitoutuu ja huolehtii, että sen tytäryhtiöt ja niiden kunkin toimihenkilöt, johtajat, työntekijät ja edustajat (sisältäen, 

selvyyden vuoksi, kaikki taloudelliset ja muut ulkopuoliset neuvonantajat) sitoutuvat (a) olemaan aktiivisesti aloittamatta, 

houkuttelematta tai edistämättä suoraan tai välillisesti, sellaisia tiedusteluja, ehdotuksia tai tarjouksia (mukaan lukien 

Arvopaperien haltijoille tehdyt ehdotukset tai tarjoukset), jotka muodostavat Kilpailevan Tarjouksen tai joiden voidaan 

kohtuudella odottaa johtavan Kilpailevaan Tarjoukseen tai jotka muutoin olennaisesti haittaisivat tai estäisivät 

yhdistymisen toteutumista, (b) vastaanottaessaan Kilpailevan Tarjouksen olemaan suoraan tai välillisesti edistämättä 

sellaisen Kilpailevan Tarjouksen etenemistä paitsi, kussakin tapauksessa, jos (ja vain siinä määrin kuin) Kilpaileva 

Tarjous muodostaa Paremman Tarjouksen, tai mikäli se julkistettaisiin, muodostaisi Paremman Tarjouksen ja edellyttäen, 

että Yhtiö noudattaa edellä olevia kohtia (a) – (c), ja (c) ilmoittamaan Tarjouksentekijälle yhden (1) pankkipäivän kuluessa 

siitä, kun Yhtiö on vastaanottanut Kilpailevan Tarjouksen, soveltuvin osin, kohtuullisen yksityiskohtaiset tiedot 

Kilpailevasta Tarjouksesta (mukaan lukien kuvauksen kilpailevan tarjouksentekijän tyypistä (tai, jos se on kohtuudella 

mahdollista vallitsevissa olosuhteissa, kilpailevan tarjouksentekijän henkilöllisyys), hinnoittelu, ja muut ehdot sekä niiden 

mahdolliset muutokset) ja pitämään Tarjouksentekijän kohtuullisesti ajan tasalla tällaisen Kilpailevan Tarjouksen 

kehittymisestä. 

 

Jos Kilpaileva Tarjous julkistettaisiin (tai Yhtiö vastaanottaisi Kilpailevan Tarjouksen ja ilmoittaisi siitä 

Tarjouksentekijälle tämän kohdan mukaisesti), mutta Tarjouksentekijä parantaisi tarjoustaan Yhdistymissopimuksen 

mukaisesti siten, että Yhtiön hallituksen vilpittömin mielin tekemän yksinomaisen arvion mukaan se on vähintään yhtä 

suotuisa osakkeenomistajille kuin Kilpaileva Tarjous, Yhtiön hallitus vahvistaa ja pitää voimassa Suosituksensa 

Tarjoukselle, siten kuin sitä on muutettu. 

 

“Kilpaileva Tarjous” tarkoittaa Yhtiön hallituksen kolmannelta osapuolelta saamaa vilpittömin mielin tehtyä tarjousta 

tai Ostotarjouskoodissa tarkoitettua vakavasti otettavaa osoitusta aikeesta tehdä certain funds -periaatteella tai muutoin 

täysin rahoitettu tarjous kaikkien Arvopaperien hankkimiseksi ostotarjouksella tai sulautumisella, tai Yhtiön kaikkien tai 

olennaisilta osiltaan kaikkien liiketoimintojen hankkimiseksi Yhtiön kaikkia tai olennaisilta osiltaan kaikkia omaisuuseriä 

koskevalla kaupalla. 

“Parempi Tarjous” tarkoittaa kolmannen osapuolen tekemää Arvopaperimarkkinalain mukaisesti julkistettua 

Kilpailevaa Tarjousta kaikkien Arvopaperien hankkimiseksi ostotarjouksella tai sulautumisella, tai Yhtiön kaikkien 

liiketoimintojen hankkimiseksi Yhtiön kaikkia tai olennaisilta osiltaan kaikkia omaisuuseriä koskevalla kaupalla ja 

ehdoilla, joiden Yhtiön hallitus vilpittömin mielin arvioi perustellusti, konsultoituaan Yhtiön ulkopuolista oikeudellista 

ja taloudellista neuvonantajaa, olevan kokonaisuutena arvioiden kaikilta olennaisilta osiltaan edullisemmat Arvopaperien 

haltijoille kuin Ostotarjous, siinä muodossa kuin Tarjouksentekijä on mahdollisesti muuttanut sitä Yhdistymissopimuksen 

vaatimusten mukaisesti. Arvioidessaan sitä, onko tarjous kaikilta olennaisilta osiltaan edullisempi Arvopaperien 

haltijoille, Yhtiön hallituksen on otettava huomioon kaikki merkitykselliset seikat, mukaan lukien mahdollisen Paremman 

Tarjouksen ehdot, voidaanko mahdollinen Parempi Tarjous kohtuudella toteuttaa siinä luetelluin ehdoin (ottaen huomioon 

muun muassa kaikki tarjouksen oikeudelliset, taloudelliset, sääntelylliset ja muut näkökulmat sekä tarjouksentekijän 

henkilöllisyys ja Peruuttamattomien Sitoumuksien vaikutus sellaisen tarjouksen toteutettavuuteen), tarjotun vastikkeen 

määrä ja laatu, sekä mahdollisen Paremman Tarjouksen vaatiman rahoituksen saatavuus (huomioiden, että ollakseen 

Parempi Tarjous, mahdollisen Paremman Tarjouksen on oltava certain funds -periaatteen mukainen tai muutoin täysin 

rahoitettu). 

Vakuutukset, kovenantit ja sitoumukset 

Yhdistymissopimus sisältää tiettyjä tavanomaisia vakuutuksia, liittyen esimerkiksi Yhtiön perustamiseen ja 

kelpoisuuteen, Yhdistymissopimukseen liittyvään toimivaltaan, tilinpäätöksiin, tiedonantoon, osakkeisiin ja osakkeisiin 

oikeuttaviin arvopapereihin, lakien ja lupien noudattamiseen, henkilöstöasioihin, olennaisiin sopimuksiin, 

oikeudenkäynteihin ja prosesseihin, immateriaalioikeuksiin, IT- ja tietosuoja-asioihin sekä veroihin, kiinteistöihin, 

Kilpaileviin Tarjouksiin ja Parempiin Tarjouksiin, paljastumatta jääneisiin vastuihin, tiettyjen muutosten tai tapahtumien 

puuttumiseen, välittäjiin ja Yhdysvaltain arvopaperilakeihin. 

 

Kumpikin osapuoli on antanut Yhdistymissopimuksessa tiettyjä sitoumuksia, mukaan lukien sitoumuksia liittyen muun 

muassa Yhdistymissopimuksessa tarkoitettujen transaktioiden toteuttamiseen kohtuullisesti parhaiden kykyjensä mukaan 

sekä tiettyjen tapahtumien, muutosten tai olosuhteiden ilmoittamisesta toiselle osapuolelle. 

 

Tarjouksentekijä on antanut Yhdistymissopimuksessa tiettyjä sitoumuksia, mukaan lukien sitoumuksia liittyen muun 

muassa (i) kilpailu- tai muilta sääntelyviranomaisilta tarvittavien hyväksyntöjen, lupien, suostumusten, selvitysten tai 

toimenpiteiden hankkimiseen ja yhteistyöhön Baswaren kanssa yksilöityihin hyväksyntöihin liittyen; (ii) tämän 
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Tarjousasiakirjan valmisteluun ja hyväksyntään; (iii) Tarjousajan mahdolliseen jatkamiseen ja Ostotarjouskoodin 

noudattamiseen; ja (iv) Baswaren johtohenkilöiden vakuutusten pitämiseen voimassa ja tiettyjen Baswaren ja sen 

tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten ja johtohenkilöiden vastuusta vapauttamiseen. 

 

Basware on antanut Yhdistymissopimuksessa tiettyjä sitoumuksia, mukaan lukien sitoumuksia, jotka liittyvät muun 

muassa seuraaviin asioihin: (i) pidättymiseen Kilpailevien Tarjousten houkuttelemisesta; (ii) Tarjouksentekijälle 

annettavaan pääsyyn tietoihin; (iii)  Baswaren liiketoiminnan harjoittamisen jatkamiseen olennaisilta osin 

yhdenmukaisesti aiemman käytännön kanssa (alla tarkemmin selvennetyn mukaisesti) ennen Ostotarjouksen 

toteuttamista; ja (iv)  Baswaren pitkän aikavälin osakeperusteisen kannustinjärjestelmän alla maksamatta olevien 

palkkioiden maksamiseen. Baswaren liiketoimintaan liittyvät sitoumukset koskevat muun muassa pidättäytymistä 

Baswaren organisaation ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta tai konsernirakenteen tai kirjanpitoperiaatteiden olennaisesta 

muuttamisesta; pidättäytymistä (muista kuin Warranttien käyttämisen perusteella tehtävistä) toimista, joilla muutettaisiin 

Osakkeiden lukumäärää; pidättäytymistä velkaantumisesta; pidättäytymistä merkittävien sopimusten tai transaktioiden 

tekemisestä muutoin kuin osana tavallista liiketoimintaa; pidättäytymistä olennaisten sopimusten irtisanomisesta tai 

muutoin muuttamisesta muutoin kuin osana tavallista liiketoimintaa; pidättäytymistä liiketoiminnasta luopumisesta ja sen 

uudelleenjärjestelystä sekä pidättäytymistä varallisuudesta luopumisesta muutoin kuin osana tavallista liiketoimintaa ja 

kun varallisuuden kokonaismäärä ei ylitä tiettyä määrää; olennaisten oikeudellisten menettelyjen tai muiden vaateiden 

aloittamista, sovittelemista tai sopimista kolmatta vastaan muutoin kuin osana tavallista liiketoimintaa; pidättäytymistä 

osingonjaosta ja muusta varojenjaosta; pidättäytymistä olennaisista vapaaehtoisista palkan- tai palkkionkorotuksista; 

pidättäytymistä tiettyjen ylempien johtohenkilöiden palkkaamisesta tai irtisanomisesta ja pidättäytymistä edellä 

esitettyjen tekemistä koskevien sitovien sopimusten tai sitoumusten tekemisestä. 

Irtisanominen 

Kummankin Osapuolen irtisanomisoikeus 

Yhdistymissopimus voidaan irtisanoa ja Ostotarjous hylätä välittömin vaikutuksin milloin tahansa ennen Ostotarjouksen 

täytäntöönpanopäivää vähintään yhden seuraavista tapahtuessa: 

(a) Osapuolten yhteisellä kirjallisella sopimuksella kunkin Osapuolen hallituksen asianmukaisesti valtuuttamana;  

(b) kirjallisella ilmoituksella toiselle Osapuolelle minkä tahansa Yhtiön osakkeita koskevan kilpailevan julkisen 

ostotarjouksen tultua toteutetuksi tai kaikilta osiltaan ehdottomaksi, edellyttäen, että yli 50 prosentilta Osakkeista on 

saatu peruuttamattomat hyväksynnät; 

(c) kirjallisella ilmoituksella toiselle Osapuolelle, mikäli Toteuttamisedellytykset eivät ole täyttyneet eikä 

Tarjouksentekijä ole luopunut niiden täyttymisen vaatimisesta ehtojen mukaisesti ja mikäli on ilmeistä, etteivät 

Toteuttamisedellytykset ole enää kohtuudella täytettävissä mistä tahansa syystä (mukaan lukien mikä tahansa 

ilmenevä tosiasia tai olosuhde, joka muodostaa Olennaisen Haitallisen Muutoksen);  

(d) kirjallisella ilmoituksella toiselle Osapuolelle, mikäli Ostotarjouksen täytäntöönpanopäivä ei ole ollut viimeistään 

31.8.2022, jota voidaan pidentää Tarjouksentekijän ja Yhtiön välisellä kirjallisella sopimuksella 

(”Raukeamispäivä”);  

(e) kirjallisella ilmoituksella toiselle Osapuolelle, jos toimivaltainen tuomioistuin tai muu viranomainen antaa 

Ostotarjouksen toteuttamisen estävän lainvoimaisen päätöksen, ja kyseisestä päätöksestä on tullut lopullinen ja 

lainvoimainen; tai 

(f) kirjallisella ilmoituksella toiselle Osapuolelle, jos julkistetaan kilpaileva Arvopaperimarkkinalain mukainen julkinen 

ostotarjous, jonka mukainen vastike (tai arvo) kutakin ulkona olevaa osaketta kohden ylittää tietyn 

Yhdistymissopimuksessa sovitun tason (käteisellä tai julkisen kaupankäynnin kohteena olevilla arvopapereilla 

maksettavana vastikkeena); 

edellyttäen kuitenkin, että edellä kohdissa (b), (c) ja (d) tarkoitetuissa tapauksissa tällainen oikeus irtisanoa 

Yhdistymissopimus ei ole sellaisen osapuolen käytettävissä, jonka Yhdistymissopimuksen minkään vakuutuksen, 

sitoumuksen tai velvoitteen rikkominen on ensisijainen syy sellaiseen tapahtumaan, joka muuten antaisi kyseisen 

osapuolen irtisanoa Yhdistymissopimuksen. 

 

Yhtiön irtisanomisoikeus 

 

Yhtiö voi irtisanoa Yhdistymissopimuksen välittömin vaikutuksin milloin tahansa ennen Ostotarjouksen 

täytäntöönpanopäivää antamalla asiasta Tarjouksentekijälle kirjallisen ilmoituksen vähintään yhden seuraavista 

tapahtuessa: 
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(a) Yhtiön hallitus on Yhdistymissopimuksen vaatimuksia noudattaen peruuttanut, muuttanut, muokannut tai päättänyt 

olla julkistamatta Suositusta (pois lukien Suositukseen tehtävät teknisluonteiset muutokset tai Suosituksen muuttaminen 

Kilpailevan tarjouksen johdosta soveltuvien lakien tai Ostotarjouskoodin sitä edellyttäessä niin kauan, kun Suositus 

Ostotarjouksen hyväksymiseen pidetään voimassa);  

(b) Tarjouksentekijä ei ole aloittanut Ostotarjousta 14.5.2022 tai sitä ennen; taikka Osapuolten sopimana myöhempänä 

ajankohtana edellyttäen, että Yhtiöllä ei ole oikeutta irtisanomiseen, mikäli Tarjouksentekijän Ostotarjouksen 

aloittamisen viivästys johtuu Yhtiön Yhdistymissopimuksen mukaisten velvollisuuksien olennaisesta toteuttamatta 

jättämisestä ja edellyttäen lisäksi, että Tarjouksentekijällä on oikeus siirtää kyseistä päivämäärää kahdella (2) 

ylimääräisellä viikolla ilmoittamalla siitä kirjallisesti Yhtiölle siinä tapauksessa, että Tarjouksentekijä kohtuudella vaatii 

tällaista siirtoa Ostotarjouksen aloittamisen mahdollistamiseksi ja Finanssivalvonta hyväksyy tällaisen siirron; tai 

(c) Tarjouksentekijä rikkoo merkittävällä tavalla Tarjouksentekijän Yhdistymissopimuksessa antamia vakuutuksia tai 

mitä tahansa Yhdistymissopimuksessa olevaa sitoumusta tai muuta määräystä, ja tällaista laiminlyöntiä ei voida korjata 

ennen Raukeamispäivää tai, jos laiminlyönti voidaan korjata ennen Raukeamispäivää, sitä ei ole korjattu 

kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun Yhtiö on ilmoittanut siitä kirjallisesti ennen Raukeamispäivää. 

 

Tarjouksentekijän irtisanomisoikeus 

 

Tarjouksentekijä voi irtisanoa Yhdistymissopimuksen välittömin vaikutuksin milloin tahansa ennen Ostotarjouksen 

täytäntöönpanopäivää antamalla asiasta Yhtiölle kirjallisen ilmoituksen vähintään yhden seuraavista tapahtuessa: 

 

(a) Yhtiön hallitus on peruuttanut, muuttanut, tai päättänyt olla julkistamatta Suositusta (pois lukien soveltuvien lakien 

tai Ostotarjouskoodin mukaiset Suosituksen teknisluontoiset muokkaukset tai muutokset, jotka johtuvat Kilpailevasta 

Tarjouksesta tai muutoin, niin kauan kuin Suositus hyväksyä Ostotarjous pysyy voimassa);  

(b) Ostotarjouksen julkistamisen jälkeen on ilmennyt tosiasia tai olosuhde, joka muodostaa Olennaisen Haitallisen 

Muutoksen (kuten määritelty jäljempänä); tai  

(c) Yhtiö rikkoo olennaisella tavalla Yhtiön Yhdistymissopimuksessa antamia vakuutuksia (Yhdistymissopimuksen 

määräysten mukaisesti) tai mitä tahansa Yhdistymissopimuksessa olevaa Yhtiön antamaa sitoumusta, ja tällaista 

laiminlyöntiä ei voida korjata ennen Raukeamispäivää tai, jos laiminlyönti voidaan korjata ennen Raukeamispäivää, 

sitä ei ole korjattu kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun Yhtiö on ilmoittanut siitä kirjallisesti ja siinä 

tapauksessa kolme (3) pankkipäivää ennen Tarjousajan päättymistä. 

Irtisanomisen tai voimassaoloajan päättymisen seuraukset 

 

Jos Yhdistymissopimus irtisanotaan, Tarjouksentekijällä on oikeus peruuttaa Ostotarjous ja Yhdistymissopimus raukeaa 

eikä Yhdistymissopimus, Tarjouksentekijän Rahoitusasiakirjat tai mikään muu sopimus (mukaan lukien niissä 

tarkoitettujen transaktioiden toteuttamisen epäonnistuminen, tai minkä tahansa niissä mainitun vakuutuksen, kovenantin 

tai sopimuksen rikkominen) velvoita kumpaakaan osapuolta eikä sen Lähipiiriä (kuten määritelty jäljempänä) ja 

osapuolten kaikki oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat lukuun ottamatta tiettyjä Yhdistymissopimuksessa määriteltyjä 

ehtoja edellyttäen kuitenkin, ettei mikään tässä mainittu vapauta kumpaakaan osapuolta petoksesta tai tahallisesta 

väärinkäytöksestä johtuvasta vastuusta. 

 

Mikäli Yhdistymissopimus irtisanotaan Yhtiön toimesta kohdan”─ Yhtiön irtisanomisoikeus” lausekkeen (a) mukaisesti 

tai Tarjouksentekijän toimesta kohdan ”─ Tarjouksentekijän irtisanomisoikeus” lausekkeen (a) mukaisesti tai (ii) 

Tarjouksentekijän toimesta kohdan ”─ Tarjouksentekijän irtisanomisoikeus” lausekkeen (c) mukaisesti, Yhtiön maksaa 

Tarjouksentekijälle vaatimuksesta kulujen kattamiseksi irtisanomiskorvauksen sen asianajajien (pois lukien kaikki 

oikeudenkäyntikulut), kirjanpitäjien, viranomaisten, konsulttien ja muiden neuvonantajien kuluista tiettyyn sovittuun 

määrään asti sellaisia asianmukaisten laskujen ja kuittien kopioita vastaan, jotka vahvistavat kyseisten kulujen 

maksamisen kattamiseksi (”Irtisanomiskorvaus”). 

 

Mikäli Yhdistymissopimus irtisanotaan Yhtiön toimesta kohdan  ” ─Kummankin Osapuolen Irtisanomisoikeus” 

lausekkeen (c) mukaisesti ja sellainen Ostotarjouksen täytäntöönpanopäivän toteutumisen epäonnistuminen viimeistään 

Raukeamispäivänä johtuu yksinomaan Tarjouksentekijän rikkomuksesta noudattaa Yhdistymissopimuksen mukaisia 

sitoumuksiaan ja velvoitteitaan ja toteuttaa Ostotarjouksen täytäntöönpano Yhdistymissopimuksen edellyttämällä tavalla, 

tai kohdan ” ─ Yhtiön Irtisanomisoikeus” lausekkeiden (b) tai (c) mukaisesti, Tarjouksentekijä maksaa Yhtiölle 

vaatimuksesta kulujen kattamiseksi irtisanomiskorvauksen sen asianajajien (pois lukien oikeudenkäyntikulut), 

kirjanpitäjien, viranomaisten, konsulttien ja muiden neuvonantajien kuluista tiettyyn sovittuun määrään asti sellaisia 

asianmukaisten laskujen ja kuittien kopioita vastaan, jotka vahvistavat kyseisten kulujen maksamisen 

(”Tarjouksentekijän Irtisanomiskorvaus”).  
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Osapuolet tiedostavat ja sopivat Yhdistymissopimuksessa, että (minkään muun sen vastaisesti tässä sanotun estämättä): 

(i) Yhtiö voi joko (x) ennen (mutta vain ennen) Yhdistymissopimuksen irtisanomista hakea Yhdistymissopimuksen 

erityistä suoritusta siinä laajuudessa kuin Yhdistymissopimuksessa on sallittu (mukaan lukien panemaan täytäntöön (tai 

saamaan Tarjouksentekijän panemaan täytäntöön) Pääomasitoumuskirjeiden, Velkasitoumuskirjeiden ja 

Osakevaihtosopimusten ehdot riittävien varojen rahoittamiseksi Tarjouksentekijälle näiden sitoumuskirjeiden ja 

sopimusten ehtojen mukaisesti, tai (y) irtisanoa Yhdistymissopimus, jos se on Yhdistymissopimuksen mukaan siihen 

oikeutettu, ja hakea Tarjouksentekijän Irtisanomiskorvauksen maksamista, mutta Yhtiöllä ei ole missään tapauksessa 

oikeutta saada sekä (x) oikeutta hakea erityistä suoritusta Yhdistymissopimuksen (tai Pääomasitoumuskirjeiden) 

perusteella että (y) Tarjouksentekijän Irtisanomiskorvauksen maksua Yhdistymissopimuksen perusteella; (ii) kukaan 

henkilö ei missään tapauksessa maksa Tarjouksentekijän Irtisanomiskorvausta kuin kerran; ja (iii) Tarjouksentekijän 

enimmäisvastuu Yhdistymissopimuksen perusteella ja Sijoittajien enimmäisvastuu Pääomasitoumuskirjeiden perusteella 

sen johdosta, että Tarjouksentekijä ei toteuta Yhdistymissopimuksessa tarkoitettuja transaktioita tai epäonnistuu niiden 

suorittamisessa tai noudattamisessa tai rikkoo mitä tahansa Yhdistymissopimuksessa tai Pääomasitoumuskirjeissä 

mainittua vakuutusta, ei saa ylittää Tarjouksentekijän Irtisanomiskorvauksen perusteella maksettavaa summaa. 

 

Osapuolet tiedostavat ja sopivat lisäksi, että lukuun ottamatta erityistä suoritusta ja ainoastaan Yhdistymissopimuksen 

sallimassa laajuudessa, Yhtiöllä on oikeus saada koko Tarjouksentekijän Irtisanomiskorvaus niissä olosuhteissa, jossa 

Tarjouksentekijän Irtisanomiskorvaus tulee suoritettavaksi, jos se tulee suoritettavaksi Yhdistymissopimuksen 

perusteella, se on Yhtiön ja sen osakkeenomistajien ainoa ja yksinomainen oikeussuojakeino Tarjouksentekijää ja sen 

lähipiiriyhtiöitä (mukaan lukien Konsortion Jäsenet), Velkarahoitusasiakirjoissa kuvatun velkarahoituksen lähteitä tai 

mitä tahansa sen lähipiiriyhtiöitä, edustajia, työntekijöitä, johtajia, osakkeenomistajia, jäseniä ja agentteja (”Lähipiiri”) 

kohtaan kaikista tappioista, vahingoista, vaateista, velvoitteista ja vastuista, jotka ovat aiheutuneet 

Yhdistymissopimuksen, Rahoitusasiakirjojen tai muun sopimuksen yhteydessä tai niistä johtuen (mukaan lukien niissä 

tarkoitettujen transaktioiden toteuttamisen epäonnistumisen seurauksena tai minkä tahansa niissä esitettyjen 

vakuutuksien, kovenanttien tai sopimusten rikkomuksesta) eikä Tarjouksentekijällä tai sen lähipiiriyhtiöillä (mukaan 

lukien Konsortion Jäsenet), millään velkarahoituksen lähteellä tai kenelläkään heidän edustajistaan ole mitään muuta 

vastuuta tai velvollisuutta Yhtiölle tai millekään sen lähipiiriyhtiölle, jotka ovat aiheutuneet Yhdistymissopimuksen, 

Rahoitusasiakirjojen tai minkään muun sopimuksen, neuvottelujen, toimeenpanemisen tai suorituksen yhteydessä tai 

seurauksena, tai niissä tarkoitettujen transaktioiden (mukaan lukien niistä luopuminen tai irtisanominen) tai muista 

seikoista, jotka muodostavat perustan tällaiselle irtisanomiselle. 

Sovellettava laki 

Yhdistymissopimukseen ja sen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia 

säännöksiä.  

 

Kaikki Yhdistymissopimuksesta tai sen rikkomisesta, irtisanomisesta tai pätemättömyydestä aiheutuvat tai niihin liittyvät 

vaatimukset, erimielisyydet tai riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Helsingissä, Suomessa, 

Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysäännösten mukaisesti. Välimiesoikeus on kolmijäseninen. Tarjouksentekijä 

nimittää yhden jäsenen ja Yhtiö nimittää toisen jäsenen. Kyseiset nimitetyt jäsenet nimittävät yhdessä kolmannen jäsenen, 

joka toimii puheenjohtajana. Mikäli kyseiset nimitykset jäävät tekemättä eivätkä osapuolet pääse yksimielisyyteen 

välimiesoikeuden perustamisen menettelystä, Keskuskauppakamarin välimieslautakunta nimittää välimiesoikeuden 

jokaisen puuttuvan jäsenen ja nimittää yhden heistä toimimaan puheenjohtajana. Välimiesmenettelyn kieli on englanti. 

 

Edellä mainitun estämättä osapuolella on oikeus hakea toimivaltaiselta tuomioistuimelta turvaamistoimea, väliaikaista 

oikeussuojakeinoa, väliaikaista rajoittamismääräystä, ennakollista kieltomääräystä tai määrättyjä toimenpidemääräyksiä 

toista osapuolta vastaan siihen asti, kunnes asian käsittely aloitetaan tai saatetaan päätökseen välimiesmenettelyssä, mikäli 

kyseinen toimi on välttämätön osapuolen edun suojelemiseksi; edellyttäen, mistään Yhdistymissopimuksen sisällön 

vastaisesta huolimatta, että on sovittu, että Yhtiön oikeus erityiseen suoritukseen  tai muihin vastaaviin 

oikeussuojakeinoihin Pääomasitoumuskirjeiden yhteydessä on käytettävissä ainoastaan, jos kaikki 

Toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet tai niiden täyttymisen vaatimisesta on luovuttu (pois lukien ne ehdot, joita ei 

niiden ehtojen mukaisesti ole mahdollista täyttää ennen Ostotarjouksen toteuttamista) Toteutuspäivänä (kuten on 

määritelty jäljempänä), ja vain Pääomasitoumuskirjeiden ehtojen mukaisesti. 
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OSTOTARJOUKSEN EHDOT 

Ostotarjouksen kohde 

Sapphire BidCo Oy (”Tarjouksentekijä”), joka on Suomen lain mukaan perustettu yksityinen osakeyhtiö, tarjoutuu 

hankkimaan vapaaehtoisella julkisella käteisostotarjouksella arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen, 

”Arvopaperimarkkinalaki”) 11 luvun ja tässä Tarjousasiakirjassa esitettyjen ehtojen mukaisesti kaikki Basware Oyj:n 

(”Yhtiö” tai ”Basware”) liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet (”Osakkeet” tai kukin erikseen ”Osake”), jotka 

eivät ole Baswaren tai sen tytäryhtiöiden hallussa sekä kaikki Yhtiön hallituksen, Yhtiön yhtiökokouksen 15.3.2018 

antamaan valtuutuksen nojalla, 19.3.2019 tekemän päätöksen perusteella liikkeeseen laskemat warrantit (”Warrantit” ja 

yhdessä Osakkeiden kanssa ”Arvopaperit”), joita ei ole käytetty Tarjousaikana (kuten määritelty jäljempänä) 

(”Ostotarjous”). Tarjouksentekijä on Accel-KKR Capital Partners VI, LP:n (”Accel-KKR”), Long Path Holdings 1, 

LP:n (Long Path Partners, LP:n, ja/tai sen lähipiiriyhtiöiden hallinnoimien tai ohjaamien rahastojen määräysvallassa oleva 

yhtiö, yhdessä ”Long Path”) ja Briarwood Capital Partners LP:n (Briarwood Chase Management LLC:n ja/tai sen 

lähipiiriyhtiöiden hallinnoima yhtiö, yhdessä ”Briarwood”), välillisesti kokonaan omistama yhtiö. 

 

Accel-KKR, Long Path ja Briarwood muodostavat konsortion (kukin erikseen ”Konsortion Jäsen” ja kaikki yhdessä 

”Konsortio”) Ostotarjousta varten. 

 

Tarjouksentekijä ja Yhtiö ovat 14.4.2022 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen (”Yhdistymissopimus”), jonka mukaan 

Tarjouksentekijä on tehnyt Ostotarjouksen. 

Tarjousvastike 

Tarjouksentekijä julkisti Ostotarjouksen 14.4.2022 (”Julkistus”). Tarjottava vastike kustakin Osakkeesta, jonka osalta 

Ostotarjous on pätevästi hyväksytty sen ehtojen mukaisesti, on 40,10 euroa käteisenä (”Osakkeen Tarjousvastike”). 

Tarjottava vastike kustakin Warrantista, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty sen ehtojen mukaisesti, on 

10 338,3222 euroa käteisenä (”Warrantin Tarjousvastike”). Osakkeen Tarjousvastikkeeseen ja Warrantin 

Tarjousvastikkeeseen viitataan yhdessä ilmaisulla ”Tarjousvastike”. Warrantit omistaa Briarwood, joka on sitoutunut 

käyttämään Warrantit Ostotarjouksen toteuttamisen varmistuessa ja sen jälkeen vaihtamaan siten merkityt Osakkeet 

Topazin arvopapereihin, tai vaihtamaan Warrantit Topazin arvopapereihin (katso ”Tausta ja Tavoitteet – 

Peruuttamattomat Sitoumukset” ja ”Tarjouksentekijän esittely – Konsortio”). 

 

Tarjousvastike on määritelty 14 455 993 Osakkeen ja 1 000 Warrantin perusteella tämän tarjousasiakirjan 

(”Tarjousasiakirja”) päivämääränä. Mikäli Osakkeiden lukumäärä kasvaa (lukuun ottamatta Warranttien käytön 

johdosta) tai Basware laskee liikkeeseen Osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia osakeyhtiölain (624/2006, 

muutoksineen, ”Osakeyhtiölaki”) 10 luvun mukaisesti ennen Toteutuspäivää (kuten määritelty jäljempänä), 

Tarjouksentekijällä on oikeus oikaista Tarjousvastiketta vastaavasti euro eurosta -perusteisesti.  

 

Mikäli Baswaren yhtiökokous tai Baswaren hallitus päättää ennen Toteutuspäivää (kuten määritelty jäljempänä) 

Osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n mukaisesti osingon tai muiden varojen jakamisesta, johon Ostotarjouksen hyväksyneellä 

osakkeenomistajalla on oikeus, Tarjousvastikkeesta vähennetään osingonmaksua tai varojen jakamista vastaava määrä 

kultakin Osakkeelta euro eurosta -perusteisesti. 

 

Kaikki edellä mainitun kappaleen perusteella Tarjousvastikkeeseen tehtävät mukautukset tai vähennykset julkistetaan 

pörssitiedotteella. Mikäli Tarjousvastiketta mukautetaan tai siitä tehdään vähennyksiä, Tarjousaika (kuten määritelty 

jäljempänä) jatkuu vähintään kymmenen (10) pankkipäivää sellaisen tiedottamisen jälkeen. 

Tarjousaika 

Ostotarjouksen tarjousaika alkaa 26.4.2022 kello 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 7.6.2022 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 (kuten määritelty 

jäljempänä) ovat täyttyneet tai niiden täyttymisen vaatimisesta on luovuttu ja/tai (ii) Jälkikäteisellä Tarjousajalla (kuten 

määritelty jäljempänä) Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamisen yhteydessä, jolloin Tarjouksentekijä myös 

ilmoittaa Ostotarjouksen ehdottomaksi, kuten jäljempänä on todettu. Tarjouksentekijä ilmoittaa mahdollisesta 

Tarjousajan jatkamisesta, mukaan lukien jatketun Tarjousajan kesto, joka on vähintään kaksi (2) viikkoa, 

pörssitiedotteella viimeistään alkuperäisen Tarjousajan päättymistä seuraavana ensimmäisenä (1.) pankkipäivänä. Lisäksi 
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Tarjouksentekijä ilmoittaa jatketun Tarjousajan mahdollisesta uudelleen jatkamisesta tai keskeytetyn jatketun Tarjousajan 

uudelleen jatkamisesta viimeistään ensimmäisenä (1.) pankkipäivänä jo jatketun Tarjousajan tai keskeytetyn jatketun 

Tarjousajan päättymisen jälkeen.  

 

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 12 §:n mukaan Tarjousajan kesto voi kokonaisuudessaan olla enintään kymmenen (10) 

viikkoa. Mikäli Toteuttamisedellytykset eivät kuitenkaan ole täyttyneet Finanssivalvonnan julkista ostotarjousta ja 

tarjousvelvollisuutta koskevissa määräyksissä ja ohjeissa 9/2013 (muutoksineen tai korvaavuuksineen) 

(”Finanssivalvonnan Määräykset ja Ohjeet”) tarkoitetun erityisen esteen johdosta, kuten vireillä oleva luvan saaminen 

kilpailuviranomaiselta, Tarjouksentekijä voi pidentää Tarjousajan kestoa kymmenen (10) viikon yli, kunnes kyseinen este 

on poistunut ja Tarjouksentekijällä on ollut kohtuullinen aika reagoida kyseiseen tilanteeseen, edellyttäen, että Yhtiön 

liiketoiminta ei vaikeudu kohtuuttoman kauan Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 12 §:n 2 momentissa tarkoitetulla 

tavalla. Tällöin Tarjouksentekijä ilmoittaa uuden päättymispäivän vähintään kaksi (2) viikkoa ennen jatketun Tarjousajan 

päättymistä. Lisäksi mahdollinen Jälkikäteinen Tarjousaika (määritelty jäljempänä) voi jatkua kymmentä (10) viikkoa 

pidemmän ajan.  

 

Tarjouksentekijä voi keskeyttää minkä tahansa jatketun Tarjousajan. Tarjouksentekijä ilmoittaa jatketun Tarjousajan 

keskeyttämisestä koskevasta päätöksestään mahdollisimman pian sen jälkeen, kun päätös keskeyttämisestä on tehty, ja 

joka tapauksessa viimeistään kahta (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 pidennetty 

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 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 ulkona olevien osakkeiden osalta, jotka yhdessä Tarjouksentekijän tai 

Konsortion Jäsenten ennen Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamisen päivämäärää muutoin omistamien 

Osakkeiden ja Tarjouksentekijän tai Konsortion Jäsenten Warranttien käyttämisen yhteydessä mahdollisesti 

saatavien Osakkeiden kanssa, edustavat yhteensä, täysi laimennusvaikutus huomioiden, yli yhdeksääkymmentä (90) 

prosenttia ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista Yhtiössä laskettuna Osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n, joka 

sääntelee oikeutta ja velvollisuutta aloittaa Osakeyhtiölain mukainen pakollinen lunastusmenettely, mukaisesti;  

(b) kaikkien Tarjouksentekijän Ostotarjouksen toteuttamiseen tarvittavien soveltuvien kilpailu- tai muun sääntelyn 

edellyttämien hyväksyntöjen, lupien, suostumusten tai muiden toimenpiteiden saaminen kilpailu- tai muilta 

sääntelyviranomaisilta kaikissa maissa (mukaan lukien Yhdistymissopimuksen mukaiset viranomaishyväksynnät ja 

mahdollinen vahvistus ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain (172/2012, muutoksineen) mukaisesti) 

ja mitkään sellaisissa hyväksynnöissä, luvissa, suostumuksissa tai muissa toimenpiteissä asetetut ehdot eivät 

muodosta Olennaista Haitallista Muutosta (kuten määritelty jäljempänä) tai vaadi Konsortion Jäseniä suostumaan 

mihinkään toimenpiteeseen, jotka koskevat minkään Konsortion Jäsenen portfolioyhtiöitä tai näiden lähipiiriyhtiöitä; 

(c) mitään lakia ei ole säädetty tai muuta määräystä annettu tai minkään toimivaltaisen tuomioistuimen tai viranomaisen 

päätöstä ei ole annettu, joka kokonaan tai merkittävältä osin estäisi Ostotarjouksen toteuttamisen tai lykkäisi sitä; 

(d) Yhdistymissopimuksen allekirjoittamispäivän jälkeen ei ole ilmennyt sellaista seikkaa tai olosuhdetta, joka 

muodostaa Olennaisen Haitallisen Muutoksen (kuten määritelty jäljempänä); 

(e) Yhdistymissopimusta ei ole irtisanottu sen ehtojen mukaisesti ja se on edelleen voimassa; 

(f) Yhtiön hallitus on yksimielisesti suositellut arvopaperinhaltijoilleen Ostotarjouksen hyväksymistä ja suositus on 

edelleen voimassa eikä sitä ole muokattu, peruutettu tai muutettu (pois lukien teknisluontoiset muutokset tai 

Suosituksen muuttaminen kilpailevan tarjouksen johdosta soveltuvien lakien tai Ostotarjouskoodin sitä edellyttäessä 

edellyttäen, että Suositus Ostotarjouksen hyväksymiseen pysyy voimassa); ja 
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(g) Kirsi Eräkankaan, Lotta Eräkankaan, Meimi Perttusen, Sakari Perttusen, Antti Pölläsen, Ilkka Sihvon, Hannu 

Vaajoensuun ja Vaens Oy:n, Matias Vaajoensuun, Petra Vaajoensuun, Sara Vaajoensuu Salmen, Fjärde AP-fondenin, 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen ja Lannebo Fonder AB:n peruuttamattomat sitoumukset hyväksyä 

Ostotarjous ovat edelleen voimassa ehtojensa mukaisesti eikä niitä ole muokattu, peruutettu tai muutettu. 

Edellä esitetyt Toteuttamisedellytykset ovat tyhjentäviä. Tarjouksentekijä voi vedota Toteuttamisedellytykseen ja 

aiheuttaa Ostotarjouksen keskeyttämisen, raukeamisen tai peruuttamisen ainoastaan tilanteissa, joissa kyseisillä 

olosuhteilla, jotka aiheuttavat oikeuden relevanttiin Toteuttamisedellytykseen vetoamiseen, on sellainen olennainen 

merkitys Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen kannalta, kuten on todettu Finanssivalvonnan Määräyksissä ja Ohjeissa sekä 

Ostotarjouskoodissa. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden luopua minkä tahansa täyttymättä jääneen 

Toteuttamisedellytyksen täyttymisen vaatimisesta siltä osin kuin soveltuvat lait ja säännökset sallivat. Mikäli kaikki 

Toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet tai Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä viimeistään 

Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamishetkellä, Tarjouksentekijä käyttää oikeutensa nostaa  Rahoitusasiakirjojen 

mukaisen rahoituksen ja käyttää niistä saadut varat toteuttaakseen Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti Tarjousajan 

päättymisen jälkeen hankkimalla  Osakkeet ja Warrantit, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty ja maksamalla 

Osakkeen Tarjousvastikkeen niille osakkeenomistajille, jotka ovat pätevästi hyväksyneet Ostotarjouksen. 

Ostotarjous toteutetaan kaikkien Ostotarjouksen pätevästi hyväksyneiden Yhtiön osakkeenomistajien osalta Tarjousajan 

päättymisen jälkeen jäljempänä kohdissa ” –– Ostotarjouksen tekninen toteutus” ja ” –– Maksuehdot ja selvitys” todetun 

mukaisesti. 

 

“Olennainen Haitallinen Muutos” tarkoittaa (a) Yhtiön tai jonkin sen omaisuutta omistavan tytäryhtiön tulemista 

maksukyvyttömäksi tai asettamista selvitysmenettelyyn, konkurssimenettelyyn tai muuhun vastaavaan 

maksukyvyttömyysmenettelyyn, tai että Yhtiötä tai sen tytäryhtiötä 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 

olennainen haitallinen muutos tai olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden, kokonaisuutena 

tarkastellen, liiketoimintaan, toimintoihin, varoihin, vastuisiin, asemaan (taloudellinen, kaupankäynnillinen tai muu), tai 

tulokseen; tai (b) mikä tahansa suuren vihollisuuden, sotatoimen tai terroriteon puhkeaminen, kiihtyminen tai 

paheneminen, joka koskettaa suoraan Yhdistynyttä Kuningaskuntaa, Suomea tai muuta Euroopan Unionin jäsenvaltiota, 

jossa Yhtiö ja sen tytäryhtiöt toimivat, joilla erikseen tai kokonaisuutena on ollut tai on kohtuudella odotettavissa olevan 

olennainen haitallinen muutos tai olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden, kokonaisuutena 

tarkastellen, liiketoimintaan, toimintoihin, varoihin, vastuisiin, asemaan (taloudellinen, kaupankäynnillinen tai muu), tai 

tulokseen: (c) mitkä tahansa merkittävät ja jatkuvat häiriöt Yhdysvaltojen, Yhdistyneen Kuningaskunnan tai Suomen 

rahoitusjärjestelmissä, mukaan lukien kaupankäynnin keskeyttäminen tai olennainen rajoittaminen arvopapereilla 

yleisesti Nasdaq Helsingissä, Lontoon arvopaperipörssissä tai New Yorkin arvopaperipörssissä tai yleinen 

liikepankkitoiminnan keskeyttäminen Suomessa, Yhdistyneessä Kuningaskunnassa tai Yhdysvalloissa toimivaltaisen 

viranomaisen toimesta, tai olennainen häiriö kaupallisissa pankkipalveluissa Suomessa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa 

tai Yhdysvalloissa, edellyttäen, että (i) niillä, erikseen tai kokonaisuutena, on ollut tai on kohtuudella odotettavissa olevan 

olennainen haitallinen muutos tai olennainen  haitallinen vaikutus Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden, kokonaisuutena 

tarkastellen, liiketoimintaan, toimintoihin, varoihin, vastuisiin, asemaan (taloudellinen, kaupankäynnillinen tai muu), tai 

tulokseen (ii) estää muutoin kuin tilapäisesti pankkisiirtomaksuliikenteen Suomeen, Yhdistyneeseen Kuningaskuntaan tai 

Yhdysvaltoihin tai näistä maista pois; tai (d) mikä tahansa tosiasia, muutos, vaikutus, tapahtuma, sattuma tai olosuhde, 

jolla erikseen tai kokonaisuutena on ollut tai on kohtuudella odotettavissa olevan olennainen haitallinen muutos tai 

olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden, kokonaisuutena tarkastellen, liiketoimintaan, toimintoihin, 

varoihin, vastuisiin, asemaan (taloudellinen, kaupankäynnillinen tai muu) tai tulokseen edellyttäen lisäksi, ettei minkään 

seuraavista katsota muodostavan olennaisen haitallista muutosta tai olennaisen haitallista vaikutusta, kun ne ovat peräisin: 

(i) muutoksista yleisissä poliittisissa, taloudellisissa, toimialalla vallitsevissa, kansantaloudellisissa (mukaan lukien 

korkotasoihin tai valuuttojen vaihtokursseihin liittyen), tai sääntely-ympäristön olosuhteissa yleisesti, niin kauan kuin 

tällaisella muutoksella ei ole kokonaisuutena tarkastellen merkittävän epäsuhtaista vaikutusta Yhtiöön tai sen 

tytäryhtiöihin verrattuna samalla toimialalla tai toimialoilla Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden kanssa, toimiviin yhtiöihin, 

ottaen huomioon, että mikään tässä alakohdassa (i) ei estä tai muutoin vaikuta sen määrittämiseen, onko jokin kohdassa 

(c) esitetty muutos tai vaikutus sellainen, joka muodostaa Olennaisen Haitallisen Muutoksen; (ii) luonnonkatastrofit, 

ihmisen aiheuttamat katastrofit, Covid-19 pandemian kiihtyminen tai pahentuminen tai muun sairauden puhkeaminen, 

geopoliittisten olosuhteiden tai Venäjän Ukrainassa tekemien sotatoimien tai muiden merkittävien vihamielisyyksien, 

sotatoimien tai terroritekojen puhkeaminen, kiihtyminen tai pahentuminen, niin kauan kuin tällaisilla muutoksilla ei ole 

merkittävän epäsuhtaista vaikutusta Yhtiöön tai sen tytäryhtiöihin verrattuna muihin samalla toimialalla tai toimialoilla 

Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden kanssa, toimiviin yhtiöihin; (iii) muutokset sovellettavissa säädöksissä tai muissa lain 

säännöksissä, niin kauan kuin tällaisella muutoksella ei ole kokonaisuutena tarkastellen merkittävän epäsuhtaista 

vaikutusta Yhtiöön tai sen tytäryhtiöihin verrattuna muihin samalla toimialla tai toimialoilla Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden 

kanssa, toimiviin yhtiöihin; (iv) mitkä tahansa muutokset yleisissä olosuhteissa samalla toimialalla tai toimialoilla, joilla 

Yhtiö ja sen tytäryhtiöt toimivat, niin kauan kuin tällaisella muutoksella ei ole kokonaisuutena tarkastellen merkittävän 
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epäsuhtaista vaikutusta Yhtiöön tai sen tytäryhtiöihin verrattuna muihin samalla toimialalla tai toimialoilla Yhtiön ja sen 

tytäryhtiön kanssa, toimiviin yhtiöihin; (v) Yhtiö ei täytä sisäisiä tai julkistettuja suunnitelmia, ennusteita, arvioita tai 

ennustuksia koskien liikevaihtoa, liikevoittoa, substanssiarvoa tai muita taloudellisia tai toiminnallisia mittareita ennen 

Yhdistymissopimuksen päivämäärää, sinä päivänä tai sen jälkeen, ottaen huomioon, että mikään tässä alakohdassa (v) ei 

estä tai muutoin vaikuta sen määrittämiseen, onko jokin muutos tai vaikutus, joka perustuu tällaisen suunnitelman, 

ennusteen, arvion tai ennustuksen noudattamatta jättämiseen sellainen, että se muodostaa Olennaisen Haitallisen 

Muutoksen; (vi) muutokset Yhtiön arvopaperien markkinahinnassa tai kaupankäyntivolyymissa, ottaen huomioon, että 

mikään tässä alakohdassa (vi) ei estä tai muutoin vaikuta sen määrittämiseen, onko jokin muutos tai vaikutus, joka 

perustuu kyseiseen muutokseen sellainen, että se muodostaa Olennaisen Haitallisen Muutoksen; (vii) kaikki seikat, jotka 

on Ilmoitettu Asianmukaisesti Due Diligence Tiedoissa ennen Allekirjoituspäivää; (viii) julkinen ilmoitus 

Ostotarjouksesta tai ehdotetusta yhdistymisestä ja että Tarjouksentekijästä tulee uusi määräysvaltaa käyttävä 

osakkeenomistaja Yhtiössä (mukaan lukien määräysvallan muutoksen tai vastaavan lausekkeen vaikutus Yhtiön ja sen 

tytäryhtiöiden tekemiin sopimuksiin, jotka on Ilmoitettu Asianmukaisesti Tarjouksentekijälle Due Diligence Tiedoissa); 

tai (ix) mitkä tahansa toimet, jotka Yhtiö on toteuttanut Tarjouksentekijän nimenomaisesta kirjallisesta pyynnöstä tai 

nimenomaisella kirjallisella suostumuksella. 

 

”Ilmoitettu Asianmukaisesti” tarkoittaa tosiseikan, asian tai tapahtuman ilmoittamista Due Diligence Tiedoissa tai 

Yhdistymissopimuksessa tavalla, jonka perusteella ammattimainen ja harkitsevainen tarjoaja, Due Diligence Tietoihin 

perehdyttyään ja ammattimaisten neuvonantajien avustuksella, voi kohtuudella tunnistaa tällaisen tosiseikan, asian ja 

tapahtuman ja kohtuudella arvioida sen oikeudellisia, taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia. 

”Due Diligence Tieto” tarkoittaa (i) Yhtiön julkistamaa tietoa, joka on julkistettu Nasdaq Helsingin sääntöjen, 

Arvopaperimarkkinalain (mukaan lukien sen alaiset säännöt ja asetukset) ja  Markkinoiden Väärinkäyttöasetuksen 

mukaisesti, (ii) tietoa, jonka Yhtiö on julkistanut Yhtiön internetsivuilla saatavilla olevilla lehdistötiedotteilla, (iii) tietoa, 

jonka Yhtiö on Ilmoittanut Asianmukaisesti suoraan tai välillisesti neuvonantajiensa tai edustajiensa välityksellä 

Tarjouksentekijälle, sen osakkeenomistajille tai heidän edustajilleen tai neuvonantajilleen Yhdistymiseen liittyen johdon 

esityksissä, johdon haastatteluissa ja asiantuntijoiden kokouksissa, ja (iv) Intralinks Inc:n ylläpitämän virtuaalisen 

datahuoneen sisältämät asiakirjat liittyen Yhtiöön ja sen tytäryhtiöihin sekä niiden liiketoimintoihin ja omaisuuteen. 

 

Tarjousvastikkeen korotusvelvollisuus ja velvollisuus maksaa hyvitystä 

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden ostaa Arvopapereita Tarjousaikana (myös sitä jatkettaessa) ja Jälkikäteisenä 

Tarjousaikana julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä (”Nasdaq Helsinki”) tai muutoin. 

 

Mikäli Tarjouksentekijä tai Tarjouksentekijän kanssa Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla 

yksissä tuumin toimiva taho hankkii Arvopapereita Ostotarjouksen julkistuksen jälkeen, mutta ennen Tarjousajan 

päättymistä, 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 Tarjousvastikkeen välisen erotuksen osakkeenomistajille, 

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 Arvopapereita 

Tarjousvastiketta korkeampaan hintaan tai muutoin paremmin ehdoin, Tarjouksentekijän tulee Arvopaperimarkkinalain 

11 luvun 25 §:n mukaisesti hyvittää Ostotarjouksen hyväksyneille osakkeenomistajille paremmin ehdoin tehdyssä 

hankinnassa maksetun vastikkeen ja Tarjousvastikkeen välinen erotus (”Hyvitysvelvollisuus”). Tällaisessa tilanteessa 

Tarjouksentekijä julkistaa Hyvitysvelvollisuutensa syntymisen viipymättä ja maksaa paremmin ehdoin tehdyssä 

hankinnassa maksetun vastikkeen ja Tarjousvastikkeen välisen erotuksen yhden (1) kuukauden kuluessa 

Hyvitysvelvollisuuden syntymisestä niille osakkeenomistajille, jotka ovat hyväksyneet Ostotarjouksen. 

 

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 25 §:n 5 momentin mukaan hyvitysvelvollisuutta ei kuitenkaan synny siinä 

tapauksessa, että 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 Arvopapereita Ostotarjousta paremmin ehdoin. 

Ostotarjouksen hyväksymismenettely 

Ostotarjouksen voi hyväksyä osakkeenomistaja, joka on Tarjousaikana rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n 

ylläpitämään Baswaren osakasluetteloon (lukuun ottamatta Baswarea ja sen tytäryhtiöitä) ja Warranttien haltija, joka 

rekisteröitynä Warranttien haltijaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä luettelossa. Ostotarjouksen hyväksyntä on 
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annettava erikseen arvo-osuustilikohtaisesti. Hyväksynnän antavalla Baswaren arvopaperinhaltijalla on oltava rahatili 

Suomessa tai ulkomailla toimivassa rahoituslaitoksessa (katso ”— Maksuehdot ja selvitys” jäljempänä ja ”Tärkeitä 

tietoja”). Arvopaperinhaltijat voivat hyväksyä Ostotarjouksen ainoastaan ehdoitta ja kaikkien Arvopaperien osalta, jotka 

ovat hyväksymislomakkeessa mainituilla arvo-osuustileillä sinä hetkenä, jolloin hyväksymiseen liittyvä kyseisen 

osakkeenomistajan Arvopapereita 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 niille asiakkailleen, jotka on merkitty osakkeenomistajina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään 

Baswaren osakasluetteloon sekä niille Warranttien haltijoille, jotka ovat rekisteröitynä Warranttien haltijaksi Euroclear 

Finland Oy:n ylläpitämässä luettelossa. Ne Baswaren arvopaperinhaltijat, jotka eivät saa tilin- tai varainhoitajaltaan 

menettelyohjeita tai hyväksymislomaketta, voivat ottaa yhteyttä Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeeseen (”Danske 

Bank”) lähettämällä sähköpostia osoitteeseen basware-offer@danskebank.com, mistä tällaiset Baswaren  

arvopaperinhaltijat voivat saada kaikki tarvittavat tiedot ja voivat antaa hyväksyntänsä Ostotarjoukseen tai mikäli tällaiset 

osakkeenomistajat asuvat tai ovat Yhdysvalloissa, he voivat ottaa yhteyttä välittäjiinsä tarvittavien tietojen saamiseksi.  

 

Niiden Baswaren arvopaperinhaltijoiden, 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 Baswaren 

arvopaperinhaltijoille. 

 

Pantattujen Arvopaperien osalta Ostotarjouksen hyväksyminen edellyttää pantinhaltijan suostumusta. Tällaisen 

suostumuksen hankkiminen on kyseisten Baswaren arvopaperinhaltijoiden vastuulla. Pantinhaltijan suostumus on 

toimitettava kirjallisesti tilinhoitajalle. 

 

Baswaren arvopaperinhaltijan, 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.  

 

Hyväksyminen tulee toimittaa siten, että se vastaanotetaan Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu 

Tarjousaika) kuluessa ottaen kuitenkin huomioon kyseisen tilinhoitajan antamat ohjeet. Jälkikäteisen Tarjousajan 

tapauksessa hyväksyminen on toimitettava tavalla, joka ilmoitetaan Jälkikäteisen Tarjousajan aikana, ja asianomaisen 

tilinhoitajan ohjeiden mukaisesti. Tilinhoitaja saattaa pyytää, että se saa hyväksynnät ennen Tarjousajan päättymistä. 

Baswaren arvopaperinhaltijat antavat hyväksynnät omalla vastuullaan. Hyväksyminen katsotaan annetuksi vasta, kun 

tilinhoitaja on sen tosiasiallisesti vastaanottanut. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden hylätä mikä tahansa 

virheellisesti tai puutteellisesti tehty hyväksyntä. 

 

Arvopaperinhaltija, joka on Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksynyt Ostotarjouksen, ei saa myydä tai 

muutoin määrätä omistamistaan Arvopapereista, 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 Arvopapereita koskevan hyväksymislomakkeen. Lisäksi Ostotarjouksen hyväksyvät 

Baswaren arvopaperinhaltijat valtuuttavat tilinhoitajansa suorittamaan tarvittavat kirjaukset ja ryhtymään muihin 

Ostotarjouksen teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellisiin toimiin sekä myymään kaikki kyseisen Baswaren 

osakkeenomistajan hyväksymiseen liittyvien kauppojen toteuttamishetkellä omistamat Arvopaperit Tarjouksentekijälle 

Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti jäljempänä kohdassa ”— Ostotarjouksen toteuttaminen” kuvatulla tavalla. 

Ostotarjouksen toteuttamiskauppojen tai niiden selvityksen yhteydessä myyntivaraus tai luovutusrajoitus poistetaan ja 

Tarjousvastike maksetaan Baswaren arvopaperinhaltijoille.  

 

Ostotarjouksen hyväksymistoimeksiannon antamalla hyväksynnän antanut arvopaperinhaltija valtuuttaa tilinhoitajansa 

luovuttamaan tarpeelliset henkilötietonsa, arvo-osuustilinsä numeron sekä hyväksyntäänsä koskevat tiedot toimeksiannon 

tai tehtävän toteuttamiseen osallistuville osapuolille Arvopaperien kauppojen toteutusta sekä selvitystä varten. 

Oikeus peruuttaa hyväksyntä 

Baswaren arvopaperinhaltija 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 Arvopapereista ei ole enää mahdollista peruuttaa ennen Tarjousajan (mukaan 

lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) päättymistä, paitsi mikäli kolmas taho julkistaa kilpailevan julkisen 
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ostotarjouksen Arvopapereista ennen Arvopapereita koskevien toteutuskauppojen toteuttamista jäljempänä kohdassa ”— 

Ostotarjouksen toteuttaminen” kuvatun mukaisesti. 

 

Ostotarjouksen hyväksymisen pätevä peruuttaminen edellyttää, että peruuttamisilmoitus toimitetaan kirjallisesti sille 

tilinhoitajalle, jolle alkuperäinen hyväksymislomake toimitettiin.  

 

Hallintarekisteröityjen Arvopaperien osalta osakkeenomistajien tulee pyytää kyseistä hallintarekisteröinnin hoitajaa 

tekemään peruuttamisilmoitus. 

 

Jos Baswaren arvopaperinhaltija asianmukaisesti peruuttaa Ostotarjouksen hyväksynnän, Arvopapereihin kohdistuva 

myyntivaraus tai luovutusrajoitus poistetaan kolmen (3) pankkipäivän kuluessa peruuttamisilmoituksen 

vastaanottamisesta. 

 

Baswaren arvopaperinhaltija, joka on asianmukaisesti peruuttanut Ostotarjouksen hyväksyntänsä, voi hyväksyä 

Ostotarjouksen uudelleen Tarjousaikana (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) noudattaen edellä 

kohdassa ”— Ostotarjouksen hyväksymismenettely” kuvattua menettelyä.  

 

Baswaren arvopaperinhaltija, joka peruuttaa hyväksyntänsä, on velvollinen maksamaan kaikki maksut, jotka arvo-

osuustiliä hoitava tilinhoitaja tai hallintarekisteröinnin hoitaja perii peruuttamisesta. Finanssivalvonnan Määräysten ja 

Ohjeiden mukaan, mikäli Tarjousajan aikana julkistetaan kilpaileva tarjous ja jos Ostotarjousta ei ole toteutettu, 

Tarjouksentekijä ei tällaisessa tilanteessa peri maksuja arvopaperinhaltijoilta, jotka peruvat hyväksyntänsä pätevästi. 

 

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 Arvopapereita koskevan 

hyväksymislomakkeen Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, tilinhoitaja kirjaa kyseisen arvopaperinhaltijan arvo-

osuustilille myyntivarauksen tai luovutusrajoituksen. Ostotarjouksen toteuttamiskaupan tai sen selvityksen yhteydessä 

myyntivaraus tai luovutusrajoitus poistetaan ja kyseiselle arvopaperinhaltijalle maksetaan Tarjousvastike. 

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 täyttyneitä tai 

niiden täyttymisen vaatimisesta on luovuttu 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 Arvopaperien prosentuaalinen osuus, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty 

eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu.  

 

Tarjouksentekijä julkistaa mahdollisen Jälkikäteisen Tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen Arvopaperien 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 

Ostotarjouksen toteutuskaupat toteutetaan kaikkien niiden Baswaren Arvopaperien osalta, joiden osalta Ostotarjous on 

pätevästi hyväksytty ja joiden osalta Ostotarjousta ei ole pätevästi peruttu, viimeistään viidentenätoista (15.) 

Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamista seuraavana suomalaisena pankkipäivänä (”Toteutuspäivä”), jonka 

alustavasti odotetaan olevan 1.7.2022. Tämä vastaa Tarjouksentekijän varojen nostamisen aikataulua sekä Konsortion 

Jäsenten varojen nostamisen aikataulua sijoittajien soveltuvista rahastoista ja lainanantajilta. Mikäli mahdollista, 

Arvopaperien toteutuskaupat tapahtuvat Nasdaq Helsingissä edellyttäen, että tällainen toteuttaminen on sallittua Nasdaq 

Helsingin kaupankäyntiin sovellettavien sääntöjen mukaisesti. Muutoin toteutuskaupat tehdään Nasdaq Helsingin 

ulkopuolella. Toteutuskaupat selvitetään arviolta Toteutuspäivänä (”Selvityspäivä”), jonka alustavasti odotetaan olevan 

1.7.2022. 

Maksuehdot ja selvitys 
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Tarjousvastike maksetaan Selvityspäivänä jokaisen Baswaren arvopaperinhaltijan, joka on pätevästi hyväksynyt 

Ostotarjouksen ja ei ole sitä pätevästi peruuttanut, arvo-osuustilin hoitotilille. 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 ”Tärkeitä tietoja”).  

 

Mahdollisen Jälkikäteisen Tarjousajan tilanteessa Tarjouksentekijä julkistaa sitä koskevan ilmoituksen yhteydessä 

maksua ja selvitystä koskevat ehdot niiden Arvopaperien osalta, joiden osalta Ostotarjous on hyväksytty tällaisen 

Jälkikäteisen Tarjousajan aikana. Jälkikäteisen Tarjousajan aikana Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi tarjottujen 

Arvopaperien toteutuskaupat suoritetaan kuitenkin vähintään kahden (2) viikon välein. 

 

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden lykätä 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 Arvopapereihin, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi 

peruutettu, siirtyy Tarjouksentekijälle Selvityspäivänä arvopaperinhaltijoille maksettavaa Tarjousvastiketta vastaan. 

Mahdollisen Jälkikäteisen Tarjousajan tilanteessa omistusoikeus Arvopapereihin, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi 

hyväksytty Jälkikäteisen Tarjousajan aikana, siirtyy Tarjouksentekijälle arvopaperinhaltijalle maksettavaa 

Tarjousvastikkeen maksua vastaan. 

Ostotarjouksen hyväksymiseen liittyvät maksut 

Tarjouksentekijä maksaa Arvopaperien Ostotarjouksen perusteella tapahtuvan myynnin yhteydessä mahdollisesti 

Suomessa perittävän varainsiirtoveron.  

 

Kukin Baswaren arvopaperinhaltija vastaa kaikista maksuista, jotka tilinhoitaja arvopaperinhaltijan kanssa tekemän 

sopimuksen perusteella mahdollisesti perii sekä tilinhoitajien, omaisuudenhoitajien tai hallintarekisteröinnin hoitajien tai 

muiden tahojen veloittamista vakuuksien vapauttamiseen tai mahdollisten muiden Arvopaperien myynnin estävien 

rajoitusten poistamiseen liittyvistä palkkioista ja maksuista. Kukin Baswaren arvopaperinhaltija vastaa palkkioista, jotka 

liittyvät osakkeenomistajan tekemän hyväksynnän peruuttamiseen.  

 

Tarjouksentekijä vastaa kaikista muista tavanomaisista kuluista, jotka aiheutuvat Ostotarjouksen edellyttämistä arvo-

osuuskirjauksista, Ostotarjouksen mukaisten Arvopapereita koskevien kauppojen toteuttamisesta ja Tarjousvastikkeen 

maksamisesta. 

 

Mikäli Baswaren arvopaperinhaltija kolmannen osapuolen Tarjousaikana tekemän kilpailevan ostotarjouksen vuoksi tai 

muuten pätevästi peruuttaa Ostotarjousta koskevan hyväksymisensä, eräät tilinhoitajat voivat periä arvopaperinhaltijalta 

erikseen maksun Ostotarjouksen hyväksymiseen ja hyväksymisen peruuttamiseen liittyvistä kirjauksista, kuten kuvattu 

edellä kohdassa ”— Oikeus peruuttaa hyväksyntä”. 

 

Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella saattaa olla soveltuvien verolakien, mukaan lukien 

arvopaperinhaltijan asuinvaltion verolait, mukaan verotettava tapahtuma arvopaperinhaltijalle. Kukin arvopaperinhaltija 

vastaa niistä mahdollisista veroseuraamuksista, jotka aiheutuvat kyseiselle arvopaperin haltijalle käteisen 

vastaanottamisesta Ostotarjouksen perusteella. Kaikkia arvopaperinhaltijoita kehotetaan kääntymään riippumattoman 

ammattimaisen neuvonantajan puoleen Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin veroseuraamuksiin liittyen. 

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 pidättää itsellään 

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 17 §:n mukaisesti 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 

soveltuvien lakien ja sääntelyn sekä Yhdistymissopimuksen ehtojen puitteissa. 
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Muuta tietoa 

Danske Bank toimii Ostotarjouksen taloudellisena neuvonantajana ja järjestäjänä, millä tarkoitetaan sitä, että se suorittaa 

tiettyjä hallinnollisia palveluja Ostotarjouksen yhteydessä. Tämä ei tarkoita, että Ostotarjouksen hyväksyvää henkilöä 

(”Osallistuja”) pidettäisiin hyväksynnän perusteella Danske Bankin asiakkaana. Osallistujaa pidetään asiakkaana vain, 

jos Danske Bank on neuvonut Osallistujaa tai on 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 niin sanottua asiakkaan luokittelua eikä 

niin sanottua soveltuvuusarviointia suoriteta Ostotarjousta koskien. 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 rahoitusvälineiden markkinoista 2014/65/EU (MiFiD II) mukaan kaikilla 

sijoittajilla on 3.1.2018 alkaen oltava kansainvälinen tunniste arvopaperikauppoja tehdäkseen. Nämä vaatimukset 

edellyttävät, että oikeushenkilöt hakevat LEI-koodia ja luonnolliset henkilöt selvittävät kansallisen henkilötunnuksensa 

tai kansallisen asiakastunnuksensa Ostotarjouksen hyväksyäkseen. Kunkin henkilön oikeudellinen asema määrää 

kumpaa, LEI-tunnistetta vai henkilötunnusta edellytetään, ja soveltuvan tunnuksen toimittamatta jättäminen voi estää 

Danske Bankia toteuttamasta kauppaa tällaisen henkilön osalta. Oikeushenkilöt, jotka tarvitsevat LEI-tunnuksen, voivat 

olla yhteydessä asianmukaiseen viranomaiseen tai markkinoilla toimiviin toimittajiin. Ohjeita globaaliin LEI-

järjestelmään löytyy seuraavalta verkkosivulta: https://www.gleif.org/en/about-lei/get-an-lei-find-lei-issuing-

organizations. Oikeushenkilöitä ja luonnollisia henkilöitä, jotka aikovat hyväksyä Ostotarjouksen kehotetaan hakemaan 

LEI-koodia (oikeushenkilöt) tai selvittämään kansallisen henkilötunnuksensa (luonnolliset henkilöt) hyvissä ajoin, sillä 

tätä tietoa vaaditaan hyväksymislomakkeessa sitä jätettäessä. 

Tietoa henkilötietojen käsittelystä 

Ostotarjouksen hyväksyvät arvopaperinhaltijat toimittavat rekisterinpitäjänä käsittelyssä toimivalle Danske Bankille 

henkilötietoja, kuten nimen, osoitteen ja kansallisen henkilötunnuksen tai kansallisen asiakastunnuksen. Danske Bankille 

toimitettuja henkilötietoja käsitellään tietojärjestelmissä Ostotarjouksen hallinnoimisen vaatimassa laajuudessa. Myös 

muista lähteistä kuin asiakkaalta saatuja henkilötietoja saatetaan käsitellä. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös Danske 

Bankin yhteistyöyritysten tietojärjestelmissä. Danske Bank saattaa hankkia osoitetietoja Euroclear Finland Oy:n 

toteuttaman automaattisen prosessin kautta. Lisätietoja Danske Bankin henkilötietojen käsittelystä ja oikeuksistasi löytyy 

Danske Bankin verkkosivustolta (www.danskebank.com). 
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TARJOUKSENTEKIJÄN ESITTELY 

Tarjouksentekijä lyhyesti 

Tarjouksentekijä on Suomen lain mukaan perustettu yksityinen osakeyhtiö (y-tunnus 3279346-3). Tarjouksentekijän 

kotipaikka on Helsinki ja sen rekisteröity osoite on c/o Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy, Eteläesplanadi 20, 

Helsinki. Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä Tarjouksentekijä on Suomen lakien mukaan perustetun yksityisen 

osakeyhtiön Topazin kokonaan ja suoraan omistama yhtiö. Topaz on puolestaan Gemstonen kokonaan omistama yhtiö. 

Gemstone on Yhdysvaltojen Delawaren osavaltion lakien mukaan perustettu yhtiö (limited partnership), joka on 

perustettu holding-yhtiöksi transaktiorakenteeseen, ja sen omistaa kokonaan ja suoraan Accel-KKR, Long Path ja 

Briarwood. Accel-KKR, Long Path ja Briarwood muodostavat Konsortion.  Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen Accel-

KKR omistaa noin 56,7 prosenttia, Long Path noin 27,2 prosenttia ja Briarwood noin 16,1 prosenttia Tarjouksentekijän 

osakkeista. 

Tarjouksentekijän Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssa mukaisessa suhteessa olevat henkilöt 

Tarjouksentekijän kanssa Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla yksissä tuumin toimivat Accel-

KKR, Long Path, Briarwood ja näiden lähipiiriin kuuluvat tahot. 

 

Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä Long Path omistaa suoraan 1 882 818 Baswaren Osaketta ja Osakkeiden 

tuottamaa ääntä ja Briarwood omistaa suoraan 680 948 Baswaren Osaketta ja Osakkeiden tuottamaa ääntä. Lisäksi 

Briarwood omistaa 1 000 Warranttia, jotka oikeuttavat sen merkitsemään yhteensä enintään 1 003 000 uutta Baswaren 

Osaketta, ja jotka se on peruuttamattomasti sitoutunut käyttämään Ostotarjouksen toteuttamisen varmistuessa ja sen 

jälkeen vaihtamaan siten merkityt Osakkeet Topazin arvopapereihin tai vaihtamaan Warrantit Topazin arvopapereihin. 

Tarjouksentekijä, Accel-KKR tai mikään muu Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitettu taho, lukuun ottamatta 

Long Pathia ja Briarwoodia, ei omista Osakkeita tai Baswaren Osakkeiden tuottamia äänioikeuksia. Ostotarjouksen 

julkistamista edeltävien kuuden kuukauden aikana Long Path on hankkinut yhteensä 23 516 Osaketta julkisessa 

kaupankäynnissä ja Osakkeista korkein maksettu hinta oli 33,1 euroa Osakkeelta. Ostotarjouksen julkistamista edeltävien 

kuuden kuukauden aikana Briarwood on hankkinut yhteensä 103 103 Osaketta julkisessa kaupankäynnissä ja Osakkeista 

korkein maksettu hinta oli 30,2 euroa Osakkeelta. Edellä mainittuja hankintoja lukuun ottamatta Tarjouksentekijä tai 

mikään Tarjouksentekijään Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitetussa suhteessa oleva taho ei ole Julkistusta 

edeltävän kuuden (6) kuukauden aikana hankkinut yhtään Baswaren Osaketta julkisessa kaupankäynnissä tai muutoin. 

Long Path ja Briarwood ovat peruuttamattomasti sitoutuneet vaihtamaan omistamansa Osakkeet Topazin arvopapereihin 

Ostotarjouksen toteuttamisen varmistuessa Konsortion Jäsenten välisten sopimusten mukaisesti. 

 

Seuraavassa taulukossa esitetään Tarjouksentekijän kanssa Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:n mukaisesti yksissä 

tuumin toimivat yhteisöt tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä: 

 
Yhteisö Y-tunnus Kotipaikka Osakkeiden ja 

Osakkeiden tuottamien 

äänien lukumäärä 

Baswaressa 

Osakkeiden ja Osakkeiden 

tuottamien äänien osuus 

Baswaressa prosentteina 

AKKR Fund II Management 

Company, LP 

4141490 Delaware, 

Yhdysvallat 

0 0 

Long Path Partners, LP 6828402 Delaware, 

Yhdysvallat 

1 882 818 13,02 

Briarwood Chase 

Management LLC 

5417913 Delaware, 

Yhdysvallat 

680 948 4,71 

Topaz MidCo Oy 3275601-3 Helsinki, Suomi 0 0 

Gemstone Holding, LP 6668247 Delaware, 

Yhdysvallat 

0 0 

Gemstone Holding GP, LLC 6668243 Delaware, 

Yhdysvallat 

0 0 

 

Konsortio 

 

Accel-KKR, Long Path and Briarwood ovat muodostaneet Konsortion Ostotarjousta varten. Konsortion Jäsenet ovat 

sopineet yhteisyrityksen perusteista ja solmineet sopimukset Konsortion Jäsenten yhteistyöstä Ostotarjoukseen liittyen, 

Konsortion Jäsenten arvopaperien siirtämisestä Konsortioon (kuten on kuvattu jäljempänä alakohdassa ”Osakkeiden ja 

Warranttien luovuttaminen”) ja heidän keskinäisistä oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan yhteisyrityksessä.  

 

Konsortion Jäsenten välisten sopimusten ja pääomapanosten perusteella Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen Accel-

KKR omistaa noin 56,7 prosenttia, Long Path noin 27,2 prosenttia ja Briarwood noin 16,1 prosenttia Tarjouksentekijän 

osakkeista. Konsortion Jäsenet vastaavat Ostotarjouksen valmisteluun ja tavoitteluun liittyvistä kustannuksista ja kuluista 

pro rata -perusteisesti suhteessa edellä kuvattuihin suunniteltuihin osakeomistusosuuksiin Tarjouksentekijässä.  
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Konsortion Jäsenten tarkoituksena on ollut muodostaa yhteisyritys Yhtiön liiketoiminnan edelleen kehittämiseksi ja 

kaikilla Konsortion Jäsenillä on edellytykset kantaa liiketoimintariskiä ja osallistua Baswaren pitkäjänteiseen 

kehittämiseen. Konsortion Jäsenet uskovat, että yksityisessä omistuksessa Yhtiö olisi paremmassa asemassa investoimaan 

enemmän ja nopeammin orgaanista kasvua tukeviin aloitteisiin sekä allokoimaan lisää pääomaa yritysostoihin 

valikoitujen tuotealueiden vahvistamiseksi.  

 

Accel-KKR:llä, Long Pathilla ja Briarwoodilla on yhdessä hyvät valmiudet tukea Yhtiön muutosta ja jokainen Konsortion 

Jäsen tuo transaktioon oman asiantuntemuksensa, joka tukee Yhtiön kehittämistä. Tämä sisältää Accel-KKR:n 

merkittävän kokemuksen hankinta- ja maksuohjelmistojen alalla sekä erikoistuneesta lähestymistavasta työskentelyyn 

ohjelmistoyhtiöiden kanssa. Accel-KKR:n verkostoon kuuluu lukuisia hankinnan asiantuntijoita, joita voidaan hyödyntää 

kumppanuusesittelyissä, hallituksen tasolla tapahtuvassa ohjauksessa tai operatiivisessa asiantuntemuksessa, mikä voi 

auttaa Yhtiön arvonluonnissa. Accel-KKR:llä on pitkä historia yhteistyöstä johdon kanssa pitkän aikavälin strategisten 

tavoitteiden saavuttamiseksi sisältäen niin orgaanisen kasvun kuin kasvun yritysostojen avulla. Lisäksi Basware hyötyy 

Long Pathin ja Briarwoodin jatkuvasta omistuksesta, joilla on pitkäaikaisina ja merkittävinä sijoittajina Baswaressa 

syvällinen käsitys liiketoiminnan mahdollisuuksista ja haasteista, mikä tekee niistä luonnollisia kumppaneita 

yhteisyrityksessä, ja joiden suhteet Yhtiön johtoryhmään auttavat Yhtiön muutoksessa. Lisäksi Long Pathillä on 

merkittävää kokemusta investoimisesta ohjelmistoyrityksiin eri puolilla Eurooppaa ja Pohjoismaissa, ja se tuo alueelle 

ohjelmistojohtajien verkoston sekä syvällisen ymmärryksen hankinnasta maksuun -markkinasta näillä maantieteellisillä 

alueilla. Briarwoodilla puolestaan on vakiintunut kokemus pääomasijoittamisesta ja sen johdolla on merkittävää 

kokemusta ja asiantuntemusta tällä alalla, mukaan lukien yritysostojen toteuttamisessa ja rahoittamisessa. Lisäksi 

Briarwood uskoo, että sen kansainvälinen asiantuntemus auttaa yhtiötä laajentumaan kansainvälisesti erityisesti kasvu- ja 

kehittyvillä markkinoilla. Sähköiset laskutuspalvelut kasvavat nopeasti kehittyvillä markkinoilla, joka on potentiaalinen 

kasvuväylä Baswarelle jatkossa, ja tämän osalta Briarwood uskoo tuovansa erityistä asiantuntemusta, jota se voi 

hyödyntää Yhtiön muutoksen tukemisessa. Pitkäaikaisen sijoitushorisontin, asiantuntemuksen ja vaadittavan pääoman 

ansiosta Konsortiolla on ainutlaatuiset valmiudet Baswaren potentiaalin saavuttamiseksi ylläpitäen samalla Yhtiön 

identiteettiä, kulttuuria ja suomalaisia arvoja. Lisätietoa Konsortion Jäsenistä ja näiden strategisista suunnitelmasta on 

saatavilla edellä kohdassa ”Ostotarjouksen tausta ja Tarjouksentekijän strategiset suunnitelmat”.  

 

Konsortion Jäsenillä on oikeus irtisanoa osallistumisensa Konsortioon tietyissä tilanteissa Konsortion Jäsenten välisissä 

sopimuksissa määritellyn mukaisesti. Konsortion Jäsenet tavoittelevat Ostotarjousta sen ehtojen mukaisesti (katso edellä 

kohta ”Ostotarjouksen ehdot”, mukaan lukien yli 90 prosentin osuuden hankkiminen Yhtiön Osakkeista ja äänistä. Mikäli 

nämä ehdot eivät täyty, Konsortion Jäsenten tulisi yksimielisesti päättää tällaisista ehdoista luopumisesta Ostotarjouksen 

toteuttamiseksi. Mikäli irtisanomisoikeuksia käytettäisiin, osapuolet harkitsisivat käytettävissä olevia vaihtoehtoja 

jatkaakseen Ostotarjouksen tavoittelua tai peruuttaisivat Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti. 

 

Kaikki Konsortion Jäsenet osallistuvat Baswareen ja sen liiketoimintaan pitkän aikavälin sijoittajina. Konsortion Jäsenet 

ovat sopineet, että Long Path ja Briarwood eivät siirrä osakkeitaan kolmannelle osapuolelle ilman Accel-KKR:n 

etukäteistä suostumusta ajanjaksona, joka on Long Pathin osalta viisi (5) vuotta ja Briarwoodin osalta kymmenen (10) 

vuotta Ostotarjouksen toteuttamisesta eikä Konsortion Jäsenten tekemälle sijoitukselle Baswaressa ole asetettu takuita 

Konsortion Jäsenten välisissä sopimuksissa. 

 

Osakkeiden ja Warranttien luovutus 

 

Briarwood ja Long Path edustavat yhteensä, täysi laimennusvaikutus huomioiden, noin 23,06 prosenttia Baswaren 

osakkeista ja äänistä. Konsortion jäsenten välisten sopimusten perusteella Long Path ja Briarwood ovat 

peruuttamattomasti sitoutuneet vaihtamaan omistamansa Osakkeet Topazin arvopapereihin Ostotarjouksen toteuttamisen 

varmistuessa, jonka jälkeen kyseiset osakkeet vaihdetaan Gemstonen osuuksiin. Osuuksien arvo on sama kuin se arvo, 

jonka Long Path ja Briarwood olisivat saaneet, jos niiden omistamat Yhtiön Osakkeet olisi tarjottu Ostotarjouksen 

mukaisesti. Tämän seurauksena Long Path ja Briarwood saavat osakekohtaisesti saman valuaation osakkeiden 

luovutuksen myötä kuin Baswaren osakkeenomistajat saavat Ostotarjouksen kautta. Briarwood on lisäksi sitoutunut joko 

käyttämään Warrantit Ostotarjouksen toteuttamisen varmistuessa ja sen jälkeen vaihtamaan siten merkityt Osakkeet 

Topazin arvopapereihin, tai vaihtamaan Warrantit Topazin arvopapereihin arvolla, joka vastaisi Osakkeista yhteensä 

saatua Tarjousvastiketta, johon Warrantit oikeuttavat vähennettynä Warranttien toteutushinnalla. Päätös siitä käytetäänkö 

Warrantit vai siirretäänkö Warrantit Topaziin tehdään ainoastaan sen perusteella, onko Sapphire saanut Ostotarjouksen 

ja Osakkeiden luovutuksen perusteella yli 90 prosenttia Baswaren Osakkeista ja Osakkeiden Baswaressa tuottamista 

äänistä. Briarwood on Konsortion Jäsenten välisten sopimusten perusteella velvollinen käyttämään Warrantit, mikäli 90 

prosentin rajaa ei muutoin saavutettaisi. 
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BASWAREN ESITTELY 

Kaikki tässä Tarjousasiakirjassa esitetyt Baswarea koskevat taloudelliset ja muut tiedot perustuvat yksinomaan Baswaren 

julkistamaan osavuosikatsaukseen 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta, Baswaren julkistamaan 

vuosikertomukseen sisältäen tilintarkastetun konsernitilinpäätöksen 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta, Baswaren 

julkistamiin 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 

Basware on perustettu vuonna 1985 ja se on johtava pilvipalveluihin perustuvien SaaS (Software as a Service) -

liiketoimintaratkaisujen tarjoaja. Basware luo ja tuottaa pilvipohjaisia verkottuneita hankinnasta maksuun -ratkaisuja 

auttaakseen asiakkaitaan yksinkertaistamaan toimintojaan ja kuluttamaan järkevämmin automatisoimalla heidän 

hankinta- ja talousprosessejaan. Basware palvelee maailmanlaajuisesti toimivia yrityksiä ja niiden toimittajia eri 

toimialoilla. Basware on globaali yhtiö, jolla on yli 6 500 asiakasta noin 60 maassa eri puolilla maailma. 

Basware raportoi yhden liiketoimintasegmentin, joka kattaa koko konsernin. Basware tarjoaa verkottuneita hankinnasta 

maksuun -ratkaisuja ja verkkolaskupalveluja sekä toimittajille että ostajille kattavan maailmanlaajuisen 

verkkolaskuverkostonsa kautta, ja sillä on käyttäjiä yli 180 maassa. Baswaren teknologia mahdollistaa kaiken hankinnan 

ja taloushallinnon sekä osto- ja myyntireskontran taloudellisten tietojen täydellisen hyödyntämisen. Lisäksi Baswaren 

tarjonta sisältää sähköiseen hankintaan, ostoreskontraratkaisujen automaatioon, analytiikkaan liittyviä palveluita sekä 

asiantuntijapalveluita. 

Baswaren liikevaihto oli 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella 153,2 miljoonaa euroa, liikevoitto oli 7,1 miljoonaa euroa 

ja oikaistu käyttökate oli 23,2 miljoonaa euroa. Baswarella oli 1 360 työntekijää 31.3.2022. 

Basware on Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö. Baswaren osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq 

Helsingissä. Baswaren osakkeiden kaupankäyntitunnus on BAS1V. Baswaren rekisteröity toiminimi on Basware Oyj. 

Baswaren kotipaikka on Espoo ja sen rekisteröity osoite on Linnoitustie 2 B, 02600 Espoo. Baswaren y-tunnus on 

0592542-4. Baswaren tilikausi alkaa 1.1 ja päättyy 31.12. 

Osakkeet ja osakepääoma 

Baswaren rekisteröity osakepääoma on tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä 3 528 368,70 euroa ja liikkeeseen 

laskettujen osakkeiden kokonaislukumäärä on 14 463 936, joista 14 455 993 on ulkona olevia osakkeita ja 7 943 Yhtiön 

hallussa olevia osakkeita. Baswaren osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Baswaren yhtiöjärjestyksessä ei ole määräyksiä 

osakepääoman vähimmäis- tai enimmäismäärästä. 

 

Baswarella on yksi osakelaji. Osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään. Jokainen osake tuottaa omistajalleen yhden 

äänen Baswaren yhtiökokouksessa. Kaikki Osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet Baswaren osingonjakoon ja muihin 

jakokelpoisiin varoihin. Baswaren yhtiöjärjestyksessä ei ole määräyksiä tai rajoituksia koskien äänioikeuksia, jotka 

eroaisivat Osakeyhtiölain säännöksistä. 

Omistusrakenne 

Seuraavassa taulukossa esitetään Euroclear Finland Oy:n (”Euroclear Finland”) ylläpitämään osakasluetteloon 

12.4.2022 merkityt Baswaren kymmenen suurinta osakkeenomistajaa ja heidän omistuksensa kaikista Baswaren 

liikkeeseen lasketuista osakkeista ja äänioikeuksista: 

 

 

Osakkeita 

yhteensä 

Prosenttia 

osakkeista ja 

äänistä 

Long Path Partners, LP 1 882 818 13,02 

Lannebo Fonder 1 391 479  9,62 

Ilkka Sihvo 887 300 6,13 

Briarwood Chase Management LLC 680 948 4,71 

Hannu Vaajoensuu ja Vaens Oy1)  560 446 3,87 

Sterling Strategic Value Fund 508 000 3,51 

Fjärde AP-Fonden 469 873 3,25 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen  420 830 2,91 

Teton Capital Partners 391 974 2,71 

Kirsi Eräkangas 390 313 2,70 

Kymmenen suurinta osakkeenomistajaa yhteensä  7 583 981 52,43 

Muut osakkeenomistajat  6 879 955 47,57 
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Yhteensä  14 463 936 100,00 

    

1) Vaens Oy on Hannu Vaajoensuun 

määräysvaltayhtiö. 

 

   

 

Omat osakkeet 

Tarjouksentekijän tietojen mukaan Baswaren ja sen tytäryhtiöiden hallussa on tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä 

yhteensä 7 943 omaa osaketta, jotka edustavat noin 0,05 prosenttia kaikista Baswaren osakkeista ja äänioikeuksista. 

Ostotarjousta ei tehdä Baswaren tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevien omien osakkeiden osalta. 

Optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet 

Baswarella on tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä laskenut liikkeeseen 1 000 kappaletta Warrantteja. Jokainen 

Warrantti oikeuttaa niiden nykyisen haltijan, Briarwoodin, merkitsemään 1 003 Osaketta ja näin ollen Warrantit 

oikeuttavat Briarwoodin merkitsemään yhteensä enintään 1 003 000 Osaketta. 

 

20.3.2019 Basware tiedotti, että se on allekirjoittanut rahoitussopimuksen Bregal Milestone LLP:n (“Bregal Milestone”) 

kanssa, jonka yhteydessä Basware laski liikkeeseen vastikkeetta 1 000 vapaasti siirrettävää Warranttia, jotka oikeuttavat 

Bregal Milestonen merkitsemään yhteensä 1 000 000 uutta Baswaren osaketta 29,9158 euron merkintähinnalla Osaketta 

kohden ehdollisena tietyille tarkistuksille Warranttien ehtojen mukaisesti. Warrantit laskettiin liikkeeseen Baswaren 

15.3.2018 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen nojalla. 

 

Hallituksen 4.6.2020 päättämän osakeannin seurauksena hallitus päätti tarkistaa niiden Osakkeiden lukumäärän, joita 

voidaan merkitä Warranttien perusteella. Tämän tarkistuksen jälkeen Warrantit oikeuttivat niiden haltijan merkitsemään 

yhteensä 1 001 000 uutta Baswaren osaketta oikaistulla 29,8764 euron merkintähinnalla Osaketta kohden. 

 

9.10.2020 Basware vastaanotti liputusilmoitukset Bregal Milestonelta ja Briarwoodilta, jonka mukaan Briarwood oli 

hankkinut kaikki Warrantit Bregal Milestonelta. 

 

Hallituksen 18.3.2021 päättämän osakeannin seurauksena hallitus päätti tarkistaa niiden osakkeiden lukumäärää, joita 

voidaan merkitä Warranttien perusteella. Tämän tarkastuksen jälkeen Warrantit oikeuttavat tällä hetkellä niiden haltijan, 

Briarwoodin, merkitsemään yhteensä 1 003 000 Baswaren uutta osaketta oikaistulla 29,7939 euron merkintähinnalla 

Osaketta kohden. Lisäksi hallituksen 22.9.2021 päättämän osakeannin seurauksena hallitus päätti merkintähinnan 

oikaisusta. Oikaisun seurauksena Warrantit oikeuttavat niiden haltijan merkitsemään yhteensä 1 003 000 Yhtiön osaketta 

29,7926 euron merkintähinnalla. 

 

Warranttien ehtojen mukaisesti, jos milloin tahansa minkään Warrantin ollessa ulkona, kaikista Baswaren ulkona olevista 

osakkeista tehdään Arvopaperimarkkinalain IV-osassa määritelty ostotarjous, Warranttien haltijalle on varattava oikeus 

milloin tahansa hallituksen asettaman kohtuullisen ajan kuluessa käyttää ulkona olevia Warrantteja, ja edellyttäen, että 

Warrantit käytetään viimeistään 12 rekisteröintipäivää ennen kyseisen ostotarjouksen hyväksymisjakson päättymistä, 

hallitus toimittaa Warranttien käyttämisellä merkityt uudet osakkeet Warrantin haltijalle ennen kyseistä päättymisaikaa. 

 

Tarjouksentekijän tietojen mukaan Baswarella ei ole muita liikkeeseen laskettuja tai ulkona olevia optio-oikeuksia tai 

muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Baswaren varsinainen yhtiökokous on kuitenkin 22.3.2022 valtuuttanut 

hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (katso jäljempänä 

kohta ” – Valtuutukset – Valtuutus koskien osakeantia sekä optio-oikeuksien ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä 

oikeuksia”). 

 

Yhtiöllä on pitkän aikavälin osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä Yhtiön johdolle ja avainhenkilöille, kuten edellä 

kohdassa ”Tausta ja tavoitteet – Baswaren pitkän aikavälin osakeperusteiset kannustinjärjestelmät” on kuvattu. 

Valtuutukset 

Valtuutus koskien osakeantia sekä optio-oikeuksia ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia 

Baswaren yhtiökokous päätti 22.3.2022 valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai Yhtiön 

hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisien 

oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 

 

Uudet osakkeet voidaan antaa ja Yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa Yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin 

he ennestään omistavat Yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos 

siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa 
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yrityshankinnoissa tai muissa Yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden 

käyttäminen osana Yhtiön kannustinjärjestelmää. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina 

Yhtiölle itselleen. 

 

Uudet osakkeet voidaan antaa ja Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai 

maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on Yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien 

etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. 

 

Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 1 446 

000 kappaletta (vastaten noin 10 %:a Yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämääränä). Yhtiölle itselleen 

annettavien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä hankintavaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden lukumäärän 

kanssa olla enintään 1 446 000 kappaletta. 

 

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan 

saamaan uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös Yhtiön velkojalle siten, 

että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen 

(vaihtovelkakirjalaina). 

 

Uusien osakkeiden merkintähinta ja Yhtiön omista osakkeista maksettava määrä on merkittävä sijoitetun vapaan oman 

pääoman rahastoon.  

 

Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista.  

 

Valtuutukset ovat voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta. 

 

Valtuutus koskien omien osakkeiden hankkimista 

Baswaren yhtiökokous päätti 22.3.2022 valtuuttaa hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. 

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 1 446 000 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. 

 

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Yhtiön vapaalla omalla 

pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä 

kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen 

mukaisesti.  

 

Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa Yhtiön liiketoimintaan 

kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana Yhtiön kannustinjärjestelmää tai Yhtiöllä pidettäviksi, 

muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.  

 

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.  

 

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta. 

Osakassopimukset ja eräät muut sopimukset 

Tarjouksentekijä ei ole tietoinen osakassopimuksista tai muista sopimuksista tai järjestelyistä, jotka liittyisivät äänivallan 

käyttöön tai osakeomistukseen Baswaressa tai jotka sisältäisivät tietoa, joka vaikuttaisi olennaisesti Ostotarjouksen 

edullisuuden arviointiin. 

Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja 

Osakeyhtiölain mukaisesti Baswaren hallitus on vastuussa Yhtiön johdosta ja sen toiminnan asianmukaisesta 

järjestämisestä. 

 

Baswaren yhtiöjärjestyksen mukaan Baswaren hallituksessa tulee olla vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) 

varsinaista jäsentä. Baswaren varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Tämän Tarjousasiakirjan 

päivämääränä hallitus koostuu seuraavista henkilöistä: Michael Ingelög (puheenjohtaja), Carl Farrell, Jonathan Meister, 

Daryl Rolley ja Minna Smedsten. 

 

Osakeyhtiölain mukaisesti hallitus nimittää toimitusjohtajan. Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä Baswaren 

toimitusjohtaja on Klaus Andersen. 

 

Baswaren tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Anders 

Svennas. 
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Baswaren omistus Tarjouksentekijässä 

Tarjouksentekijän tietojen mukaan Basware ei omista yhtään Tarjouksentekijän tai minkään Tarjouksentekijään 

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitetussa suhteessa olevan tahon osaketta tai osakkeisiin oikeuttavaa 

arvopaperia. 

Taloudelliset tiedot 

Baswaren tilintarkastettu konsernitilinpäätös 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta sekä hallituksen toimintakertomus 

31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta ovat Baswaren julkistamassa muodossa tämän Tarjousasiakirjan liitteinä (katso ”Liite 

A: Baswaren taloudelliset tiedot”). Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä Baswaren varsinainen yhtiökokous on 

vahvistanut sille esitetyn edellä mainitun tilinpäätöksen. Baswaren tilintarkastamaton osavuosikatsaus 31.3.2022 

päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta on myös Baswaren julkistamassa muodossa tämän Tarjousasiakirjan liitteenä 

(katso ”Liite A: Baswaren taloudelliset tiedot”). 

Baswaren julkistamat tulevaisuudennäkymät 

Baswaren tulevaisuudennäkymät on kuvattu Baswaren julkistamassa tilintarkastamattomassa osavuosikatsauksessa 

31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta. Katso ”Liite A: Baswaren taloudelliset tiedot”. 

 

Tietoa riskeistä, joille Basware altistuu, on esitetty Baswaren 23.2.2022 julkistaman vuosikertomuksen 2021 sivuilla 49–

50. Lisätietoa Baswaren lähiajan riskeistä on esitetty Baswaren 21.4.2022 julkistaman osavuosikatsauksen sivuilla 10–

11. 

Yhtiöjärjestys 

Baswaren yhtiöjärjestys on liitetty tähän Tarjousasiakirjaan. Katso ”Liite B: Baswaren yhtiöjärjestys”.   



A-1 

LIITE A 

BASWAREN TALOUDELLISET TIEDOT 

Baswaren julkistama tilintarkastamaton osavuosikatsaus 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta ja Baswaren 

julkistama hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastettu konsernitilinpäätös 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta siten, 

kun ne sisältyvät tähän Tarjousasiakirjaan, perustuvat Baswaren julkistamiin tietoihin. Tarjouksentekijä ei vastaa 

millään tavalla mainituissa asiakirjoissa esitetyistä tiedoista lukuun ottamatta niiden asianmukaista toistamista tässä 

Tarjousasiakirjassa. 

Taloudellisten tietojen sisällysluettelo 

• Baswaren julkistama tilintarkastamaton osavuosikatsaus 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden 

jaksolta. 

• Baswaren julkistama toimintakertomus ja tilintarkastettu tilinpäätös 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta. 

  



A-2 
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Basware osavuosikatsaus tammi−maaliskuu 2022: Vahva tilauskertymän kasvu ja 
kannattavuuden kehitys 

 
Tammi-maaliskuu 2022  

- Cloud-tilauskertymä kasvoi 40,5 prosenttia 4,0 miljoonaan euroon (2,9 miljoonaa euroa). 
Orgaaninen kasvu ilman valuuttakurssien vaikutusta oli 38,3 prosenttia. 

- Liikevaihto kasvoi 3,0 prosenttia 38 878 tuhanteen euroon (37 742 tuhatta euroa). Orgaaninen kasvu 
ilman valuuttakurssien vaikutusta oli 1,2 prosenttia. 

- Cloud-liikevaihto kasvoi 10,2 prosenttia 31 997 tuhanteen euron (29 043 tuhatta euroa). Orgaaninen 
kasvu ilman valuuttakurssien vaikutusta oli 8,1 prosenttia. 

- Liikevoitto kasvoi 69,6 prosenttia ja oli 2 339 tuhatta euroa (1 380 tuhatta euroa).  
- Tilikauden voitto oli 938 tuhatta euroa (-1,478 tuhatta euroa). 
- Osakekohtainen tulos (laimennettu) oli 0,06 euroa (-0,10 euroa). 

 
 
Avainluvut 

tuhatta euroa 
1-3/ 
2022 

1-3/ 

2021 
Muutos, % 2021 

Liikevaihto 38 878 37 742 3,0 153 155 
Cloud-liikevaihto 31 997 29 043 10,2 119 996 
Cloud-tilauskertymä 4 029 2 868 40,5 17 064 
     
Liikevoitto 2 339 1 380 69,6 7 144 
Käyttökate 6 533 5 225 25,0 22 828 
     
Nettovelkaantumisaste, %1 73,0 47,6 53,3 72,5 
Rahat ja pankkisaamiset1 28 637 43 080 -33,5 31 060 
Liiketoiminnan rahavirta 2 390 6 358 -62,4 20 435 
     
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0,06 -0,10 N/A -0,99 
     
Henkilöstö1  1 360 1 334 1,9 1 347 

1 Kauden lopussa. 

 
Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. 
 
 
Tulosohjeistus vuodelle 2022  
 
Basware oheistaa koko vuoden 2022 osalta seuraavasti:  
 

• Tilauskertymä kasvaa 15−35 prosenttia orgaanisesti ilman valuuttakurssien vaikutusta  
• Liikevaihto kasvaa 3−6 prosenttia orgaanisesti ilman valuuttakurssien vaikutusta  
• Liikevoitto 7−10 miljoonan euron välillä  
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Klaus Andersen, toimitusjohtaja: 
 
“Meille ensimmäinen neljännes oli upea aloitus vuodelle 2022. Maailmanlaajuinen myyntimme menestyi 
kaikilla alueilla ja tilauskertymämme kasvoi 38 % orgaanisesti ilman valuuttakurssien vaikutusta 
edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kokonaisliikevaihto oli 38,9 miljoonaa euroa, kasvua 1 
% orgaanisesti ilman valuuttakurssien vaikutusta edellisvuoden ensimmäiseen neljännekseen nähden ja 
pilvipalveluliiketoiminnan liikevaihto oli 32,0 miljoonaa euroa, kasvua 8 % orgaanisesti ilman 
valuuttakurssien vaikutusta edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. 
Konsultointiliiketoiminnan liikevaihto oli 6,2 miljoonaa euroa, laskua 14 % orgaanisesti ilman 
valuuttakurssien vaikutusta edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Pilvipalveluliiketoiminnan 
liikevaihdon kasvua kiihdytti pääasiallisesti laajennukset nykyisten asiakkaiden kanssa ja myös uusien 
asiakkuuksien osuus kasvusta oli merkittävä. Lisääntynyt aktiviteetti palveluidemme käyttöönottoon 
keskittyneessä kumppaniekosysteemissä erityisesti Pohjois-Amerikassa vaikutti edelleen 
konsultointiliiketoiminnan liikevaihtoon. Liikevoitto kehittyi erittäin positiivisesti ja ylsi 2,3 miljoonaan 
euroon, kasvaen merkittävät 70 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Tilikauden voitto oli 0,9 
miljoonaa euroa, mikä oli meille strategisesti merkittävä virstanpylväs. Rahavaramme säilyivät vahvalla 
tasolla ollen 28,3 miljoonaa euroa ensimmäisen neljänneksen lopussa.  
 
Koimme vakaamman ja hieman parantuneen liiketoimintaympäristön ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä 
yhdistettynä myynnin toteutukseen liittyviin parannuksiin johti tuntuvaan tilauskertymän kasvuun 38 % 
orgaanisesti ilman valuuttakurssien vaikutusta edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 
Kokonaistilauskertymä oli 4,0 miljoonaa euroa ja kasvu edellisvuoteen nähden syntyi pääosin myynnistä 
uusille asiakkuuksille, joka kasvoi 156 % vuoden takaiseen nähden. Huomattava parannus nähtiin Pohjois-
Amerikassa, jossa solmimme lukuisia uusia asiakkuuksia esimerkiksi TK Elevatorin, Kenan Advantagen 
(KAG) ja SPI Inc:n kanssa. Myös yksi merkittävä asiakkuushankinta toteutettiin South Australia Water:n 
kanssa. Asiakaslaajennuksiin liittyvä liikevaihto jatkoi kasvuaan vaikkakin maltillisemmin kuin 
uusasiakashankinnan liikevaihto. Uudet asiakkuudet muodostivat 47 %, asiakaslaajennukset 43 % ja 
asiakastransformaatiot 10 % kokonaistilauskertymästä ensimmäisellä neljänneksellä. Kumppanien kautta 
toteutettavan myynnin osuus jatkoi kasvuaan sekä absoluuttisesti että suhteellisesti mitattuna 
edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. 
 
Kauden aikana jatkoimme tuoreimman teknologisen innovaatiomme, kosketusvapaan laskujenkäsittelyn 
(Touchless Invoice Processing), kehittämistä. Kosketusvapaa laskujenkäsittely vie automaation ja 
tehokkuuden uudelle tasolle vähentäen asiakkaidemme manuaalista työtä laskujen käsittelyssä edelleen 
aina lopulliseen laskun hyväksyntään saakka. Lanseerasimme neljänneksen aikana kosketusvapaan 
laskujenkäsittelyn näkymän valituille pilottiasiakkaillemme. Näkymä antaa tietoa ja opastusta, kuinka 
lisätä kosketusvapaan laskujenkäsittelyn suhdetta kuvaavaa mittaria. Tärkeä kosketusvapaan 
laskujenkäsittelyn mahdollistaja on Smart Coding. Ensimmäisellä neljänneksellä tämä ominaisuus 
vahvistettiin onnistuneesti pilottiasiakkaidemme toimesta ja on pian saatavilla kaikille kiinnostuneille 
asiakkaille.  
 
Johtoryhmämme vahvistui Customer Support- ja Professional Services -vastuualueiden osalta 
ensimmäisellä neljänneksellä. Nämä ovat kaksi tärkeää yhtiön kasvun ja menestyksen osa-aluetta. Olin 
erittäin tyytyväinen saadessani ilmoittaa 1. maaliskuuta Matthias Lippertin nimityksestä Baswaren Chief 
Customer Support Officerin ja Mikko Lammen nimityksestä Baswaren Chief Professional Services Officerin 
tehtävään. Nämä sisäiset nimitykset tuovat johtoryhmäämme arvokasta toimialaan sekä Baswareen 
liittyvää ymmärrystä, mikä mahdollistaa seuraavat askeleemme kohti asiakkaillemme tarjottavaa, parasta 
mahdollista asiakaskokemusta. 
 
Suurin osa maailmasta on tällä hetkellä levottomuuden tilassa. Me Baswarella tuomitsemme jyrkästi 
Venäjän sotilaallisen toiminnan Ukrainan riippumatonta valtiota vastaan. Konfliktin suora 
liiketoiminnallinen vaikutus Baswareen on ollut tähän saakka olematon, mutta epäsuorien tekijöiden 
täysimääräiset vaikutukset tulevat nähtäviksi vasta myöhemmin. Ensimmäisellä neljänneksellä näimme 
hienoista muutosta liiketoimintaympäristössä, johon liittyivät muutokset prioriteeteissa, päätösten 
lykkääntyminen ja yleinen varovaisuus, mutta niiden vaikutus ei kuitenkaan realisoitunut. Olemme tietoisia 
myös kyberhyökkäyksien kasvaneista riskeistä, ja jatkamme näiden riskien seuraamista korostuneella 
huomiolla. Osoittaakseemme tukemme ja auttaakseemme sodan uhreja, Basware on tehnyt rahallisen 
lahjoituksen ukrainalaisille pakolaisille Romanian Punaisen Ristin kautta.  
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Baswaren vuoden näkymät säilyvät ennallaan, kuten viestimme vuoden alussa. Vuonna 2022 
painopisteemme kestävän kasvun kiihdyttämisessä ja kannattavuutemme parantamisessa jatkuu. Vahva 
globaali myynnin toteutus on asialistamme kärkipäässä ja perustuen ensimmäisen neljänneksen tuloksiin, 
olemme vakuuttuneita, että koko vuoden tavoitteemme ovat saavutettavissa.”  
 
 
Liikevaihto 
 

 
Liikevaihto asiakkaan sijainnin mukaan, 
tuhatta euroa 

1-3/ 

2022 
1-3/ 

2021 
Muutos, % 2021 

Amerikat 8 300 8 338 -0,5 33 641 
Eurooppa 14 364 13 276 8,2 54 767 
Pohjoismaat 14 103 14 153 -0,3 56 904 
APAC 2 110 1 975 6,8 7 843 
Yhteensä 38 878 37 742 3,0 153 155 

 
 
 
Liikevaihto tyypeittäin   Liikevaihto asiakkaan sijainnin mukaan 

 
Baswaren liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 38 878 tuhatta euroa (37 742 tuhatta euroa), 
kasvua 3,0 prosenttia. Tämä vastasi 1,2 prosentin orgaanista kasvua ilman valuuttakurssien vaikutusta. 
 
Cloud-liikevaihdon kasvu jatkui ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Cloud-liikevaihto oli 31 997 tuhatta 
euroa (29 043 tuhatta euroa) ensimmäisellä neljänneksellä, kasvua 10,2 prosenttia, vastaten 8,1 prosentin 
orgaanista kasvua ilman valuuttakurssien vaikutusta, ja sen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 82,3 
prosenttia (77,0 %).   
 
Ensimmäisellä neljänneksellä konsultointipalveluiden liikevaihto laski 13,2 prosenttia, joka vastaa 14,3 
prosentin orgaanista laskua ilman valuuttakurssien vaikutusta. Lisääntynyt aktiviteetti palveluiden 
käyttöönottoon keskittyneessä  kumppaniekosysteemissä erityisesti Pohjois-Amerikassa vaikutti edelleen 
konsultointiliiketoiminnan liikevaihtoon ensimmäisellä neljänneksellä. 
 
Ylläpito- ja lisenssipalveluiden tuotot laskivat odotusten mukaisesti, kun asiakkaat siirtyvät cloud-
ratkaisuihin ja joitakin Baswaren legacy-palveluita ei enää jatketa. Ensimmäisellä neljänneksellä ylläpito, 
lisenssimyynti ja muu liikevaihto laskivat 57,5 prosenttia, mikä vastaa 57,8 prosentin orgaanista laskua 
ilman valuuttakurssien vaikutusta. Ylläpitopalveluiden tuottojen kiihtynyt lasku johtui tiettyjen Baswaren 
lisenssituotteiden tuen päättymisestä 1.1.2021.  

Liikevaihto tyypeittäin, tuhatta euroa 
1-3/ 

2022 
1-3/ 

2021 
Muutos, % 2021 

Cloud-liikevaihto 31 997 29 043 10,2 119 996 

Konsultointipalvelut 6 238 7 185 -13,2 26 942 

Ylläpito, lisenssimyynti ja muut 643 1 514 -57,5 6 216 

Yhteensä 38 878 37 742 3,0 153 155 

Q4/20 Q1/21 

Cloud 82 %

Konsultointipalvelut 16 %

Ylläpito, lisenssimyynti ja
muut 2 %

Q1/22

Amerikat 21 %

Eurooppa 37 %

Pohjoismaat 36 %

APAC 6 %

Q1/22
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Yhdysvaltain dollarilla oli myönteinen vaikutus Baswaren liikevaihtoon Amerikasta ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä vastaavaan ajanjaksoon verrattuna vuonna 2021. Ilman valuuttakurssien vaikutusta, 
viimeisen neljänneksen liikevaihto laski 7 prosenttia. Baswaren liikevaihtoon Amerikasta ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä vaikutti edelleen negatiivisesti kumppanien kautta toteutettavien käyttöönottojen 
merkittävä lisääntyminen.  
 
 
Cloud-tilauskertymä  
 
Tilauskertymä tyypeittäin,  
tuhatta euroa 

1-3/ 
2022 

1-3/ 
2021 

Muutos, % 2021 

Uudet asiakkaat  1 820  711 156,0 6 045 

Asiakaslaajennukset  1 810  1 691 7,0 8 378 

Asiakastransformaatiot  399  467 -14,6 2 641 
Yhteensä  4 029  2 868 40,5 17 064 

 
 
Cloud-tilauskertymä asiakkaan sijainnin mukaan kaudella Q1/2022  ja Q1/2021 

 
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Baswaren vuotuisten jatkuvien cloud-tuottojen bruttotilauskertymä 
oli 4 029 tuhatta euroa (2 868 tuhatta euroa), kasvua 40,5 prosenttia vertailukauteen nähden. Tämä vastasi 
38,3 prosentin orgaanista kasvua ilman valuuttakurssien vaikutusta. Tuntuva tilauskertymän kasvu johtui 
vakaammasta ja hieman parantuneesta liiketoimintaympäristöstä ensimmäisellä neljänneksellä 
yhdistettynä myynnin toteutukseen liittyviin parannuksiin. Tilauskertymän kasvu edellisvuoteen nähden 
syntyi pääosin myynnistä uusille asiakkuuksille. 
 
Basware on raportoinut Q4 2021 alkaen cloud-tilauskertymänsä jakautumisen uusiin asiakkaisiin, 
asiakaslaajennuksiin ja asiakastransformaatioihin. Uudet asiakkaat tarkoittavat uusia asiakkaita, joiden 
kanssa Baswarella ei ole ollut merkittävää liiketoimintaa aikaisemmin.  
 
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä uusien asiakkaiden osuus koko cloud-tilauskertymästä kasvoi 156,0 
prosenttia vastaavaan neljännekseen nähden edellisenä vuonna ja oli 1 820 tuhatta euroa (711 tuhatta 
euroa). Asiakaslaajennukset kasvoivat 7,0 prosenttia ja oli 1 810 tuhatta euroa (1 691 tuhatta euroa). 
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä uudet asiakkaat vastasivat 45 prosenttia, asiakaslaajennukset 45 
prosenttia ja asiakastransformaatiot 10 prosenttia tilauskertymästä. 
 
Tilauskertymä heijastuu liikevaihtoon viiveellä. Tyypillisesti noin neljäsosa vuotuisten jatkuvien tuottojen 
tilauskertymästä muuttuu liikevaihdoksi samana vuonna, noin 50–60 prosenttia seuraavana ja loput 
myöhemmin. Lisätietoja tilausten vuotuisten jatkuvien tuottojen bruttotilauskertymän 
laskentaperiaatteesta on kohdassa Vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät ja tunnuslukujen 
laskentaperiaatteet. 
 
 
  

Amerikat 26 %

Eurooppa 39 %

Pohjoismaat 35 %

APAC 0 %

Q1/21

Amerikat 27 %

Eurooppa 35 %

Pohjoismaat 35 %

APAC 3 %

Q1/22
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Tuloskehitys 
 

 
 
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä myytyjä suoritteita vastaavat kulut olivat 16 898 tuhatta euroa (16 415 
tuhatta euroa), kasvua 2,9 prosenttia. Cloud-liikevaihdon bruttokatemarginaali oli 69 prosenttia 
ensimmäisellä vuosineljänneksellä, kasvua 1 prosenttiyksikköä vuoden 2021 ensimmäiseen neljännekseen 
verrattuna.  
 
Liiketoiminnan kokonaiskuluista myynnin ja markkinoinnin kulut laskivat 1,2 prosenttia, tutkimus- ja 
tuotekehityskulut kasvoivat 3,1 prosenttia sekä hallinto ja yleiskulut laskivat 12,9 prosenttia. Markkinoinnin 
kulut kasvoivat merkittävästi vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna kysynnän kasvattamiseen 
kohdistettujen investointien seurauksena, jotka jatkuivat vuosineljänneksellä. Sen sijaan myynnin 
kustannukset laskivat enemmän johtuen alhaisemmista kannustimiin liittyvistä kustannuksista. Nämä 
tekijät vaikuttivat yhdessä myynnin ja markkinoinnin kulujen laskuun edellisen vuoden ensimmäiseen 
neljännekseen verrattuna. Tutkimus- ja tuotekehityskulut kasvoivat vastaavaan vuosineljännekseen 
nähden erityisesti lisääntyneiden, valmistuneista kehitysprojekteista suoritettavien poistojen 
seurauksena. Hallinto- ja yleiskulut laskivat vastaavaan vuosineljännekseen nähden pääasiassa 
uudelleenrahoitukseen liittyvien kustannusten kirjauksista ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2021.  
 
Baswaren tutkimus- ja tuotekehitysmenot ilman poistoja sisältäen taseeseen aktivoinnit olivat yhteensä  
6 609 tuhatta euroa (6 203 tuhatta euroa) tai 17,0 prosenttia (16,4 %) liikevaihdosta vuosineljänneksellä. 
 
Baswaren käyttökate oli 6 533 tuhatta euroa (5 225 tuhatta euroa) ja oikaistu käyttökate oli 6 611 tuhatta 
euroa (5 278 tuhatta euroa) ensimmäisellä neljänneksellä. Käyttökatteen oikaisut olivat neljänneksellä 
yhteensä 79 tuhatta euroa (53 tuhatta euroa). Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut olivat -189 tuhatta euroa 
(-113 tuhatta euroa). 
 
Baswaren liikevoitto oli vuosineljänneksellä 2 339 tuhatta euroa (1 380 tuhatta euroa).  
  
Baswaren voitto ennen veroja oli 823 tuhatta euroa (-1 405 tuhatta euroa) ja tilikauden voitto 

938 tuhatta euroa (-1 478 tuhatta euroa) neljänneksellä. Neljänneksen veroilla oli 114 tuhannen euron  
(-72 tuhatta euroa) vaikutus kauden tulokseen. Neljänneksen rahoitustuotot ja -kulut olivat -1 516 tuhatta 
euroa (-2,785 tuhatta euroa).  
 
Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (-0,10 euroa) vuosineljänneksellä. 
 
Rahavirta, rahoitus ja investoinnit  
 
Liiketoiminnan rahavirta oli ensimmäisellä neljänneksellä 2 390 tuhatta euroa (6 358 tuhatta euroa). 
Rahavirtaan vaikuttivat myyntisaamisten kausiluontoinen vaihtelu ja koronmaksut. Hyödynnettyjä 
maksulykkäyksiä on jäljellä noin 897 tuhatta euroa, jotka maksetaan takaisin vuoden 2022 loppuun 
mennessä.  
 

tuhatta euroa 
1-3/ 
2022 

1-3/ 
2021 

Muutos, % 2021 

Liikevaihto 38 878 37 742 3,0 153 155 
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -16 898 -16 415 2,9 -66 837 
Bruttokate 21 980 21 326 3,1 86 317 

Myynnin ja markkinoinnin kulut -9 131 -9 242 -1,2 -38 286 
Tutkimus- ja tuotekehityskulut -7 043 -6 830 3,1 -27 928 
Hallinto ja yleiskulut -3 278 -3 761 -12,9 -13 038 

Liiketoiminnan kulut yhteensä -19 452 -19 833 -1,9 -79 252 
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -189 -113 66,6 79 

Liikevoitto 2 339 1 380 69,6 7 144 
Käyttökate 6 533 5 225 25,0 22 828 
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Baswaren rahavarat, mukaan luettuina lyhytaikaiset talletukset, olivat yhteensä 28 637 tuhatta euroa  
(43 080 tuhatta euroa) neljänneksen lopussa. Rahavarat laskivat pääosin uudelleenrahoitukseen liittyvien 
kertaluonteisten maksujen seurauksena, jotka maksettiin kolmannella vuosineljänneksellä 2021.  
 
Baswaren taseen loppusumma oli neljänneksen lopussa 222 847 tuhatta euroa (231 349 tuhatta euroa). 
Investointien nettorahavirta oli -2 668  tuhatta euroa (-1 865 tuhatta euroa) vuosineljänneksellä.  
 
Omavaraisuusaste oli 33,7 % prosenttia (36,8 %) ja nettovelkaantumisaste 73,0 % prosenttia (47,6 %). 
Nettovelkaantumisaste nousi odotetusti rahavarojen ja oman pääoman laskun seurauksena, mikä johtui 
uudelleenrahoitukseen liittyvistä kertaluonteisista kustannuksista kolmannella vuosineljänneksellä 2021. 
Korolliset velat ilman vuokrasopimusvelkoja olivat 70 868 tuhatta euroa (69 020 tuhatta euroa), joista 
lyhytaikaisten velkojen osuus oli 177 tuhatta euroa (2 173 tuhatta euroa). Neljänneksen sijoitetun pääoman 
tuotto oli 6,9 prosenttia (1,8 %) ja oman pääoman tuotto 5,1 prosenttia (-7,0 %). 
 
Henkilöstö 

 

Henkilöstö alueittain, keskimäärin 
1-3/ 
2022 

1-3/ 
2021 

Muutos, % 2021 

Amerikat 92 104 -11,5 98 

Eurooppa  393 377 4,2 380 

Pohjoismaat 407 419 -3,0 416 

APAC 464 429 8,2 446 

Yhteensä 1 355 1 329 2,0 1 339 
 
 
Baswaren henkilöstömäärä oli neljänneksellä keskimäärin 1 355 (1 329) ja vuosineljänneksen lopussa 1 360 
(1 334).  

31. maaliskuuta 2022, henkilöstöstä 12,4 prosenttia (13,1 %) työskenteli myynnissä ja markkinoinnissa, 32,4 
prosenttia (32,2 %) tuotekehityksessä, tuotannossa ja tuotteissa, 44,1 prosenttia (44,1 %) konsultointi- ja 
asiakaspalveluissa ja 11,2 prosenttia (10,6 %) hallinnossa.  
 
Baswaren henkilöstökulut olivat 21 700 tuhatta euroa (22 298 tuhatta euroa) vuosineljänneksellä. 
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Osake ja osakkeenomistajat  
 
Osakekohtaiset tunnusluvut 1-3/2022 1-3/2021 2021 

Osakkeen kurssikehitys, euroa    
- alin kurssi 20,10 33,10 28,25 
- ylin kurssi 23,10 43,85 43,85 
- keskikurssi 21,73 39,55 37,43 
- päätöskurssi 21,45 36,65 30,25 

Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa1, euroa 310 081 050 529 789 237 437 293 788 
Osakkeiden lukumäärä1    

- kauden lopussa 14 455 993 14 455 368 14 455 993 
- keskimäärin kauden aikana 14 445 823 14 415 903 14 445 824 
- keskimäärin kauden aikana, laimennettu 14 553 424 14 556 138 14 580 596 

Vaihdetut osakkeet (oikaistu osakeannin vaikutuksesta) 665 413 1 026 558 4 162 965 

% keskimääräisestä osakemäärästä  4,6 % 7,1 % 28,6 % 
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet kauden lopussa 7 943 8 568 7 943 

% kokonaisosakemäärästä 0,1 % 0,1 % 0,1 % 
Osakepääoma, euroa 3 528 368 3 528 368 3 528 368 
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,06 -0,10 -0,99 
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0,06 -0,10 -0,99 

Oikaistu osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,07 -0,10 -0,96 
Oikaistu osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0,07 -0,10 -0,96 
Oma pääoma/osake (euroa) 5,19 5,90 5,06 
Hinta/voitto -suhde (P/E) 330,58 -357,55 -30,70 

1 Pois lukien omat osakkeet  
 
Baswarella oli vuosineljänneksen lopussa 11,930 (11 726) osakkeenomistajaa hallintarekisterit mukaan 
lukien. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 53,4 prosenttia (56,6 %) kaikista osakkeista. 
 
Liputusilmoitukset 
 
Basware Oyj ei ole saanut liputusilmoituksia merkittäviltä osakkeenomistajilta vuonna 2022.  
 

Yhtiökokous ja hallituksen valtuutukset  
 
Basware Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 22.3.2022. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2021 
päättyneeltä tilikaudelta, hyväksyi palkitsemisraportin sekä myönsi hallituksen jäsenille ja 
toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 
2021 ei makseta osinkoa. 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi viisi henkilöä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Carl 
Farrell, Michael Ingelög, Jonathan Meister, Daryl Rolley ja Minna Smedsten. Hallitus valitsi 
järjestäytymiskokouksessaan hallituksen puheenjohtajaksi Michael Ingelögin ja varapuheenjohtajaksi 
Minna Smedstenin. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Minna Smedsten sekä jäseniksi 
Jonathan Meister ja Michael Ingelög. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Daryl Rolley sekä 
jäseniksi Carl Farrell ja Michael Ingelög. 
 
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä 
yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Anders Svennaksen.  
 
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen 
ehdotuksen mukaisesti. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 1 446 000 yhtiön 

A-10

https://investors.basware.com/fi


 

Osavuosikatsaus 
tammi−maaliskuu 2022 

 

 Basware Oyj  | https://investors.basware.com/fi   9 

oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien 
osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan 
Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeita hankitaan 
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa 
järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäviksi, 
muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen 
liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta ja se kumoaa aiemmat omien 
osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset. 
 
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön 
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen 
erityisien oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai 
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään. Yhtiölle itselleen annettavien 
osakkeiden lukumäärä voi yhdessä hankintavaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden 
lukumäärän kanssa olla enintään 1 446 000 kappaletta. Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista 
osakkeista maksettava määrä on merkittävä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus päättää 
kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 18 kuukautta. 
 
Basware julkisti pörssitiedotteella 22.3.2022 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset. Päätökset ovat 
saatavilla Baswaren sijoittajasivulla osoitteessa: 
https://investors.basware.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous.  
 
Strategia 
 
Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun -ratkaisujen tarjoaja, jolla on 
maailman suurin avoin yritysverkosto. Markkinan on arvioitu kasvavan hieman yli 8 prosenttia vuodesta 
2022 alkaen. Vuonna 2021 Baswaren hankinnasta maksuun -ydinmarkkinoiden arvioitiin olevan 4,3 miljardia 
euroa ja niiden oletetaan kasvavan 6,2 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä. Hankinnasta maksuun -
markkinoiden kasvuajureita ovat globaalit megatrendit kuten digitalisaatio ja automatisaatio, lisääntyvä 
sääntely, nopea teknologinen kehitys ja vastuullisuus. Basware on keskittynyt kestävään kasvuun ja 
kannattavuuteen, parantamaan operatiivista tehokkuutta strategisessa liiketoiminnassa ja 
yksinkertaistamaan liiketoimintaoperaatioita. 
 
Baswaren avainmarkkinat ovat Yhdysvallat, Iso-Britannia, Saksa ja Ranska, missä yhtiö näkee suurimmat 
mahdollisuudet voittaa uusia asiakkaita. Jokainen Baswaren suurimmista 200 avainasiakkaista toi 
keskimäärin 330 tuhatta euroa vuotuista jatkuvaa cloud-liikevaihtoa vuonna 2021. Nykyisiltä asiakkailta 
saatavaa keskimääräistä liikevaihtoa on mahdollisuus kasvattaa lisämyynnin ja maantieteellisten 
asiakaslaajennusten kautta.  
 
Uuden asiakassopimuksen solmimisen jälkeen asiakkuus kestää yleensä useiden vuosien ajan. Vuonna 
2021 Baswaren cloud-bruttouusimisaste oli 96 prosenttia ja cloud-nettouusimisaste 104 prosenttia. Cloud-
liikevaihdon bruttokatemarginaali oli vuonna 2021 68 prosenttia. Asiakassopimusten elinkaaren arvo on 
näiden seikkojen takia korkea. Vuonna 2021 Baswaren asiakkaiden elinkaaren arvo oli noin 
seitsenkertainen asiakashankinnan kustannuksiin verrattuna.  
 
Baswaren pitkän aikavälin visiona on tulla halutuimmaksi verkottuneiden hankinnasta maksuun -
ratkaisujen tarjoajaksi suurille, globaaleille yrityksille. Basware on määritellyt viisi Must-Win-tavoitetta, 
jotka määrittävät strategisia prioriteetteja kaudelle 2020–2022. Must-Win-tavoitteet liittyvät 
asiakastyytyväisyyteen, hankintaratkaisuun, kasvuun kumppaneiden kanssa, kasvun kiihdyttämiseen ja 
Network-liiketoimintaan. Ensimmäinen Must-Win koskee asiakastyytyväisyyttä, joka on Baswaren 
prioriteetti jokaisessa asiakaskohtaamistilanteessa myynnistä toimitukseen, tuotteisiin ja palveluun. 
Toisena Must-Win -tavoitteena on vahvistaa edelleen Baswaren hankintaratkaisua ja koko kilpailutuksesta 
maksuun -tarjontaa kumppanuuksien ja avoimen API arkkitehtuurin kautta. Kolmannen Must-Win -
tavoitteen kautta Basware tavoittelee cloud-kasvun kiihdyttämistä kumppanien avulla.  Neljännessä Must-
Win-tavoiteessa Basware pyrkii kiihdyttämään tulevaisuuden kasvua, kun asiakkaiden siirtäminen 
pilvipalveluiden piiriin on saatu päätökseen. Baswaren viidennen Must Win -tavoitteen tarkoituksena on 
vauhdittaa ja tukea sen ainutlaatuisen verkkoliiketoiminnan kasvua. 
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Riskit ja epävarmuustekijät 
 
Basware toimii markkinoilla, joilla teknologian innovaatiot ovat avainroolissa. Vaikka Basware on 
riippumattomien analyytikkojen mukaan toimialojensa markkinajohtaja, on ratkaisevan tärkeää, että 
Basware jatkaa innovointia ja tarjoamansa kehittämistä. Basware investoi tuotekehitykseen 
tuoteportfolion kilpailukyvyn ja hyvän end-to-end laadun varmistamiseksi, mikä vaikuttaa asiakkaiden 
tyytyväisyyteen ja pysyvyyteen, sekä asiakaslaajennuksiin.  
 
Baswarella on kasvustrategia, johon sisältyy suuria liikevaihdon kasvua koskevia odotuksia cloud-
liiketoiminnalle. Strategian toteuttaminen edellyttää merkittäviä panostuksia myyntiin ja markkinointiin ja 
niihin liittyviin resursseihin, sekä optimoidun hinnoittelumallin ja tehokkaat asiakastoimitukset. Samaan 
aikaan toimialan muutos on-premise- ja lisenssipohjaisesta liiketoimintamallista SaaS-malliin kiihdyttää 
Baswaren tiettyjen tuottovirtojen, kuten lisenssimyynnin ja ylläpitopalveluiden, supistumista. Muutos 
saattaa tehdä myös konsultointipalveluiden tuotoista epävakaampia. Tämä heikentää konsernin 
liikevaihdon kasvua niin kauan, kunnes transformaatio on saatettu loppuun. Baswaren keskittäessä 
tuoteportfoliota strategiseen, korkean myyntikatteen liiketoimintaan, voi asiakaspoistuma kasvaa. 
 
Markkinahäiriöt, kuten merkittävien kilpailijoiden yhdistyminen, uusien kilpailijoiden aggressiivinen 
markkinoille tulo tai poikkeuksellisen teknologian ilmaantuminen, voivat olla riskejä Baswaren markkina-
asemalle ja -osuudelle.  
 
Yhtiön myynnistä yli 45 prosentin odotetaan tulevan euroalueen ulkopuolelta, mikä altistaa konsernin 
liikevaihdon kasvun valuuttakurssien vaihteluille. Merkittävät muutokset Yhdysvaltain dollarissa, 
Englannin punnassa, Norjan kruunussa, Ruotsin kruunussa tai Australian dollarissa voivat vaikuttaa 
liikevaihtoon. Lisäksi osa Baswaren kustannuksista on Intian rupioissa ja Romanian leissä. Poliittiset riskit 
voivat vaikuttaa negatiivisesti Baswareen. Näihin riskeihin lukeutuvat epävarmuus Iso-Britannian asemasta 
suhteessa Euroopan Unioniin, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti Baswaren liiketoimintaan Iso-Britanniassa. 
Lisäksi Intian verotukseen ja lainsäädäntöön liittyvällä epävarmuudella voi olla negatiivinen vaikutus 
Baswaren liiketoimintaan kyseisessä maassa.  
 
Basware pitää yritysostoja osana strategiaansa. Yritysostoihin sisältyy riskejä muun muassa hankittujen 
toimintojen integroimiseen tai yritysostojen tavoiteltujen taloudellisten hyötyjen ja synergiaetujen 
toteutumiseen liittyen. 
  
Suurimmat Baswaren toimintaan liittyvät riskit liittyvät palvelun keskeytymiseen esimerkiksi 
konesalivikojen vuoksi, erilaisiin tietoturvauhkiin sekä siihen, että Baswaren ratkaisut ja palvelut, toiminta 
ja työntekijöiden käyttäytyminen eivät vastaa vaadittavia standardeja. Operatiivisia riskejä hallitaan 
riskien valvonnan ja suojautumiskäytäntöjen jatkuvan parantamisen sekä Baswaren henkilöstön sisäisen 
koulutuksen avulla. 
 
Covid-19-pandemia voi vaikuttaa organisaatioiden IT-projektien päätösten ja implementointien 
ajoittumiseen sekä maailmanlaajuisesti lähetettyjen ja vastaanotettujen laskujen määrään. Tämä voi 
vaikuttaa Baswaren tilauskertymään, liikevaihtoon, liiketulokseen ja liiketoiminnan rahavirtaan. 
Baswarella on liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelma, joka sisältää laajat etätyöskentelymahdollisuudet 
kaikissa liiketoimintayksiköissä. Jos Covid-19 tilanne vaikuttaa olennaisesti henkilöstön työskentelykykyyn, 
se voi haitata Baswaren kykyä palvella asiakkaitaan.  
 
Basware tiedotti toukokuussa 2021, että Baswaren laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu 
kansainvälisen standardointijärjestön (ISO) 9001:2015 sertifikaatin mukaisesti. ISO 9001:2015 sertifikaatti on 
laajimmin tunnustettu kansainvälinen laadunhallintastandardi. Vuonna 2021 Basware aloitti myös 
projektin sen globaalien tietoturvajärjestelmien (ISMS) sertifioinniksi ISO27001-sertifikaatin mukaisesti. 
 
Perustuen tämän hetken analyysiin Ukrainan konfliktitilanteella ei ole olennaista suoraa vaikutusta 
Baswaren liiketoimintaan. Basware on ottanut huomioon sen muutamat, hyvin pienet asiakkaat Venäjällä 
ja jatkaa näiden asiakkaiden palvelua toistaiseksi, sillä asiakkaat ovat monikansallisten yhtiöiden 
sivuliikkeitä eivätkä ole venäläistä alkuperää. Basware on myös huolehtinut sen Venäjällä työskentelevien 
työntekijöiden turvallisuudesta ja tehnyt tarvittavat toimenpiteet tähän liittyen. Baswarella ei ole 
työntekijöitä Ukrainassa ja sillä on kaksi työntekijää Venäjällä. Basware on tietoinen kyberhyökkäyksien 
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kasvaneesta riskitasosta, ja seuraa näitä riskejä korostuneella huomiolla. Basware on käynnistänyt sen 
jakeluverkoston analysoinnin mittakaavassa, joka on tällä hetkellä mahdollinen, sekä analyysin asetettujen 
sanktioiden vaikutuksista sen jakeluverkostoon. Basware jatkaa Ukrainan tilanteen seuraamista ja sen 
vaikutuksia yhtiöön keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. 
 
Inflaation ja työvoimakustannusten kasvu tulee vaikuttamaan negatiivisesti Baswaren kannattavuuteen 
lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.  
 
Muut vuosineljänneksen tapahtumat 
 
Basware tiedotti 1.2.2022, että Matthias Lippert on nimitetty Baswaren Customer Support -organisaatiosta 
vastaavaksi johtajaksi ja Mikko Lampi Baswaren Professional Services -organisaatiosta vastaavaksi 
johtajaksi. Muutokset astuivat voimaan 1.3.2022, jolloin Lippert ja Lampi aloittivat Baswaren johtoryhmän 
jäseninä raportoiden toimitusjohtaja Klaus Andersenille. 
 
Vuosineljänneksen jälkeiset tapahtumat 
 
Basware tiedotti 14.4.2022, että se on allekirjoittanut Sapphire BidCo Oy:n kanssa yhdistymissopimuksen 
koskien Baswaren hallituksen suosittelemaa vapaaehtoista julkista käteisostotarjousta kaikista Baswaren 
liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Baswaren tai sen tytäryhtiöiden 
hallussa. Osakekohtainen 40,10 euron käteisvastike vastaa noin 619,91 miljoonan euron osakkeiden 
yhteenlaskettua arvoa (mukaan lukien warrantit). Osaketarjousvastike sisältää preemion, joka on noin 94,7 
prosenttia verrattuna osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä 13.4.2022, eli viimeisenä 
ostotarjouksen julkistamista välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä. 
 
Onnistuneen ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen Basware tulee olemaan välillisesti Accel-KKR Capital 
Partners VI, LP:stä, Long Path Holdings 1, LP:stä ja Briarwood Capital Partners LP:stä koostuvan 
sijoittajakonsortion kokonaan omistama Sapphire BidCo Oy:n kautta, joka on Suomen lakien mukaan 
ostotarjousta varten hiljattain perustettu yksityinen osakeyhtiö.  
 
Baswaren hallitus on yksimielisesti päättänyt suositella Baswaren osakkeenomistajille ja warranttien 
haltijoille ostotarjouksen hyväksymistä. 
 
Tulevaisuuden näkymät  
 
Liikevaihtoon ja liiketulokseen vaikuttavat asiat 

Basware arvioi seuraavien ajureiden vaikuttavan liikevaihtoon ja liikevoittoon vuonna 2022:  

• Liiketoimintaympäristön asteittainen parannus koko vuoden ajan 

• Kysynnän ja myynnin toimeenpanon asteittainen parannus koko vuoden ajan, sekä myynnin ja 
markkinoinnin kapasiteetin ja kustannusten porrastamisen ajoittuminen  

• Cloud-tilauskertymän määrän ja ajoituksen, poistuman ja transaktioiden määrään perustuvan 
verkkoliiketoiminnan liikevaihdon vaikutus pilvipalveluliiketoiminnan liikevaihtoon. Yli 50 
prosenttia Baswaren verkkoliiketoiminnan transaktiopalveluiden liikevaihdosta perustuu 
jatkuviin tilauksiin 

• Konsultointiliiketoiminnan liikevaihtoon vaikuttaa ensisijaisesti uusien asiakkaiden voittaminen, 
asiakaslaajennukset, palveluiden käyttöönotot ja tehokkuuden parantamiseen liittyvät projektit 
olemassa olevien asiakkaiden kanssa, kumppanien kautta toteutettavien käyttöönottojen tason 
lisäksi  

• Ylläpito- ja lisenssiliiketoiminnan liikevaihto jatkaa laskua samalla suhteellisella nopeudella kuin 
vuonna 2021 
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• Skaalautuvuuteen ja operationaaliseen tehokkuuteen liittyvien parannusten odotetaan jatkuvan 

• Inflaatio ja työvoimakustannukset 
 

Tulosohjeistus vuodelle 2022  
 
Basware oheistaa koko vuoden 2022 osalta seuraavasti:  
 

• Tilauskertymä kasvaa 15−35 prosenttia orgaanisesti ilman valuuttakurssien vaikutusta  
• Liikevaihto kasvaa 3−6 prosenttia orgaanisesti ilman valuuttakurssien vaikutusta  
• Liikevoitto 7−10 miljoonan euron välillä  

 
Mahdolliset valuuttakurssien vaikutukset eliminoidaan käyttämällä katsauskauden laskennassa 
vertailukauden valuuttakursseja. Orgaanisista luvuista on poistettu viimeisten 12 kuukauden aikana 
hankittujen tai myytyjen liiketoimintojen vaikutus. 
 
 
Basware Oyj:n taloudellinen kalenteri vuodelle 2022 
 

• 21.7.2022 klo 8.45 
Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022 

• 25.10.2022 klo 8.45 
Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2022 

 
 
 
Espoossa keskiviikkona 20. huhtikuuta 2022 

 
BASWARE OYJ 
 
Hallitus 
 
Klaus Andersen, toimitusjohtaja 
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TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 1.1.-31.3.2022  
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA  
 

tuhatta euroa 
1-3/ 
2022 

1-3/ 
2021 

Muutos, % 2021 

LIIKEVAIHTO 38 878 37 742 3,0 153 155 
     

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -16 898 -16 415 2,9 -66 837 
     
BRUTTOKATE 21 980 21 326 3,1 86 317 
     
Myynnin ja markkinoinnin kulut -9 131 -9 242 -1,2 -38 286 
Tutkimus- ja tuotekehityskulut -7 043 -6 830 3,1 -27 928 
Hallinto- ja yleiskulut -3 278 -3 761 -12,9 -13 038 
Liiketoiminnan kulut yhteensä -19 452 -19 833 -1,9 -79 252 
     
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -189 -113 66,6 79 
LIIKEVOITTO 2 339 1 380 69,6 7 144 
     
Rahoitustuotot ja -kulut -1 516 -2 785 -45,6 -20 565 
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 823 -1 405 N/A -13 421 
     
Tuloverot 114 -72 N/A -812 
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 938 -1 478 N/A -14 233 
     
Muut laajan tuloksen erät     
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi:     
Etuuspohjaisen eläkejärjestelyn uudelleenarvostus 11 23 -51,1 -33 
     
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää 
tulosvaikutteisiksi: 

    

Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 1 043 3 386 -69,2 4 977 
Rahavirran suojaukset -216 519 N/A 808 
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -47 -73 -35,7 -131 
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 792 3 855 -79,5 5 621 
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1 730 2 377 -27,2 -8 612 
     
Tilikauden voiton/tappion jakautuminen:     
Emoyhtiön omistajille 938 -1 478 N/A -14 233 
     
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:     
Emoyhtiön omistajille 1 730 2 377 -27,2 -8 612 
     
Osakekohtainen tulos     
laimentamaton, euroa 0,06 -0,10 N/A -0,99 
laimennettu, euroa 0,06 -0,10 N/A -0,99 
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KONSERNITASE 
 
tuhatta euroa 31.3.2022 31.3.2021 Muutos, % 31.12.2021 

VARAT     
     

Pitkäaikaiset varat     

Aineettomat hyödykkeet 38 308 41 395 -7,5 38 786 
Liikearvo 80 902 79 065 2,3 80 257 
Aineelliset hyödykkeet 1 319 936 40,9 1 366 
Käyttöoikeusomaisuuserät  11 485 13 510 -15,0 11 470 
Pitkäaikaiset rahoitusvarat 13 13 0,0 13 
Muut saamiset 7 999 3 321 140,9 8 133 
Sopimusvarat 0 1 N/A 0 
Laskennalliset verosaamiset 12 216 10 888 12,2 11 673 

Pitkäaikaiset varat 152 242 149 129 2,1 151 697 
     
Lyhytaikaiset varat     
Myyntisaamiset  31 571 28 280 11,6 27 407 
Muut saamiset 9 718 9 755 -0,4 9 471 
Sopimusvarat 399 851 -53,1 639 
Tuloverosaamiset 280 253 10,8 445 
Rahat ja pankkisaamiset 28 637 43 080 -33,5 31 060 

Lyhytaikaiset varat 70 605 82 220 -14,1 69 023 
      

VARAT 222 847 231 349 -3,7 220 720 
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KONSERNITASE 
 

 
 
 
  

tuhatta euroa 31.3.2022 31.3.2021 Muutos, % 31.12.2021 

OMA PÄÄOMA JA VELAT     
     

Oma pääoma      
Osakepääoma 3 528 3 528 0,0 3 528 
Ylikurssirahasto 1 187 1 187 0,0 1 187 
SVOP-rahasto  110 290 110 290 0,0 110 290 
Muut rahastot 743 775 -4,1 1 006 
Muuntoerot -7 162 -9 796 -26,9 -8 205 
Kertyneet voittovarat -33 535 -20 755 61,6 -34 843 

Oma pääoma 75 051 85 230 -11,9 72 963 
     
Pitkäaikaiset velat     
Laskennalliset verovelat 6 118 5 295 15,5 5 960 
Korollinen vieras pääoma 70 692 66 848 5,8 70 227 
Vuokrasopimusvelat, korollinen 8 855 11 103 -20,2 8 986 
Sopimusvelat 1 715 2 534 -32,3 2 133 
Etuuspohjaisten järjestelyiden velat 502 410 22,6 509 

Pitkäaikaiset velat 87 882 86 189 2,0 87 814 
     
Lyhytaikaiset velat     
Korollinen vieras pääoma 177 2 173 -91,9 1 175 
Vuokrasopimusvelat, korollinen 3 714 3 554 4,5 3 560 
Ostovelat ja muut velat 30 186 29 973 0,7 34 930 
Sopimusvelat 25 460 24 040 5,9 19 965 
Tuloverovelat 376 189 99,0 313 

Lyhytaikaiset velat 59 913 59 930 0,0 59 943 
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT 222 847 231 349 -3,7 220 720 
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KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA  
 

tuhatta euroa 
Osake-

pääoma  
Ylikurssi-

rahasto 
Omat 

osakkeet 
SVOP-

rahasto 
Muut 

rahastot 
Muunto-

erot 

Kertyneet 
voitto-

varat Yhteensä 
OMA PÄÄOMA 1.1.2022 3 528 1 187 0 110 290 1 006 -8 205 -34 843 72 963 

Laaja tulos      1 043 938 1 981 

Osakepalkkiot       358 358 
Etuuspohjaiset 
järjestelyt 

      11 11 

Rahavirran suojaukset     -263   -263 

OMA PÄÄOMA 31.3.2022 3 528 1 187 0 110 290 743 -7 162 -33 535 75 051 

 
        

tuhatta euroa 
Osake-

pääoma  
Ylikurssi-

rahasto 
Omat 

osakkeet 
SVOP-

rahasto 
Muut 

rahastot 
Muunto-

erot 

Kertyneet 
voitto-

varat Yhteensä 
OMA PÄÄOMA 1.1.2021 3 528 1 187 0 110 290 289 -13 137 -19 600 82 557 

Laaja tulos      3 341 -1 474 1 868 

Osakepalkkiot       296 296 
Etuuspohjaiset 
järjestelyt 

      23 23 

Rahavirran suojaukset     487   487 
OMA PÄÄOMA 
31.3.2021 

3 528 1 187 0 110 290 775 -9 796 -20 755 85 230 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 
 
 

tuhatta euroa 
1-3/ 
2022 

1-3/ 
2021 

2021 

Liiketoiminnan rahavirta    
    

Kauden voitto/tappio 938 -1 478 -14 233 
Oikaisut tilikauden voittoon/tappioon:    

Poistot 4 193 3 845 15 685 
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot 275 28 310 
Rahoitustuotot ja -kulut 1 244 2 725 20 217 
Tuloverot -114 72 812 
Muut oikaisut 388 572 -512 

Oikaisut yhteensä  5 985 7 242 36 513 
Käyttöpääoman muutos:    

Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+) -3 998 -1 600 749 
Osto- ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 1 322 2 821 2 807 
Varausten lisäys (+) / vähennys (-) 0 4 0 

Käyttöpääoman muutos yhteensä -2 676 1 225 3 556 
Rahoituserät liiketoiminnassa -1 588 -247 -3 899 
Maksetut (-) ja saadut (+) verot liiketoiminnasta -269 -384 -1 502 

Liiketoiminnan rahavirta 2 390 6 358 20 435 
    

Investointien rahavirta     
   

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2 689 -1 865 -8 441 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden nettoluovutustulot 21 0 33 
Muutokset lyhytaikaisissa ja kiinteissä talletuksissa 0 0 -5 000 
Investointien rahavirta -2 668 -1 865 -13 408  

   
Rahoituksen rahavirta    
    
Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset -988 -998 -1 996 
Rahoitukseen liittyvä maksu 0 0 -9 886 
Vuokrasopimusvelkojen maksut -1 000 -1 065 -4 267 

Rahoituksen rahavirta -1 998 -2 063 -16 149 
    

Rahavarojen muutos -2 275 2 430 -9 122 
    
Rahavarat kauden alussa 31 060 40 461 40 461 
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -148 188 -279 
Rahavarat kauden lopussa 28 637 43 080 31 060 
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LAADINTAPERIAATTEET 
 
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. 
Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteet ja laskentamenetelmiä kuin 
vuositilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2021 voimaantulleita uusia ja muutettuja standardeja. Uusilla 
ja muutetuilla standardeilla ei ollut vaikutusta konsernilukuihin. 
 
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää Baswaren johdolta sellaisten arvioiden 
ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä tilikauden 
tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden 
soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat osavuosikatsaushetken näkemyksiin, ne sisältävät 
riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. 
 
Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten 
lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Nettoarvojen prosentuaaliset 
muutokset on näytetty itseisarvoina. 
 
 
Oikaistu liikevoitto ja käyttökate 

tuhatta euroa    
 1-3/ 
2022 

 1-3/ 
2021 

Muutos, % 2021 

Liikevoitto 2 339 1 380 69,6 7 144 
Oikaisut:     
Yritysostot ja -myynnit sekä 
uudelleenjärjestelytuotot (-) ja -kulut (+) 

0 -4 N/A -75 

Tehostamiseen liittyvät kustannukset 79 57  39,3 432 
Oikaisut yhteensä 79 53 48,7 357 
Oikaistu liikevoitto 2 418 1 433 68,8 7 501 
Poistot 4 193 3 845 9,0 15 685 
Oikaistu käyttökate 6 611 5 278 25,3 23 186 
% liikevaihdosta 17,0 % 14,0 %  15,1 % 

 
 
Tuotteita ja palveluita koskevat tiedot 
  
Basware raportoi yhden liiketoimintasegmentin. Raportoitu segmentti kattaa koko konsernin, ja sen luvut 
ovat yhtenevät konsernilukujen kanssa. 
 
Basware raportoi liikevaihdon tyypeittäin. Cloud-liikevaihto jakautuu seuraavasti: SaaS, Transaktiopalvelut 
(sisältäen verkkolaskut, skannauspalvelut, tulostuspalvelut ja verkoston avausmaksut) ja muu cloud-
liikevaihto. Muu kuin cloud-liikevaihto jakautuu seuraavasti: Ylläpitotuotot, Lisenssimyynti, 
Konsultointipalvelut (sisältää konsultointipalvelut ja asiakaspalvelun) ja muu ei-cloud-liikevaihto. 
 
 

tuhatta euroa  
1-3/ 
2022 

1-3/ 
2021 

Muutos, % Muutos, %1 2021 

Cloud-liikevaihto        
SaaS 17 766 15 612 13,8 11,4  65 227 
Transaktiopalvelut 12 943 12 237 5,8 4,4  49 844 
Muu cloud-liikevaihto 1 288 1 195 7,8 3,3  4 926 
Cloud-liikevaihto yhteensä 31 997 29 043 10,2 8,1  119 996 
Muu kuin cloud-liikevaihto      
Ylläpito 722 1 382 -47,8 -48,1  6 051 
Lisenssimyynti 7 64 -89,6 -89,6  136 
Konsultointipalvelut 6 238 7 185 -13,2 -14,3  26 942 
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1 Orgaaninen ilman valuuttakurssien vaikutusta  
 

 

Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot 
 
 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021 

tuhatta euroa 
Kirjanpito

arvo 
Käypä 

arvo 
Kirjanpito

arvo 
Käypä 

arvo 
Kirjanpito

arvo 
Käypä 

arvo 
Rahoitusvarat       

       

Pitkäaikaiset:       

Pitkäaikaiset rahoitusvarat 13 13 13 13 13 13 
Pitkäaikaiset myyntisaamiset 
ja muut saamiset 

6 120 6 120 1 311 1 311 6 138 6 138 

       

Lyhytaikaiset:        

Myyntisaamiset 31 571 31 571 28 280 28 280 27 407 27 407 
Lyhytaikaiset muut saamiset 1 235 1 235 1 090 1 090 1 192 1 192 
Rahat ja pankkisaamiset 28 637 28 637 43 080 43 080 31 060 31 060 
       

       

Rahoitusvelat       

       

Pitkäaikaiset:       

Jaksotettuun 
hankintamenoon 
arvostettavat rahoitusvelat: 

      

Lainat rahoituslaitoksilta, 
korollinen 

70 692 77 141 66 848 77 263 70 227 78 151 

Vuokrasopimusvelat, 
korollinen 

8 855 8 855 11 103 11 103 8 986 8 986 

       

Lyhytaikaiset:       

Lainat rahoituslaitoksilta, 
korollinen 

177 177 2 173 2 173 1 175 1 175 

Vuokrasopimusvelat, 
korollinen 

3 714 3 714 3 554 3 554 3 560 3 560 

Ostovelat ja muut velat 9 130 9 130 9 005 9 005 12 207 12 207 
 
Rahoitusvarat johdannaisinstrumenteista, 235 tuhatta euroa, on luokiteltu tasolle 2 ja noteeraamattomat 
osakesijoitukset, 13 tuhatta euroa, on luokiteltu tasolle 3 käyvän arvon hierarkiassa. 

12.7.2021 Basware solmi sopimuksen lainajärjestelystään Macquarie Capital Principal Financen kanssa. 
Muutokset astuivat voimaan 12.7.2021. Laina on vakuudellinen, senior-ehtoinen ja sen määrä on 66 
miljoonaa euroa. Laina voidaan maksaa takaisin aikaisintaan 24 kuukauden kuluttua. Laina erääntyy 
syyskuussa 2024. 66 miljoonan euron laina koostuu 2019 nostetun lainan määrästä, 50 miljoonaa euroa, 
alkuperäisen lainan kertyneestä pääomitetusta 11 miljoonan euron korosta (PIK korko) ja 5 miljoonan euron 
korotuserästä, jolla parannetaan yhtiön likviditeettiasemaa. Lainan vuotuinen korkomarginaali laski 6,00 
prosentista 5,75 prosenttiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2022. Korkomarginaalin lasku johtui 
Baswaren parantuneesta taloudellisesta asemasta ja siihen liittyvistä lainan ehdoista. Lainan 
korkomarginaali oli 8,75 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2021. 
 
 

Muu ei-cloud-liikevaihto -85 67 N/A N/A 30 
Muu kuin cloud-liikevaihto 
yhteensä 

6 881 8 698 -20,9 -21,8 33 158 

Yhteensä 38 878 37 742 3,0 1,2 153 155 
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Vakuudet ja vastuusitoumukset 
 

tuhatta euroa 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021 
    
Omasta puolesta annetut vakuudet    
Takaukset 793 1 239 1 052   
Yrityskiinnitys 86 200 0 86 200 
    
Tytäryhtiöiden puolesta annetut vakuudet    
Takaukset 862 864 862   
    
Muut sitoumukset    
Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät 2 278 3 363 2 831 
1–5 vuoden sisällä erääntyvät 646 2 158 572 
Myöhemmin erääntyvät 0 0 2 
Yhteensä 2 924 5 520 3 405 
    
Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä 90 779 7 624 91 518 

 
Muut sitoumukset sisältävät leasing- ja muut vuokrasopimukset sekä lisenssisopimuksista aiheutuvat 
velvoitteet, joihin ei ole sovellettu IFRS 16 -standardia. Pitkäaikaisista palvelusopimuksista aiheutuvia 
velvoitteita ei ole sisällytetty.   
 
Basware solmi 12.7.2021 muutossopimuksen lainajärjestelyyn Macquarie Capital Principal Financen kanssa. 
Muutokset astuivat voimaan 12.7.2021. Muutossopimuksen myötä laina muuttuu vakuudelliseksi senior-
ehtoiseksi lainaksi. Laina voidaan maksaa takaisin aikaisintaan 24 kuukauden kuluttua (ns. non-call ehto). 
Laina erääntyy syyskuussa 2024 vastaten alkuperäisen lainan erääntymisaikataulua. Lainan vakuudeksi 
lainanantajalle annettiin nimellisarvoltaan 86,2 miljoonan euron arvosta panttivelkakirjoja. 
 
Lisäksi Baswarella on 5 000 tuhatta euroa pantatulla pankkitilillä liittyen Garantialta olevan 
joukkovelkakirjalainan takaukseen. 
 
Konsernin intialainen tytäryhtiö on saanut paikalliselta viranomaiselta pyynnön esittää ja perustella 
kantansa koskien yhtiön arvonlisäverovelvollisuutta tilikausilta 2017-2018 ja 2018-2019 Intiassa. Kysymys 
koskee merkittävää määrää kansainvälisiä Intiassa toimivia IT-yhtiöitä. Central Board of Indirect Taxes 
(CBIC) julkaisi päätöksen numero 159/15/2021 20.09.2021, jonka perusteella tehdyn analyysin tuloksena 
konserni on todennut, että Basware Intian Basware Oyj:lle tarjoamat ohjelmistokehityspalvelut 
määriteltäisiin palvelujen vienniksi. Konserni ei ole kirjannut tähän liittyen varausta, sillä konserni arvioi 
todennäköisyyden ylimääräisen arvonlisäveron maksulle pieneksi. 
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Tunnuslukujen laskentakaavat ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät 
 
Osakekohtainen tulos 

Tilikauden tulos 

Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä 

 

Laimennettu osakekohtainen tulos 

Tilikauden tulos 

Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä laimennusvaikutuksen jälkeen 

 

Vaihtoehtoiset tunnusluvut 

 
Orgaaninen liikevaihdon kasvu lasketaan vertaamalla vertailukausien liikevaihtoa ilman valuuttakurssien 
vaikutuksia lukuun ottamatta kertaluonteisia yhteistyömaksuja sekä liikevaihtoa viimeisten 12 kuukauden 
aikana hankitusta tai myydystä liiketoiminnasta. 
 
Liikevaihto ilman valuuttakurssien vaikutuksia saadaan laskemalla katsauskauden liikevaihto käyttäen 
vertailukauden valuuttakursseja. 
 
Bruttoinvestoinnit koostuvat kokonaisinvestoinneista pysyviin vastaaviin, mukaan luettuina yritysostot ja 
taseeseen aktivoidut tuotekehityskustannukset. 
 
Muut pitkävaikutteiset menot sisältävät investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja 
aineettomiin hyödykkeisiin ilman yritysostoja ja aktivoituja tuotekehitysmenoja. 
 
Käyttökate (EBITDA) lasketaan kaavalla liikevoitto + poistot. 
 
Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) lasketaan käyttökatteesta ilman yhteistyömaksuihin, yritysostoihin 
ja -myynteihin, uudelleenjärjestelyihin ja tehostamiseen liittyviä oikaisuja, arvonalentumistappioita, 
oikeudenkäyntikustannuksia ja korvausmaksuja. 
 
Liikevoitto (EBIT) on nettosumma, joka muodostuu, kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut tuotot, 
vähennetään ostokulut vaihto-omaisuuden muutoksella oikaistuna, vähennetään työsuhde-etuuksista 
aiheutuvat kulut, poistot ja mahdolliset arvonalentumistappiot sekä liiketoiminnan muut kulut. Kaikki 
muut kuin edellä mainitut tuloslaskelman erät esitetään liikevoiton alapuolella. Kurssierot ja 
johdannaisten käypien arvojen muutokset sisältyvät liikevoittoon, mikäli ne syntyvät liiketoimintaan 
liittyvistä eristä; muutoin ne on kirjattu rahoituseriin. 
 
Oikaistu liikevoitto (oikaistu EBIT) lasketaan liikevoitosta/tappiosta ilman yhteistyömaksuihin, 
yritysostoihin ja -myynteihin, uudelleenjärjestelyihin ja tehostamiseen liittyviä oikaisuja, 
arvonalentumistappioita, oikeudenkäyntikustannuksia ja korvausmaksuja. 
 
Vuotuisten jatkuvien tuottojen bruttotilauskertymä lasketaan laskemalla yhteen katsauskauden 
kokonaistilauskanta sopimuksen vuotuisen arvon perusteella. Cloud-tilauskertymä sisältää kaikki jatkuvat 
SaaS- ja verkkotuotot sisältäen transaktiopalvelut. Uusien tilausten bruttotilauskertymä kattaa uudet 
cloud-asiakkaat, lisätilaukset ja hinnannostot sopimusten uusimisen yhteydessä, mutta ei 
asiakaspoistumaa. Tilauskanta heijastuu liikevaihtoon viiveellä. 
 
Cloud-liikevaihdon bruttopoistuma on tilikauden aikana menetetyn cloud-liikevaihdon kokonaismäärä 
jaettuna kauden alun cloud-liikevaihdon määrällä. 
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Cloud-liikevaihdon nettopoistuma on tilikauden aikana menetetyn cloud-liikevaihdon kokonaismäärä 
vähennettynä uusilla vuotuisilla jatkuvilla lisämyynnin tuotoilla olemassa oleville asiakkaille kauden 
aikana, jaettuna cloud-liikevaihdolla yhteensä kauden alussa. 
 
Cloud-bruttouusimisaste on 100 prosenttia miinus cloud-liikevaihdon bruttopoistuma. 
 
Cloud-nettouusimisaste on 100 prosenttia miinus cloud-liikevaihdon nettopoistuma. 
 
Asiakkuuden kesto on 1 jaettuna cloud-liikevaihdon bruttopoistumalla. 
 
Kauden tilauskertymän elinkaaren arvo lasketaan kertomalla vuotuisten jatkuvien cloud-tuottojen 
tilauskertymä kaudella cloud-liiketoiminnan bruttokatteella jaettuna cloud-liikevaihdon 
bruttopoistumalla. 
 
Asiakashankinnan kustannus on myynnin ja markkinoinnin kokonaiskustannukset kautta edeltävien 12 
kuukauden aikana (jotta otetaan huomioon odotusaika, ennen kuin uudet myynti- ja markkinointipanokset 
muuttuvat tilauskertymäksi). 
 
Oman pääoman tuotto (ROE), %  

(Voitto tai tappio ennen veroja - verot) x 100 

Oma pääoma (keskiarvo)  

 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %  

(Voitto tai tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) x 100 

Taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo)  

 

Nettovelkaantumisaste, %  

(Korolliset rahoitusvelat - korolliset rahoitusvarat) x 100 

Oma pääoma 
 

Omavaraisuusaste, %  

Oma pääoma x 100  

Taseen loppusumma - saadut ennakot 

 

Oikaistu osakekohtainen tulos lasketaan ilman yhteistyömaksuihin, yritysostoihin ja -myynteihin, 
uudelleenjärjestelyihin ja tehostamiseen liittyviä oikaisuja, arvonalentumistappioita ja 
oikeudenkäyntikustannuksia ja korvausmaksuja. 
 

Oma pääoma per osake 

Oma pääoma 

Tilikauden lopussa olevien osakkeiden osakeantioikaistu määrä – omat osakkeet 

Hinta/voitto-suhde (P/E-luku)  

Osakeantioikaistu tilikauden viimeisen kauppapäivän kurssi 

Tulos per osake 
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KONSERNIN TULOSLASKELMA NELJÄNNEKSITTÄIN 
 

 
 

tuhatta euroa 1-3/2022 10-12/2021 7-9/2021 4-6/2021 1-3/2021 

LIIKEVAIHTO 38 878 39 742 37 100 38 571 37 742 
      
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -16 898 -17 275 -16 010 -17 137 -16 415 
      
BRUTTOKATE 21 980 22 467 21 090 21 434 21 326 
      
Myynti ja markkinointi -9 131 -11 162 -8 768 -9 113 -9 242 
Tutkimus- ja tuotekehitys -7 043 -7 030 -7 190 -6 879 -6 830 
Hallinto -3 278 -3 077 -2 774 -3 427 -3 761 

Liiketoiminnan kulut yhteensä -19 452 -21 269 -18 732 -19 418 -19 833 
      
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -189 333 74 -215 -113 

LIIKEVOITTO 2 339 1 532 2 432 1 800 1 380 
% liikevaihdosta 6,0 3,9 6,6 4,7 3,7 
      
Rahoitustuotot ja -kulut -1 516 -1 833 -12 934 -3 012 -2 785 

Voitto/tappio ennen veroja 823 -302 -10 503 -1 212 -1 405 
      
Tuloverot 114 -349 -195 -195 -72 

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 938 -650 -10 698 -1 407 -1 478 

A-25

https://investors.basware.com/fi


 

Osavuosikatsaus 
tammi−maaliskuu 2022 

 

 Basware Oyj  | https://investors.basware.com/fi   24 

TUNNUSLUVUT 
 

tuhatta euroa 
1-3/ 
2022 

1-3/ 
2021 

2021 

Cloud-tilauskertymä 4 029 2 868 17 064 
Liikevaihto 38 878 37 742 153 155 
Liikevaihdon kasvu, % 3,0 % -1,3 % 1,0 % 
Orgaaninen liikevaihdon kasvu, % 1,2 % 0,0 % 0,9 % 
    
Liikevoitto 2 339 1 380 7 144 

% liikevaihdosta 6,0 % 3,7 % 4,7 % 
Käyttökate 6 533 5 225 22 828 
 % liikevaihdosta 16,8 % 13,8 % 14,9 % 
Oikaistu Käyttökate 6 611 5 278 23 186 
    
Oman pääoman tuotto, % 5,1 % -7,0 % -18,3 % 
Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,9 % 1,8 % 4,3 % 
Korollinen vieras pääoma pl. vuokrasopimusvelat 70 868 69 020 71 402 
Rahat ja pankkisaamiset 28 637 43 080 31 060 
Liiketoiminnan rahavirta 2 390 6 358 20 435 
Nettovelkaantumisaste, % 73,0 % 47,6 % 72,5 % 
    
Bruttoinvestoinnit 2 672 1 945 8 554 
 % liikevaihdosta 6,9 % 5,2 % 5,6 % 
    
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot ilman poistoja 4 244 4 399 17 666 
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, taseeseen  
aktivoidut 

2 365 1 804 7 569 

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, yhteensä 6 609 6 203 25 235 
 % liikevaihdosta 17,0 % 16,4 % 16,5 % 
    
Poistot 4 193 3 845 15 685 
Muut aktivoidut menot 306 141 985 
    
Henkilöstö kauden lopussa 1 360 1 334 1 347 
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Baswaren julkistama toimintakertomus ja tilintarkastettu tilinpäätös 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta 
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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 
VUODELTA 2021

Basware tarjoaa maailman suurimman avoimen yritysverkoston ja se on johtava verkottuneiden 

hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen toimittaja� Baswaren ratkaisut tehostavat 

yrityksien liiketoimintaa varmistamalla hankinnan ja taloushallinnon sekä osto- ja myyntires-

kontran kulujen täydellisen läpinäkyvyyden� Basware kehittää jatkuvasti uusia innovaatioita, 

joilla on tärkeä rooli siirtymisessä vähähiiliseen talouteen, digitalisoimalla ja automatisoimalla 

paperiset hankinnasta maksuun -prosessit� Basware toimii yli 100 maassa eri puolilla maailmaa� 

Basware on listattu Helsingin pörssissä�

Baswaren tulos vuonna 2021

Avainluvut

TUHATTA EUROA 2021 2020  Muutos, %  

Liikevaihto 153 155 151 579 1,0

Cloud-liikevaihto 119 996 110 312 8,8

Cloud-tilauskertymä 17 064 19 250 -11,4

Liikevoitto 7 144 4 667 53,1

Käyttökate 22 828 20 207 13,0

Nettovelkaantumisaste, %1 72,5 53,0 36,8

Rahat ja pankkisaamiset1 31 060 40 461 -23,2

Liiketoiminnan rahavirta 20 435 25 252 -19,1

Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa -0,99 -0,51 -93,7

Henkilöstö1 1 347 1 336 0,8

1 Kauden lopussa.

Liikevaihto

LIIKEVAIHTO TYYPEITTÄIN,  
TUHATTA EUROA 2021 2020  Muutos, %  

Cloud 119 996 110 312 8,8

Konsultointipalvelut 26 942 26 875 0,2

Ylläpito, lisenssimyynti ja muut 6 216 14 392 -56,8

Yhteensä 153 155 151 579 1,0

LIIKEVAIHTO ASIAKKAAN SIJAINNIN 
MUKAAN, TUHATTA EUROA 2021 2020  Muutos, %  

Amerikat 33 641 35 013 -3,9

Eurooppa 54 767 52 176 5,0

Pohjoismaat 56 904 56 428 0,8

APAC 7 843 7 962 -1,5

Yhteensä 153 155 151 579 1,0

Baswaren liikevaihto oli vuonna 2021 153 155 tuhatta euroa (151 579 tuhatta euroa), kasvua 1,0 

prosenttia� Tämä vastasi 0,9 prosentin orgaanista kasvua ilman valuuttakurssien vaikutusta�

Vuonna 2021 cloud-liikevaihto oli 119 996 tuhatta euroa (110 312 tuhatta euroa), kasvua 8,8 

prosenttia, vastaten 8,6 prosentin orgaanista kasvua ilman valuuttakurssien vaikutusta, ja sen 

osuus kokonaisliikevaihdosta oli 78 prosenttia (73 %)� 

Konsultointi palveluiden liikevaihto oli 26 942 tuhatta euroa (26 875 tuhatta euroa), kasvua 0,2 

prosenttia� Tämä vastasi 0,1 prosentin orgaanista kasvua ilman valuuttakurssien vaikutusta� 

Ylläpito- ja lisenssipalveluiden tuotot laskivat odotusten mukaisesti, kun asiakkaat siirtyvät 

cloud-ratkaisuihin ja joitakin Baswaren legacy-palveluita ei enää jatketa� Ylläpito, lisenssimyynti 

ja muu liikevaihto oli 6 216 tuhatta euroa (14 392 tuhatta euroa), laskua 56,8 prosenttia, mikä 

vastaa 57,1 prosentin orgaanista laskua ilman valuuttakurssien vaikutusta� Ylläpitopalveluiden 

tuottojen kiihtynyt lasku johtui tiettyjen Baswaren lisenssituotteiden tuen päättymisestä 1�1�2021�

 

Amerikat vastasivat 22,0 prosenttia (23,1 %), Eurooppa 35,8 prosenttia (34,4 %), Pohjoismaat 

37,2 prosenttia (37,2 %) ja Aasian ja Tyynenmeren alue 5,1 prosenttia (5,3 %) kokonaisliike-
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TILAUSKERTYMÄ TYYPEITTÄIN,  
TUHATTA EUROA  2021 2020  Muutos, %  

Uudet asiakkaat 6 045 6 065 -0,3

Asiakaslaajennukset 8 378 9 357 -10,5

Asiakastransformaatiot 2 641 3 828 -31,0

Yhteensä 17 064 19 250 -11,4

Cloud-tilauskertymä

vaihdosta� Koko vuonna 2021 Baswaren liikevaihto Amerikasta laski negatiivisen valuuttakurs-

sivaikutuksen seurauksena� Ilman valuuttakurssien vaikutusta, liikevaihto laski 0,9 prosenttia� 

Lisätietoa Baswaren konserniyrityksistä ja sivuliikkeistä on tilinpäätöksen liitetiedossa 25� 

Tuloskehitys

TUHATTA EUROA 2021 2020  Muutos, %  

Liikevaihto 153 155 151 579 1,0

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -66 837 -65 941 1,4

Bruttokate 86 317 85 638 0,8

Myynnin ja markkinoinnin kulut -38 286 -40 001 -4,3

Tutkimus- ja tuotekehityskulut -27 928 -25 930 7,7

Hallinto- ja yleiskulut -13 038 -14 096 -7,5

Liiketoiminnan kulut yhteensä -79 252 -80 027 -1,0

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 79 -944 N/A

Liikevoitto 7 144 4 667 53,1

Käyttökate 22 828 20 207 13,0

Baswaren kannattavuus kehittyi myönteisesti koko vuoden aikana� Vuonna 2021 Baswaren 

liikevoitto oli 7 144 tuhatta euroa (4 667 tuhatta euroa), kasvua 53,1 prosenttia�

Vuonna 2021 myytyjä suoritteita vastaavat kulut olivat -66 837 tuhatta euroa (-65 941 tuhatta 

euroa), kasvua 1,4 prosenttia� 

Liiketoiminnan kokonaiskuluista, myynnin ja markkinoinnin kulut laskivat 4,3 prosenttia, tutki-

mus- ja tuotekehityskulut kasvoivat 7,7 prosenttia sekä hallinto ja yleiskulut laskivat 7,5 prosent-

tia vuonna 2021� Myynnin ja markkinoinnin kulut laskivat edellisvuoteen nähden vähentyneiden 

henkilöstökustannusten ja kannustimien määrän seurauksena� Tutkimus- ja tuotekehityskulut 

kasvoivat edellisvuoteen nähden tutkimus- ja tuotekehityskulujen alhaisemman aktivointitason 

ja lisääntyneiden, valmistuneista kehitysprojekteista suoritettavien poistojen seurauksena�

Baswaren tappio ennen veroja oli -13 421 tuhatta euroa (-6 985 tuhatta euroa) ja tilikauden tap-

pio -14 233 tuhatta euroa (-7 329 tuhatta euroa)� Rahoitustuotot ja kulut olivat -20 565 tuhatta 

euroa (-11 652 tuhatta euroa)� Rahoituskuluihin vuonna 2021 vaikutti kolmannella neljänneksellä 

toteutettuun uudelleenrahoitukseen liittyvä kertaluonteinen erä 11 210 tuhatta euroa� Vuoden 

veroilla oli -812 tuhannen euron (-345 tuhatta euroa) vaikutus kauden tulokseen� 

Laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,99 euroa (-0,51 euroa)�

Vuonna 2021 Baswaren vuotuisten jatkuvien cloud-tuottojen bruttotilauskertymä oli 17 064 

tuhatta euroa (19 250 tuhatta euroa), laskua 11,4 prosenttia� Tämä vastasi 11,2 prosentin 

orgaanista laskua ilman valuuttakurssien vaikutusta� Koko vuoden tilauskertymään vaikutti 

ensisijaisesti pandemiasta johtuva epävarmuus liiketoimintaympäristössä� Koko vuoden aikana 

toteutettujen johdonmukaisten myynnin toteutuksen parantamiseen liittyvien toimenpiteiden 

johdosta, tilauskertymä kääntyi kasvuun viimeisellä vuosineljännksellä 2021� Vuonna 2021 uudet 

asiakkaat muodostivat 35 prosenttia, asiakaslaajennukset 49 prosenttia ja asiakastrasformaa-

tiot 15 prosenttia tilauskertymästä� Uudet asiakkaat tarkoittavat uusia asiakkaita, joiden kanssa 

Baswarella ei ole ollut merkittävää liiketoimintaa aikaisemmin�

Tilauskertymä heijastuu liikevaihtoon viiveellä� Tyypillisesti noin neljäsosa vuotuisten jatkuvien 

tuottojen tilauskertymästä muuttuu liikevaihdoksi samana vuonna, noin 50–60 prosenttia 

seuraavana ja loput myöhemmin�
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Oikaistu liiketulos ja oikaistu käyttökate

TUHATTA EUROA   2021 2020  Muutos, %  

Liikevoitto 7 144 4 667 53,1

Oikaisut:

Yritysostot ja -myynnit sekä uudelleenjärjestely-

tuotot (-) ja -kulut (+) -75 -301 75,1

Tehostamiseen liittyvät kustannukset 432 453 -4,6

Oikaisut yhteensä 357 152 134,9

Oikaistu liikevoitto 7 501 4 819 55,7

Poistot 15 685 15 540 0,9

Oikaistu käyttökate 23 186 20 359 13,9

% liikevaihdosta 15,1 % 13,4 % 

Liiketoiminnan rahavirta, rahoitus ja investoinnit 

Liiketoiminnan rahavirta oli 20 435 tuhatta euroa (25 252 tuhatta euroa)� 

Baswaren rahavarat, mukaan luettuina lyhytaikaiset talletukset, olivat yhteensä 31 060 tuhatta 

euroa (40 461 tuhatta euroa) vuoden lopussa� Rahavarat laskivat pääosin uudelleenrahoituk-

seen liittyvien kertaluonteisten kulujen seurauksena kolmannella vuosineljänneksellä�

Baswaren taseen loppusumma oli vuoden lopussa 220 720 tuhatta euroa (224 862 tuhatta 

euroa)� Investointien nettorahavirta oli -13 408 tuhatta euroa (-9 464 tuhatta euroa) vuonna 

2021�

Omavaraisuusaste oli 33,1 prosenttia (36,7 %) ja nettovelkaantumisaste 72,5 prosenttia (53,0 

%)� Nettovelkaantumisaste nousi odotetusti rahavarojen ja tilikauden tappiosta johtuvan oman 

pääoman laskun seurauksena, mikä johtui uudelleenrahoitukseen liittyvistä kertaluonteisista 

kustannuksista� Korolliset velat ilman vuokrasopimusvelkoja olivat 71 402 tuhatta euroa (68 837 

tuhatta euroa), joista lyhytaikaisten velkojen osuus oli 1 175 tuhatta euroa (2 173 tuhatta euroa)� 

Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,3 prosenttia (3,1 %) ja oman pääoman tuotto -18,3 prosenttia 

(-8,3 %)�

Tutkimus- ja tuotekehitys

Vuonna 2021 Baswaren tutkimus- ja tuotekehitys keskittyi maailmanlaajuisten verkkolasku-

tukseen liittyvien compliance-vaatimusten täyttämiseen Baswaren verkkopalveluiden avulla, 

tekoälyn kehittämiseen SmartPDF AI -ratkaisussa, Basware Purchase -ratkaisun käyttäjäkoke-

muksen kehittämiseen ja AP Pro:n käyttäjäympäristön parantamiseen�

Baswaren tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan tarkoituksena on vahvistaa verkottunutta 

hankinnasta maksuun -tuoteportfoliota laajentamalla sen soveltamisalaa ja taustajärjestelmää 

tekoälyllä, sekä jatkuvasti kehittää kaikki ratkaisut läpäisevää, integroitua käyttökokemusta�

Baswaren tutkimus- ja tuotekehitysmenot ilman poistoja sisältäen taseeseen aktivoinnit olivat 

yhteensä 25 235 tuhatta euroa (24 819 tuhatta euroa)� Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 

yhteensä 16,5 prosenttia (16,4 %) liikevaihdosta vuonna 2021� Yhteensä 237 (273) henkilöä 

työskenteli tutkimus- ja tuotekehityksessä vuoden lopussa�

Henkilöstö

HENKILÖSTÖ ALUEITTAIN, KESKIMÄÄRIN 2021 2020 Muutos, %

Amerikat 98 106 -7,6

Eurooppa 380 373 1,9

Pohjoismaat 416 425 -2,3

APAC 446 430 3,7

Yhteensä 1 339 1 334 0,4

Baswaren henkilöstömäärä oli vuoden aikana keskimäärin 1 339 (1 334) ja vuoden lopussa 1 347 

(1 336)�  31� joulukuuta 2021, henkilöstöstä 12,0 prosenttia (13,6 %) työskenteli myynnissä ja 

markkinoinnissa, 31,8 prosenttia (33,2 %) tuotekehityksessä, tuotannossa ja tuotteissa, 44,8 

prosenttia (42,4 %) konsultointi- ja asiakaspalveluissa ja 11,4 prosenttia (10,7 %) hallinnossa� 

Lisätietoa palkoista ja työsuhde-etuuksista tilinpäätöksen liitetiedossa 5 ja muita henkilöstöön 

liittyviä avainlukuja osiossa Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista�

4646

Tarinat Raportit Tilinpäätös Tunnusluvut Tietoja osakkeenomistajille

A-32



ILMOITUKSEN PVM Osakkeenomistaja Ilmoitusraja  Omistus yhteensä, %

9�2� Arrowgrass Master Fund Ltd Alle 15 % 14,3 %

23�2� Long Path Partners LP Yli 10 % 10,11 %

15�4� Arrowgrass Master Fund Ltd Alle 10 % 9,2 %

20�7� Arrowgrass Master Fund Ltd Alle 5 % 4,4 %

Baswarella oli vuoden 2021 lopussa 11 533 (11 864) osakkeenomistajaa hallintarekisterit mukaan 

lukien� Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 54,1 prosenttia (56,4 %) kaikista osakkeista� 

Lisätietoa Baswaren osakkeesta ja osakkeenomistajista osioissa Tunnusluvut ja Tietoja osak-

keenomistajille� 

Osake ja osakkeenomistajat

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 2021 2020

Osakkeen kurssikehitys, euroa

- alin kurssi 28,25 15,66

- ylin kurssi 43,85 42,85

- keskikurssi 37,43 29,58

- päätöskurssi 30,25 42,00

Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa1, euroa 437 293 788 605 449 320

Osakkeiden lukumäärä1

- kauden lopussa 14 455 993 14 415 460

- keskimäärin kauden aikana 14 445 824 14 407 595

- keskimäärin kauden aikana, laimennettu 14 580 596 14 638 935

Vaihdetut osakkeet (oikaistu osakeannin vaikutuksesta) 4 162 965 4 817 685

% keskimääräisestä osakemäärästä 28,6 % 33,4 %

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet kauden lopussa 7 943 5 476

% kokonaisosakemäärästä 0,1 % 0,0 %

Osakepääoma, euroa 3 528 368 3 528 368

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,99 -0,5 1

Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa -0,99 -0,5 1

Oikaistu osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,96 -0,50

Oikaistu osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa -0,96 -0,50

Oma pääoma/osake (euroa) 5,06 5,73

Hinta/voitto -suhde (P/E) -30,70 -82,56

1 Pois lukien omat osakkeet 

Liputusilmoitukset vuonna 2021

Basware Oyj sai seuraavat liputusilmoitukset merkittäviltä osakkeenomistajilta vuonna 2021: 

Lisätietoa tilinpäätöksen osiossa Osakekohtaiset tunnusluvut ja osiossa Tietoja osakkeenomis-

tajille� Katso myös tiedot osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä Palkitsemisraportista�

Yhtiökokous ja hallituksen valtuutukset

Basware Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18�3�2021� Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 

sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapauden 31�12�2020 päättyneeltä 

tilikaudelta� Yhtiökokous vahvisti palkitsemispolitiikan ja päätti, että vuodelta 2020 ei makseta 

osinkoa� 

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä� Hallituksen jäseniksi valittiin 

uudelleen Ilkka Sihvo, Michael Ingelög, Daryl Rolley ja Minna Smedsten sekä uusina jäseninä 

Carl Farrell ja Jonathan Meister� Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan hallituksen 

puheenjohtajaksi Michael Ingelögin ja varapuheenjohtajaksi Ilkka Sihvon� Tarkastusvaliokunnan 

puheenjohtajaksi valittiin Minna Smedsten sekä jäseniksi Carl Farrell, Jonathan Meister ja 

Michael Ingelög� Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Sihvo sekä jäseniksi 

Daryl Rolley ja Michael Ingelög�

 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy�

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta 

hallituksen ehdotuksen mukaisesti� Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään 

enintään 1 446 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta� Omat osakkeet hankitaan muutoin 

kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla 

osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla 
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järjestämässä kaupankäynnissä� Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta ja se kumoaa 

aiemmat omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset�

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/

tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai erityisien oikeuksien 

antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti� Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön 

hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 1 446 000 kappaletta� 

Yhtiölle itselleen annettavien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä hankintavaltuutuksen nojalla 

hankittujen omien osakkeiden lukumäärän kanssa olla enintään 1 446 000 kappaletta� Uusien 

osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä on merkittävä 

sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon� Valtuutukset ovat voimassa 18 kuukautta�

Basware julkisti pörssitiedotteella 18�3�2021 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset� Päätökset 

ovat saatavilla Baswaren sijoittajasivulla osoitteessa:

https://investors.basware.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous�

Muutokset johtoryhmässä

23�3�2021 Basware tiedotti, että Baswaren myyntijohtaja Paul Taylor on päättänyt jättäytyä pois 

Baswaren johtoryhmästä ja ottaa vastaan maamyynnistä vastaavan roolin Baswaren Iso-

Britannian ja Irlannin maajohtajana� Basware aloitti maaliskuussa 2021 uuden myyntijohtajan 

rekrytointiprosessin� Baswaren toimitusjohtaja Klaus Andersen toimi rekrytointiprosessin aikana 

yhtiön väliaikaisena myyntijohtajana� Muutokset astuivat voimaan 1�4�2021� 

24�6�2021 Basware tiedotti, että Baswaren asiakkuusjohtaja Jussi Vasama on päättänyt jättäy-

tyä pois Baswaren johtoryhmästä� Muutokset astuivat voimaan 24�6�2021� Vastuut Professional 

Services ja Customer Support osa-alueiden osalta siirtyivät valituille senior management-tason 

avainhenkilöille Baswaren Services -organisaatiossa, raportoiden toimitusjohtaja Klaus Ander-

senille� 

24�8�2021 Basware tiedotti, että Alwin Schauer on nimitetty Baswaren myyntijohtajaksi ja 

johtoryhmän jäseneksi� Schauer raportoi Baswaren toimitusjohtaja Klaus Andersenille� Klaus 

Andersen toimi väliaikaisena myyntijohtajana, kunnes Schauer aloitti tehtävässään 1�9�2021�

Tilikauden muut tapahtumat

Lainajärjestely Macquarie Capital Principal Financen kanssa

Basware tiedotti 12�7�2021, että se on solminut muutossopimuksen lainajärjestelystään Mac-

quarie Capital Principal Financen kanssa� Muutokset astuvat voimaan 12�7�2021� Yhtiö saavuttaa 

muutossopimuksella vähintään 12 miljoonan euron kassavirtahyödyn jäljellä olevan laina-ajan 

aikana alkuperäiseen lainaan verrattuna� Uudelleenneuvoteltu laina heijastaa Baswaren 

parantunutta tuloksentekokykyä ja alentaa merkittävästi yhtiön rahoituskustannuksia� Muutos-

sopimuksen myötä laina muuttuu vakuudelliseksi senior-ehtoiseksi lainaksi ja sen määrä kasvaa 

66 miljoonaan euroon� Laina voidaan maksaa takaisin aikaisintaan 24 kuukauden kuluttua (ns� 

non-call ehto)� Laina erääntyy syyskuussa 2024 vastaten alkuperäisen lainan erääntymisaika-

taulua� 66 miljoonan euron laina koostuu alkuperäisen lainan määrästä, 50 miljoonaa euroa, 

alkuperäisen lainan kertyneestä pääomitetusta 11 miljoonan euron korosta (PIK korko) ja 5 

miljoonan euron korotuserästä, jolla parannetaan Yhtiön likviditeettiasemaa�

Basware Oyj:n maksuton osakeanti yhtiölle itselleen

Basware tiedotti 14�1�2021, että Basware Oyj:n hallitus on 4�6�2020 pidetyn varsinaisen yhtiö-

kokouksen sille myöntämän osakeantivaltuutuksen nojalla päättänyt 43 000 uuden osakkeen 

antamisesta yhtiölle itselleen vastikkeetta� Yhtiölle liikkeeseen laskettavat osakkeet tullaan 

käyttämään yhtiön kannustinjärjestelmien mukaisten palkkioiden maksamiseen� Liikkeeseen 

laskettavat osakkeet ovat samaa lajia kuin yhtiön olemassa olevat osakkeet� Yhtiön osakkeiden 

kokonaislukumäärä on liikkeeseenlaskun jälkeen 14 463 936 osaketta, joista 48 476 osaketta on 

yhtiön hallussa�

Basware Oyj:n osakepalkkiojärjestelmien mukaiset omien osakkeiden luovutukset

Basware tiedotti 19�3�2021, että Basware Oyj:n hallitus on 18�03�2021 päättänyt suunnatusta 

maksuttomasta osakeannista Basware Oyj:n avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmien 

Performance Share Plan 2019–2020 ja Matching Share Plan 2018–2020 palkkioiden maksamista 

varten� Osakeannissa luovutettiin 39 908 Basware Oyj:n osaketta vastikkeetta osakepalkkiojär-

jestelmään kuuluville avainhenkilöille osakepalkkiojärjestelmien ehtojen mukaisesti� Osakkeiden 

siirron jälkeen yhtiön hallussa oli yhteensä 8 568 omaa osaketta�

Osakeannin seurauksena hallitus päätti myös tarkistaa niiden osakkeiden lukumäärää, joita 

voidaan merkitä alkuperäisen, yhtiön maaliskuussa 2019 Bregal Milestonelle antaman ja 

myöhemmin lokakuussa 2020 Briarwood Chase Management LLC:lle siirretyn 1 000 vapaasti 

siirrettävän optio-oikeuden perusteella� 18�03�2021 suoritetun tarkistuksen jälkeen optio-oikeu-

det oikeuttavat niiden haltijan merkitsemään yhteensä 1 003 000 yhtiön osaketta (1 001 000 

osaketta ennen tarkistusta) oikaistulla 29,7939 euron merkintähinnalla osaketta kohden (ennen 

oikaisua merkintähinta osaketta kohden oli 29,8764 euroa)� Nostaakseen niiden osakkeiden 

määrää, jotka voidaan merkintä optio-oikeuksilla, hallitus käytti 18�03�2021 sille 18�03�2021 

pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa myönnettyä valtuutusta päättämällä antaa erityisiä 

oikeuksia, jotka oikeuttavat niiden haltijan merkitsemään 2 000 uutta yhtiön osaketta� Nämä 

optio-oikeuksien ehtoihin tehtävät tarkistukset tulivat voimaan niiden tultua rekisteröidyiksi 

kaupparekisteriin�
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Basware tiedotti 23�9�2021, että Basware Oyj:n hallitus on päättänyt 22�09�2021 suunnatusta 

maksuttomasta osakeannista Basware Oyj:n avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmän 

Restricted Share Plan 2020 palkkion maksamista varten� Osakeannissa luovutettiin 625 

Basware Oyj:n osaketta vastikkeetta osakepalkkiojärjestelmään kuuluville avainhenkilöille 

osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti�  Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa oli 7 943 

omaa osaketta�

Osakeannin seurauksena hallitus päätti myös tarkistaa niiden osakkeiden merkintähintaa, jolla 

voidaan merkitä Briarwood Chase Management LLC:lle kuuluvat 1 000 vapaasti siirrettävää 

optio-oikeutta� Tarkistuksen jälkeen optio-oikeudet oikeuttavat niiden haltijan merkitsemään 

yhteensä 1 003 000 yhtiön osaketta oikaistulla 29,7926 euron merkintähinnalla osaketta 

kohden (ennen oikaisua merkintähinta osaketta kohden oli 29,7939 euroa)�

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Tilikauden jälkeen ei ollut merkittäviä tapahtumia�

Strategia

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun -ratkaisujen tarjoaja, jolla 

on maailman suurin avoin yritysverkosto� Markkinan on arvioitu kasvavan hieman yli 8 prosent-

tia vuodesta 2022 alkaen� Vuonna 2021 Baswaren hankinnasta maksuun -ydinmarkkinoiden 

arvioitiin olevan 4,3 miljardia euroa ja niiden oletetaan kasvavan 6,2 miljardiin euroon vuoteen 

2025 mennessä� Hankinnasta maksuun -markkinoiden kasvuajureita toimivat globaalit mega-

trendit kuten digitalisaatio ja automatisaatio, lisääntyvä sääntely, nopea teknologinen kehitys 

ja vastuullisuus� Basware on keskittynyt kestävään kasvuun ja kannattavuuteen, parantamaan 

operatiivista tehokkuutta strategisessa liiketoiminnassa ja yksinkertaistamaan liiketoimintaope-

raatioita�

Baswaren avainmarkkinat ovat Yhdysvallat, Iso-Britannia, Saksa ja Ranska, missä yhtiö näkee 

suurimmat mahdollisuudet voittaa uusia asiakkaita� Jokainen Baswaren suurimmista 200 

avainasiakkaista toi keskimäärin 330 tuhatta euroa vuotuista jatkuvaa cloud-liikevaihtoa vuonna 

2021� Nykyisiltä asiakkailta saatavaa keskimääräistä liikevaihtoa on mahdollisuus kasvattaa 

lisämyynnin ja maantieteellisten asiakaslaajennusten kautta� 

Uuden asiakassopimuksen solmimisen jälkeen asiakkuus kestää yleensä useiden vuosien ajan� 

Vuonna 2021 Baswaren cloud-bruttouusimisaste oli 96 prosenttia ja cloud-nettouusimisaste 

104 prosenttia� Cloud-liikevaihdon bruttokatemarginaali oli vuoden 2021 lopussa 68 prosenttia� 

Asiakassopimusten elinkaaren arvo on näiden seikkojen takia korkea� Vuonna 2021 Baswaren 

asiakkaiden elinkaaren arvo oli noin seitsenkertainen asiakashankinnan kustannuksiin verrattuna� 

Baswaren pitkän aikavälin visiona on tulla halutuimmaksi verkottuneiden hankinnasta maksuun 

-ratkaisujen tarjoajaksi suurille, globaaleille yrityksille� Basware on määritellyt kuusi Must-Win-

tavoitetta, jotka määrittävät strategisia prioriteetteja kaudelle 2020–2022� Must-Win-tavoitteet 

liittyvät asiakastyytyväisyyteen, projektitoimitusten kyvykkyyksiin, hankintaratkaisuun, kasvuun 

kumppaneiden kanssa, cloud-transformaatioihin ja Network-liiketoimintaan� Ensimmäinen 

Must-Win koskee asiakastyytyväisyyttä, joka on Baswaren prioriteetti jokaisessa asiakaskoh-

taamistilanteessa myynnistä toimitukseen, tuotteisiin ja palveluun� Toinen Must-Win -tavoite on 

toimituskyvykkyyden kehittäminen sisäisesti ja yhteistyössä kumppanien kanssa, jotta Basware 

pystyy paremmin vastaamaan asiakastarpeisiin jatkuvan kehityksen ja muutospyyntöjen 

osalta� Kolmas Must-Win -tavoitteista on vahvistaa edelleen Baswaren hankintaratkaisua ja 

koko kilpailutuksesta maksuun -tarjontaa kumppanuuksien ja avoimen API arkkitehtuurin 

kautta� Neljänneksi, Basware tavoittelee cloud-kasvun kiihdyttämistä kumppanien avulla� 

Viides Must-Win-tavoite on saada valmiiksi jäljellä olevat asiakkaiden cloud-transformaatiot ja 

kohdistaa resurssit pitkän aikavälin strategisille osa-alueille� Basware on määritellyt Network-

liiketoiminnan kiihdyttämisen kuudenneksi Must-Win-tavoitteeksi vuodesta 2021 eteenpäin�

Toinen Must-Win-tavoite, toimituskyvykkyyksien kehittäminen, saatiin päätökseen vuonna 2021 

ja se jää pois Must-Win-tavoitteista, jättäen jäljelle viisi Must-Win-tavoitetta vuodesta 2022 

alkaen� Viides Must-Win-tavoite,  cloud-transformaatiot, nimetään uudelleen tavoitteeksi, jossa 

Basware pyrkii kiihdyttämään tulevaisuuden kasvua, kun asiakkaiden siirtäminen pilvipalvelui-

den piiriin on saatu päätökseen� Kasvun kiihdyttämisen tavoite astuu voimaan vuoden 2022 

alussa�

 

Riskit ja epävarmuustekijät 

Basware toimii markkinoilla, joilla teknologian innovaatiot ovat avainroolissa� Vaikka Basware on 

riippumattomien analyytikkojen mukaan toimialojensa markkinajohtaja, on ratkaisevan tärkeää, 

että Basware jatkaa innovointia ja tarjoamansa kehittämistä� Basware investoi tuotekehitykseen 

tuoteportfolion kilpailukyvyn ja hyvän end-to-end laadun varmistamiseksi, mikä vaikuttaa 

asiakkaiden tyytyväisyyteen ja pysyvyyteen, sekä asiakaslaajennuksiin� 

Baswarella on kasvustrategia, johon sisältyy suuria liikevaihdon kasvua koskevia odotuksia 

cloud-liiketoiminnalle� Strategian toteuttaminen edellyttää merkittäviä panostuksia myyntiin 

ja markkinointiin ja niihin liittyviin resursseihin, sekä optimoidun hinnoittelumallin ja tehokkaat 

asiakastoimitukset� Samaan aikaan toimialan muutos on-premise- ja lisenssipohjaisesta liiketoi-
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mintamallista SaaS-malliin kiihdyttää Baswaren tiettyjen tuottovirtojen, kuten lisenssimyynnin 

ja ylläpitopalveluiden, supistumista� Muutos saattaa tehdä myös konsultointipalveluiden 

tuotoista epävakaampia� Tämä heikentää konsernin liikevaihdon kasvua niin kauan, kunnes 

transformaatio on saatettu loppuun� Baswaren keskittäessä tuoteportfoliota strategiseen, 

korkean myyntikatteen liiketoimintaan, voi asiakaspoistuma kasvaa�

Markkinahäiriöt, kuten merkittävien kilpailijoiden yhdistyminen, uusien kilpailijoiden aggres-

siivinen markkinoille tulo tai poikkeuksellisen teknologian ilmaantuminen, voivat olla riskejä 

Baswaren markkina-asemalle ja -osuudelle� 

Yhtiön myynnistä yli 45 prosentin odotetaan tulevan euroalueen ulkopuolelta, mikä altistaa 

konsernin liikevaihdon kasvun valuuttakurssien vaihteluille� Merkittävät muutokset Yhdysvaltain 

dollarissa, Englannin punnassa, Norjan kruunussa, Ruotsin kruunussa tai Australian dollarissa 

voivat vaikuttaa liikevaihtoon� Lisäksi osa Baswaren kustannuksista on Intian rupioissa ja Romanian 

leissä� Poliittiset riskit voivat vaikuttaa negatiivisesti Baswareen� Näihin riskeihin lukeutuvat 

epävarmuus Iso-Britannian asemasta suhteessa Euroopan Unioniin, mikä voi vaikuttaa negatiivises-

ti Baswaren liiketoimintaan Iso-Britanniassa� Lisäksi Intian verotukseen ja lainsäädäntöön liittyvällä 

epävarmuudella voi olla negatiivinen vaikutus Baswaren liiketoimintaan kyseisessä maassa� 

Basware pitää yritysostoja osana strategiaansa� Yritysostoihin sisältyy riskejä muun muassa 

hankittujen toimintojen integroimiseen tai yritysostojen tavoiteltujen taloudellisten hyötyjen ja 

synergiaetujen toteutumiseen liittyen�

Suurimmat Baswaren toimintaan liittyvät riskit liittyvät palvelun keskeytymiseen esimerkiksi 

konesalivikojen vuoksi, erilaisiin tietoturvauhkiin sekä siihen, että Baswaren ratkaisut ja palve-

lut, toiminta ja työntekijöiden käyttäytyminen eivät vastaa vaadittavia standardeja� Operatiivisia 

riskejä hallitaan riskien valvonnan ja suojautumiskäytäntöjen jatkuvan parantamisen sekä 

Baswaren henkilöstön sisäisen koulutuksen avulla�

Covid-19-pandemia voi vaikuttaa organisaatioiden IT-projektien päätösten ja implementointien 

ajoittumiseen sekä maailmanlaajuisesti lähetettyjen ja vastaanotettujen laskujen määrään� 

Tämä voi vaikuttaa Baswaren tilauskertymään, liikevaihtoon, liiketulokseen ja liiketoiminnan 

rahavirtaan� Baswarella on liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelma, joka sisältää laajat etätyösken-

telymahdollisuudet kaikissa liiketoimintayksiköissä� Jos Covid-19 tilanne vaikuttaa olennaisesti 

henkilöstön työskentelykykyyn, se voi haitata Baswaren kykyä palvella asiakkaitaan�

Basware tiedotti toukokuussa 2021, että Baswaren laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu-

kansainvälisen standardointijärjestön (ISO) 9001:2015 sertifikaatin mukaisesti� ISO 9001:2015 

2021 2020

Code of Conduct -koulutuksen suoritusaste 99 % 100 %

sertifikaatti on laajimmin tunnustettu kansainvälinen laadunhallintastandardi� Vuonna 2021 

Basware aloitti myös projektin sen tietoturvajärjestelmien (ISMS) sertifioinniksi ISO27001-

sertifikaatin mukaisesti�

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä� 

Baswaren hallinnointiperiaatteet ovat saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla:  

https://investors.basware.com/fi/hallinnointi/selvitykset-ja-politiikat� 

Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista 

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun -ratkaisujen tarjoaja, jolla 

on maailman suurin avoin yritysverkosto� Baswaren ratkaisut tehostavat yrityksien liiketoi-

mintaa varmistamalla hankinnan ja taloushallinnon sekä osto- ja myyntireskontran kulujen 

täydellisen läpinäkyvyyden� Baswarella on liiketoimintaa maailmanlaajuisesti ja yhtiön 1 347 

henkilöstön jäsentä työskentelee 14 maassa� Basware on sitoutunut vastuulliseen ja kestävään 

liiketoimintaan, auttamaan asiakkaitaan siirtymään kohti paperittomuutta, edistämään työnteki-

jöidensä hyvinvointia ja huolehtimaan kyberturvallisuudesta ja tietosuojasta� 

Yhteiskuntavastuu ja ihmisoikeuksien kunnioitus

Työntekijät ovat Baswaren tärkein voimavara� Basware on sitoutunut toimimaan Yhdistyneiden 

kansakuntien yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen arvojen mukaisesti ja noudatta-

maan Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -periaatteita� Basware noudattaa Kansain-

välisen työjärjestön (ILO) standardeja sekä kaikkia soveltuvia paikallisia työlakeja, -säädöksiä ja 

-määräyksiä� Basware ei hyväksy lapsi-, pakko- tai orjatyötä, tai ihmiskauppaa missään yhtiön 

toimintamaassa� 

Baswarella on käytössään kaikkia työntekijöitä koskevat eettiset periaatteet (Code of Conduct), 

joita sovelletaan konserniyhtiöissä maailmanlaajuisesti� Code of Conduct määrittää eettiset 

periaatteet, joita Baswaren työntekijät noudattavat ja joita Basware odottaa toimittajiensa ja 

kumppaneidensa noudattavan� 

5050

Tarinat Raportit Tilinpäätös Tunnusluvut Tietoja osakkeenomistajille

A-36



2021 2020  

Raportoidut lahjonta- tai korruptiotapaukset 0 0

toimintamaissaan� Baswarella on lahjonnan ja korruption vastainen ohjeistus, jossa määritetään 

kaikkien Baswaren työntekijöiden vastuut vaatimusten noudattamisesta ja ylläpitämisestä 

pitämällä ensisijaisena yrityksen etua� Ohjeistuksen tarkoitus on kertoa henkilöstölle, miten 

tunnistaa ja käsitellä lahjontaan ja korruptioon liittyvät asiat� Ohjeistus päivitettiin vuonna 2020� 

HENKILÖSTÖ IKÄRYHMITTÄIN 2021 2020  

Alle 25-vuotiaat 5 % 4 %

25-34 35 % 36 %

35-44 35 % 37 %

45-54 18 % 18 %

Yli 55-vuotiaat 7 % 6 %

Yhtiön kyky rekrytoida, ylläpitää ja kehittää oikeaa osaamista kaikilla tasoilla on kriittisen 

tärkeää yrityksen menestykselle� Basware tukee henkilöstön monimuotoisuutta ja on sitoutunut 

tarjoamaan kunnioittavan työyhteisön ja tasavertaiset mahdollisuudet kaikille� Basware ei 

hyväksy minkäänlaista etniseen taustaan, ihonväriin, sukupuoleen, uskontoon, ikään, poliitti-

seen vakaumukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai syntyperään perustuvaa syrjintää� 

Vuonna 2021 Baswaren henkilöstön jäsenet edustivat 34 eri kansallisuutta, joista kolme suurinta 

olivat Intian, Suomen ja Romanian kansalaiset� 

Basware järjestää vuosittain YourVoice-henkilöstökyselyn ja seuraa tuloksia työntekijöiden 

kanssa järjestettävien, interaktiivisten tapaamisten kautta� Tapaamisten perusteella luodaan 

toimenpiteet vuosittain� Vuonna 2021 kyselyyn vastasi 93 prosenttia henkilöstöstä� Henkilöstön 

sitoutuneisuutta mittaavien kysymysten tulokset säilyivät edellisvuoden tasolla, kun taas 

parannusta tapahtui erityisesti kolmella alueella: muilta saatu palaute, palkkiot ja tunnustukset 

sekä uramahdollisuudet�

HENKILÖSTÖMITTARIT 2021 2020  

Naisten osuus koko henkilöstöstä 34 % 32 %

Naisten osuus johtajista 30 % 29 %

Kokoaikaiset työntekijät 98 % 98 %

Toistaiseksi voimassaoleva työsopimus 99 % 99 %

Keskimääräinen palvelusaika, vuotta 5�5 5�5

Luonnollinen poistuma 17,7 % 7,1 %

Toimitusjohtaja-työntekijä -palkkasuhde 5,97-1 6,19-1

Lahjonnan ja korruption estäminen

Osana sitoumustaan toimia rehellisesti ja eettisesti Baswarella on nollatoleranssi lahjontaan 

ja korruptioon, ja yhtiö noudattaa paikallisia lahjonnan ja korruption vastaisia lakeja kaikissa 

Ilmoitus väärinkäytöksestä

Basware kannustaa henkilöstöään ilmoittamaan välittömästi kaikista Baswaren toimintaan 

liittyvistä väärinkäytöksistä� Baswaren työntekijät voivat tehdä ilmoituksen esimiehelleen tai 

henkilöstöhallinnon edustajalle� Halutessaan ilmoituksen voi tehdä Baswaren väärinkäytöksiä 

käsittelevälle toimikunnalle� Ilmoituksen tekijän henkilöllisyys pysyy luottamuksellisena ja vain 

niiden henkilöiden tiedossa, joiden tarvitsee se tietää tapauksen asianmukaista käsittelyä 

varten� Väärinkäytöksistä ilmoittavia Baswaren työntekijöitä suojataan kaikilta seuraamuksilta, 

kuten irtisanomiselta ja muilta kostotoimenpiteiltä�

Kyberturvallisuus ja tietoturva

Basware tarjoaa pilvipohjaisia palveluita ja tiedostaa toimialaansa liittyvät tietoturva- ja 

tietosuojariskit� Basware vastaa asiakkaiden ja yhtiön omien tietojen ja tietojärjestelmien 

luottamuksellisuudesta, eheydestä ja saatavuudesta� Basware suhtautuu vakavasti kaikkiin sen 

omiin tai asiakkaiden tietojärjestelmiin tai tietoon kohdistuviin uhkiin, ja kehittää jatkuvasti 

toimintatapoja, prosesseja ja teknologiaa vastatakseen kasvaviin vaatimuksiin ja hallitakseen 

havaittuja riskejä� Tietoturvariskit ovat osa yhtiön monialaista riskien arviointia� 

Hallitakseen tietoturvarikkeistä aiheutuvia riskejä Baswarella on käytössään tietoturvan 

hallintajärjestelmä (ISMS), joka valvoo tietoturvallisuuden kehitystä� Baswaren tietoturvalli-

suusohjeet perustuvat kansainvälisiin standardeihin ja parhaisiin toimintamalleihin� Tietoturvan 

hallintajärjestelmää ja kyberturvallisuuden hankkeita kehitetään jatkuvasti, jotta Baswaren 

tietoturvaohjeistukset ja -standardit vastaavat uusia kyberuhkia, sekä kehittyviä liiketoiminnan 

ja lainsäädännön vaatimuksia� 

Baswaren palvelujen tarkastuskohteet auditoidaan vuosittain ulkoisesti ISAE 3402 standardin 

mukaan, ja tulokset jaetaan pyydettäessä asiakkaille� Basware tekee yhteistyötä johtavan 

tietoturvayhtiön kanssa toteuttaakseen vuosittain tietomurtotestausta ja seuraa havaittuja 

uhkia jatkotoimenpiteillä� Basware on perustanut vastuullisen raportointikanavan, jonka kautta 

tietoturvatutkijat voivat raportoida Baswaren palveluissa havaituista uhkista�
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Henkilöstön kouluttaminen on olennaisessa asemassa tietoturvallisuuden takaamisessa� Bas-

warella on pakollinen yhtiönlaajuinen tietoturvan verkkokoulutus kaikille työntekijöille� Vuonna 

2021 toteutettiin merkittävä päivitys sisäiseen tietoturvan verkkokoulutukseen� Tämän lisäksi 

yhtiön työntekijöille lanseerattiin pelillinen, kalasteluyrityksiä havainnollistava verkkokoulutus, 

jolla pyritään lisäämään osaamista sekä turvaamaan Baswaren ja sen asiakkaiden tiedot� 

Tietosuoja

Basware suhtautuu myös tietosuojaan vakavasti� Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiö käsittelee 

tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön liittyviä tietoja asianmukaisella huolelli-

suudella noudattaen kulloinkin sovellettavissa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja EU:n yleistä 

tietosuoja-asetusta (GDPR)� 

Baswarella on laaja tietosuojaohjelma, jota johtaa tietosuojavastaava ja jota valvoo tietosuo-

jaohjauskomitea� Tietosuojaohjelma identifioi henkilötietoja käsittelevät toiminnot, ylläpitää 

tietosuojarekisteriä, tekee arviointeja, seuraa noudattamista ja ohjaa jatkotoimenpiteitä 

tietosuojan kehittämiseksi� Osana tietosuojaohjelmaa Basware suorittaa erillisiä vaikuttavuusar-

viointeja varmistaakseen, että yhtiön henkilötietojen siirto EU:sta sen tytäryhtiöille ja alihank-

kijoille EU:n ulkopuolelle on GDPR:n mukaista� Arviointeja toteutetaan EU:n tuomioistuimen 

Schrems II -päätöksen (2020) ja siihen liittyvien EU:n tietosuojalautakunnan suosituksien (2021) 

perusteella� 

Basware myös vastaa siitä, että henkilöstön jäsenet, jotka käsittelevät henkilötietoja, ovat 

saaneet yksityisyyden suojaan ja sen käytäntöihin liittyvän koulutuksen� 

Ympäristövastuu

Baswaren ympäristövastuu on kiinteä osa yrityksen yritysstrategiaa ja liiketoimintaa, ja se on 

kirjattu myös eettisiin toimintaohjeisiin (Code of Conduct)� Päivittäisessä toiminnassaan Bas-

ware noudattaa kaikkia soveltuvia ympäristölakeja ja -säädöksiä sekä odottaa työntekijöidensä, 

toimittajiensa ja yhteistyökumppaniensa noudattavan niitä myös� 

Baswaren tärkeimmät aineelliset ympäristöhaasteet liittyvät toimipisteiden energiankulutuk-

seen, liikematkoihin ja kestäviin työmatkavalintoihin� Basware seuraa kasvihuonekaasupääs-

töjään vuosittain ja raportoi ne CDP:lle� Basware on sitoutunut vähentämään hiilijalanjälkeään 

ja parantamaan toimipisteidensä energiatehokkuutta� Basware asetti päästötavoitteen 

vuosille 2016—2020, jossa se pyrki vähentämään toimipisteisiin perustuvia työntekijäkohtaisia 

kasvihuonepäästöjä 20 prosentilla� Tavoite saavutettiin selvästi ja päästöt laskivat 70 prosentilla 

tämän ajanjakson aikana� Covid-19 pandemialla oli merkittävä vaikutus Baswaren vähentyneisiin 

kasvihuonepäästöihin, minkä lisäksi yhtiöllä oli päästövähennyksiin tähtääviä aloitteita sen 

toimistoissa maailmanlaajuisesti� Basware on sitoutunut asettamaan uudet päästötavoitteet 

keskipitkälle aikavälille ja viestimään edistymisestä energiansäästössä ulkoisen raportoinnin ja 

CDP:n vuosittaisen kyselyn kautta� 

Basware on onnistunut vähentämään liikematkoihin liittyviä päästöjään vuodesta 2018� Basware 

jatkaa työtä energian ja polttoaineen kulutuksen vähentämiseksi myös pitkällä aikavälillä 

noudattamalla vastuullisen liikematkailun ohjeita ja seuraamalla työntekijöidensä liikematkoja� 

Basware pyrkii vähentämään liikematkustusta hyödyntämällä verkkoneuvotteluteknologiaa ja 

-viestintätyökaluja� 

Baswaren palveluiden suoran, positiivisen ympäristövaikutuksen on arvioitu olevan merkityksel-

tään kohtuullinen liiketoiminnan luonteesta johtuen� Baswaren digitaaliset ratkaisut ja palvelut 

synnyttävät Baswaren asiakkaille ympäristöhyötyjä automatisoimalla pilvipohjaisen ohjelmiston 

avulla heidän talousprosesseja, ja vähentämällä paperin käyttöä� Siirtymällä paperilaskuista 

sähköisiin laskuihin voidaan myös säästää logistiikkakustannuksissa� Basware pyrkii aktiivisesti 

lisäämään tarjoamiensa ratkaisujen ja palveluiden ympäristövaikutusten ymmärrystä ja on 

sitoutunut läpinäkyvään raportointiin sen liiketoiminnasta aiheutuvista ympäristöhyödyistä ja 

-haitoista�

2021 2020  Muutos, %

Lentomatkustuksen päästöt, hiilidioksidiekvivalenttitonnia 89 669 -87 %

Baswaren kestävät toiminnot EU:n luokitusjärjestelmän mukaan 

Basware Oyj on analysoinut taloudellista toimintaansa Euroopan unionin luokitusjärjes-

telmäasetuksen (EU 2020/852) ja siihen liittyvien teknisten arviointikriteerien mukaisesti 

ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen osalta� EU:n luokitus-

järjestelmäasetuksen (EU 2020/852) mukaan Baswaren liiketoimintoja on mukana asetuksen 

piirissä� Yhtiön taloudellinen toiminta on luokitusjärjestelmäkelpoista ilmastonmuutoksen 

hillitsemistä koskevien teknisten arviointikriteerien kohdassa 8�2� ”Datavetoiset ratkaisut 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä varten”� 

Baswaren luokitusjärjestelmäkelpoinen toiminta sisältää automatisoidun hankinnasta maksuun 

-prosessin, jonka avulla Baswaren asiakkaat saavuttavat päästövähennyksiä ja saavat tarvittaes-

sa näkyvyyden taloudellisten prosessiensa kasvihuonekaasupäästövaikutukseen� Luokitusjärjes-

telmäkelpoisen liikevaihdon osuus on 82 % Basware Oyj:n koko liikevaihdosta�
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EU:n luokitusjärjestelmän mukaisista pääomamenoista asetuksen piirissä Baswarella on 95% 

luokitusjärjestelmäkelpoista� Tämä koostuu pääosin luokitusjärjestelmäkelpoisen toiminnan 

tutkimuksesta ja tuotekehityksestä ja jonkin verran kiinteistöjen uudistamisesta� Toimintame-

noista luokitusjärjestelmään kuuluvat pääosin tutkimus- ja tuotekehityskulut ja jonkin verran 

päästövähennyksiin tähtäävät hankinnat� Niiden osuus on yhteensä 75 % EU:n luokitusjärjestel-

män mukaisista toimintamenoista� 

Baswaren pilvipalveluliiketoiminnan luonteesta johtuen tutkimukseen ja tuotekehitykseen 

kohdistuvat pääoma- ja toimintamenot ovat suhteellisen korkeat, mikä on vaikuttanut EU:n 

luokitusjärjestelmäasetukseen perustuviin raportoituihin lukuihin�

Baswaren luokitusjärjestelmäkelpoisten toimintojen luokitusjärjestelmänmukaisuus arvioidaan 

vuoden 2022 aikana� 

• Skaalautuvuuteen ja operationaaliseen tehokkuuteen liittyvien parannusten odotetaan 

jatkuvan

• Inflaatio ja työvoimakustannukset 

Tulosohjeistus vuodelle 2022

Basware oheistaa koko vuoden 2022 osalta seuraavasti: 

• Tilauskertymä kasvaa 15–35 prosenttia orgaanisesti ilman valuuttakurssien vaikutusta 

• Liikevaihto kasvaa 3–6 prosenttia orgaanisesti ilman valuuttakurssien vaikutusta 

• Liikevoitto 7–10 miljoonan euron välillä 

Mahdolliset valuuttakurssien vaikutukset eliminoidaan käyttämällä katsauskauden laskennassa 

vertailukauden valuuttakursseja� Orgaanisista luvuista on poistettu viimeisten 12 kuukauden 

aikana hankittujen tai myytyjen liiketoimintojen vaikutus�

Hallituksen esitys osingonjaosta 

Tilikauden 2021 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 12 533 tuhatta 

euroa� Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2021 ei makseta osinkoa�

Basware Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 22� maaliskuuta 2022�

Espoossa keskiviikkona 2� helmikuuta 2022

BASWARE OYJ

Hallitus

EU:N LUOKITUSJÄRJESTELMÄN TULOSINDIKAATTORI 2021

Liikevaihto 82 %

Pääomamenot 95 %

Toimintamenot 75 %

Tulevaisuuden näkymät

Liikevaihtoon ja liiketulokseen vaikuttavat asiat

Basware arvioi seuraavien ajureiden vaikuttavan liikevaihtoon ja liikevoittoon vuonna 2022: 

• Liiketoimintaympäristön asteittainen parannus koko vuoden ajan

• Kysynnän ja myynnin toimeenpanon asteittainen parannus koko vuoden ajan, sekä myynnin 

ja markkinoinnin kapasiteetin ja kustannusten porrastamisen ajoittuminen 

• Cloud-tilauskertymän määrän ja ajoituksen, poistuman ja transaktioiden määrään perustu-

van verkkoliiketoiminnan liikevaihdon vaikutus pilvipalveluliiketoiminnan liikevaihtoon� Noin 

50 prosenttia Baswaren verkkoliiketoiminnan transaktiopalveluiden liikevaihdosta perustuu 

jatkuviin tilauksiin

• Konsultointiliiketoiminnan liikevaihtoon vaikuttaa ensisijaisesti uusien asiakkaiden 

voittaminen, asiakaslaajennukset, palveluiden käyttöönotot ja tehokkuuden parantamiseen 

liittyvät projektit olemassa olevien asiakkaiden kanssa, kumppanien kautta toteutettavien 

käyttöönottojen tason lisäksi 

• Ylläpito- ja lisenssiliiketoiminnan liikevaihto jatkaa laskua samalla nopeudella kuin vuonna 

2021
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KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS)

TUHATTA EUROA Liitetieto 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

LIIKEVAIHTO 2 153 155 151 579

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -66 837 -65 941

BRUTTOKATE 86 317 85 638

Myynnin ja markkinoinnin kulut -38 286 -40 001

Tutkimus- ja tuotekehityskulut -27 928 -25 930

Hallinto- ja yleiskulut -13 038 -14 096

Liiketoiminnan kulut yhteensä -79 252 -80 027

Liiketoiminnan muut tuotot 4 75 309

Liiketoiminnan muut kulut 6 3 -1 253

LIIKEVOITTO/TAPPIO 7 144 4 667

Rahoitustuotot 7 832 619

Rahoituskulut 7 -21 398 -12 271

VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA -13 421 -6 985

Tuloverot 8 -812 -345

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -14 233 -7 329

TUHATTA EUROA Liitetieto 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Muut laajan tuloksen erät

Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikut-

teisiksi:

Etuuspohjaisen eläkejärjestelyn uudelleenarvostus 17 -33 -5

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää 

tulosvaikutteisiksi:

Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 4 977 -4 964

Rahavirran suojaukset 18 808 -435

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 8 -131 112

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 5 621 -5 292

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -8 612 -12 621

Tilikauden voiton/tappion jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille -14 233 -7 329

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille -8 612 -12 621

Osakekohtainen tulos

laimentamaton, euroa 9 -0,99 -0,51

laimennettu, euroa 9 -0,99 -0,51
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KONSERNITASE (IFRS)

TUHATTA EUROA Liitetieto 31.12.2021 31.12.2020

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet 10 38 786 41 927

Liikearvo 3 80 257 76 676

Aineelliset hyödykkeet 11 1 366 1 023

Käyttöoikeusomaisuuserät 11 11 470 14 322

Pitkäaikaiset rahoitusvarat 14 13 13

Muut saamiset 15 8 133 3 541

Sopimusvarat 2 0 6

Laskennalliset verosaamiset 8 11 673 10 592

Pitkäaikaiset varat 151 697 148 101

Lyhytaikaiset varat

Myyntisaamiset 15 27 407 26 602

Muut saamiset 15 9 471 8 714

Sopimusvarat 2 639 818

Tuloverosaamiset 8 445 166

Rahat ja pankkisaamiset 16 31 060 40 461

Lyhytaikaiset varat 69 023 76 761

VARAT YHTEENSÄ 220 720 224 862
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KONSERNITASE (IFRS)

TUHATTA EUROA Liitetieto 31.12.2021 31.12.2020

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma

Osakepääoma 19 3 528 3 528

Ylikurssirahasto 19 1 187 1 187

Omat osakkeet 19 0 0

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 19 110 290 110 290

Muut rahastot 19 1 006 289

Muuntoerot 19 -8 205 -13 137

Kertyneet voittovarat 19 -34 843 -19 600

Oma pääoma 72 963 82 557

Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset verovelat 8 5 960 5 071

Korollinen vieras pääoma 22 70 227 66 665

Vuokrasopimusvelat, korollinen 22 8 986 11 647

Sopimusvelat 2 2 133 2 791

Etuuspohjaisten järjestelyiden velat 17 509 388

Pitkäaikaiset velat 87 814 86 562

Lyhytaikaiset velat

Korollinen vieras pääoma 22 1 175 2 173

Vuokrasopimusvelat, korollinen 22 3 560 3 727

Ostovelat ja muut velat 20 34 930 30 470

Sopimusvelat 2 19 965 19 177

Tuloverovelat 8 313 196

Lyhytaikaiset varaukset 21 0 0

Lyhytaikaiset velat 59 943 55 743

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 220 720 224 862
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (IFRS)

TUHATTA EUROA 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Liiketoiminnan rahavirta

Tilikauden voitto/tappio -14 233 -7 329

Oikaisut tilikauden voittoon/tappioon:

Poistot 15 685 15 540

Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot 310 690

Rahoitustuotot ja -kulut 20 217 11 068

Tuloverot 812 345

Muut oikaisut -512 1 566

Oikaisut yhteensä 36 513 29 208

Käyttöpääoman muutos:

Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+) 749 810

Osto- ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 2 807 5 069

Varausten lisäys (+) / vähennys (-) 0 -211

Käyttöpääoman muutos yhteensä 3 556 5 668

Rahoituserät liiketoiminnassa -3 899 -1 301

Maksetut (-) ja saadut (+) verot liiketoiminnasta -1 502 -994

Liiketoiminnan rahavirta 20 435 25 252

TUHATTA EUROA 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -8 441 -9 470

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden nettoluovutustulot 33 7

Muutokset lyhytaikaisissa ja kiinteissä talletuksissa -5 000 0

Investointien rahavirta yhteensä -13 408 -9 464

Rahoituksen rahavirta

Lyhytaikaisten lainojen nosto 0 176

Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset -1 996 -1 996

Rahoitukseen liittyvä maksu -9 886 0

Vuokrasopimusvelkojen maksut -4 267 -4 257

Rahoituksen rahavirta yhteensä -16 149 -6 076

Rahavarojen muutos -9 122 9 712

Rahavarat kauden alussa 40 461 31 672

Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -279 -922

Rahavarat kauden lopussa 31 060 40 461
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KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA (IFRS)

TUHATTA EUROA Osake-pääoma
Ylikurssi-

rahasto Omat osakkeet

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto Muut rahastot Muuntoerot

Kertyneet 
voittovarat

Oma pääoma 
yhteensä

OMA PÄÄOMA 1.1.2021 3 528 1 187 0 110 290 289 -13 137 -19 600 82 557

Laaja tulos 4 932 -14 229 -9 297

Osakepalkkiot -982 -982

Etuuspohjaiset järjestelyt -33 -33

Rahavirran suojaukset 717 717

OMA PÄÄOMA 31.12.2021 3 528 1 187 0 110 290 1 006 -8 205 -34 843 72 963

TUHATTA EUROA Osake-pääoma
Ylikurssi-

rahasto Omat osakkeet

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto Muut rahastot Muuntoerot

Kertyneet 
voittovarat

Oma pääoma 
yhteensä

OMA PÄÄOMA 1.1.2020 3 528 1 187 -98 110 388 653 -8 226 -13 347 94 086

Laaja tulos -4 912 -7 340 -12 253

Osakepalkkiot 98 -98 1 092 1 092

Etuuspohjaiset järjestelyt -5 -5

Rahavirran suojaukset -363 -363

OMA PÄÄOMA 31.12.2020 3 528 1 187 0 110 290 289 -13 137 -19 600 82 557
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 
(IFRS)
Konsernin perustiedot

Basware Oyj on johtava verkkolaskutuksen sekä hankinnasta maksuun -ratkaisujen toimittaja� 

Konsernin emoyritys Basware Oyj on suomalainen Suomen lakien mukaan perustettu julkinen 

osakeyhtiö, jonka y-tunnus on 0592542-4 ja kotipaikka on Espoo� Basware Oyj ja sen tytäryhtiöt 

muodostavat Basware-konsernin ("Basware" tai "konserni")� Basware Oyj:n (BAS1V) osakkeet on 

noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vuodesta 2000 lähtien� 

Hallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen julkistettavaksi 2�2�2022� Suomen osakeyhtiölain mukaan 

osakkeenomistajilla on yhtiökokouksessa mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös� Jäljen-

nös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa yhtiön sijoittajasivuilta investors.basware.com/fi  

tai emoyhtiön pääkonttorista osoitteesta Linnoitustie 2, 02601 Espoo�

1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tilinpäätöksen laatimisperusta

Baswaren konsernitilinpäätös on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten 

tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaan noudattaen 

31�12�2021 voimassaolevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja� Konsernin 

tilinpäätöstiedot esitetään euroina, joka on konsernin emoyhtiön toiminta- ja esittämisvaluutta, 

ja ne perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin, ellei laatimisperiaatteissa ole toisin mainittu� 

Tilinpäätöksen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa 

poiketa esitetystä summaluvusta�

Uudet IFRS-standardit ja IFRIC-tulkinnat sekä muutokset olemassa oleviin standardeihin ja 

tulkintoihin

Konserni on soveltanut 1.1.2021 alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja standardeja ja 

tulkintoja, joilla ei ollut olennaista vaikutusta konsernin raportointiin:

• Muutokset IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 ja IFRS 16 Korkokannan vertailun uudistus - Vaihe 

2 (voimaantulo 1�1�2021): IASB julkaisi 27�8�2020 Korkokannan vertailun uudistus - Vaihe 2, 

Muutokset IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 ja IFRS 16� Muutokset tarjoavat väliaikaisia   helpotuk-

sia taloudelliseen raportointiin, kun pankkien välinen korko (IBOR) korvataan vaihtoehtoisella 

lähes riskittömällä korolla (nearly risk-free rate, RFR)� Muutoksella ei ollut vaikutusta 

konsernitilinpäätökseen�

• Huhtikuussa 2021 IFRS-tulkintakomitea antoi lopullisen agendapäätöksen pilvipalvelujär-

jestelyiden konfigurointi-ja räätälöintimenojen kirjanpitokäsittelystä (IAS38 Aineettomat 

hyödykkeet)� Tässä agendapäätöksessä tulkintakomitea tarkasteli, milloin sovelluksen 

konfiguroinnista ja räätälöinnistä voidaan kirjata aineeton hyödyke� IFRIC:n agendapäätök-

sillä ei ole voimaantuloaikaa, joten niitä odotetaan sovellettavan niin pian kuin mahdollista� 

Koska Baswarella on käytössä kyseisiä pilvipalvelujärjestelyitä, yhtiö on analysoinut 

vaikutusta pilvipalveluiden käyttöönottomenoihin sovellettuihin laadintaperiaatteisiin� 

Analyysin lopputuloksena on todettu, että IFRIC:n agendapäätöksellä on vaikutusta 

aiempaan pilvipalvelujärjestelyiden kirjanpitokäsittelyyn� Analyysin lopputuloksena Basware 

on kirjannut kuluksi pilvipalvelujärjestelyihin liittyviä kuluja, millä on vähäinen vaikutus 

neljännen neljänneksen tulokseen� 

Tilikautena 2022 ja myöhemmin voimaan tulevat muutokset

Niiden standardien ja tulkintojen lisäksi, jotka on esitetty vuoden 2021 tilinpäätöksessä, konserni 

ottaa käyttöön alla olevat IASB:n julkaisemat standardit, tulkinnat ja muutokset olemassa 

oleviin standardeihin ja tulkintoihin 1�1�2022 alkavalla tilikaudella tai myöhemmin� Konserni 

ottaa kunkin standardin käyttöön voimaantulopäivänä, tai voimaantulopäivän ollessa muu kuin 

raportointikauden ensimmäinen päivä, seuraavan raportointikauden alusta edellyttäen, että EU 

hyväksyy ne�

• Muutokset IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen - Viitataan käsitteelliseen viitekehykseen 

(voimaantulo 1�1�2022)� Muutosten tarkoituksena on korvata viittaus IASB:n käsitteellisen 

viitekehyksen (vuoden 1989 viitekehys) aiempaan versioon viittauksella maaliskuussa 2018 

annettuun nykyiseen versioon (käsitteellinen viitekehys) muuttamatta merkittävästi sen 

vaatimuksia� Konsernin nykyisen arvion mukaan muutoksilla ei ole vaikutusta konsernin 

tuleviin tilinpäätöksiin ja se jatkaa arviointiaan muutosten vaikutuksesta�

• Muutokset IAS 37 Tappiolliset sopimukset - sopimuksen täyttämisen kustannukset (voimaan-

tulo 1�1�2022)� Toukokuussa 2020 IASC julkaisi muutokset IAS 37:een Varaukset, ehdolliset 

velat ja ehdolliset varat määrittääkseen, mitkä kustannukset yhtiön on otettava huomioon 

arvioitaessa, onko sopimus tappiollinen� Konsernin nykyisen arvion mukaan muutoksilla ei 

ole vaikutusta konsernin tuleviin tilinpäätöksiin ja se jatkaa arviointiaan muutosten vaikutuk-

sesta�

• Muutokset IAS 16 Käyttöomaisuus: Tuotot ennen aiottua käyttöä - Muutokset IAS 16:een 

(voimaantulo 1�1�2022)� Muutos kieltää yhteisöjä vähentämästä aineellisten käyttöomaisuus-

hyödykkeiden kustannuksista tuotettujen tuotteiden myyntituloja samalla, kun kyseinen 

omaisuus saatetaan sijaintiin ja kuntoon, joka on välttämätöntä toimiakseen tavalla, jolla 

johto on sen suunnitellut toimivan� Sen sijaan yhteisö kirjaa tällaisten erien myynnistä 

saadut tuotot ja niiden tuottamisesta aiheutuvat kustannukset tuloslaskelmaan� Konsernin 
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nykyisen arvion mukaan muutoksilla ei ole vaikutusta konsernin tuleviin tilinpäätöksiin ja se 

jatkaa arviointiaan muutosten vaikutuksesta�

• IFRS 9 Rahoitusinstrumentit – Palkkiot rahoitusvelkojen kirjaamisesta pois taseesta '10 

prosentin' testissä: Osana vuosien 2018–2020 IFRS-standardien vuosittaisten parannusten 

käsittelyä IASB julkaisi muutoksen IFRS 9:ään� Muutos selventää maksuja, joita yhteisölle 

syntyy arvioitaessa sitä, poikkeavatko uuden tai muutetun rahoitusvelan ehdot olennaisesti 

alkuperäisen rahoitusvelan ehdoista� Nämä maksut sisältävät vain lainanottajan ja lainanan-

tajan välillä maksetut tai saadut maksut, mukaan lukien joko lainanottajan tai lainanantajan 

toisen puolesta maksamat tai vastaanottamat maksut� Yhteisö soveltaa muutosta 

rahoitusvelkoihin, joita muutetaan tai vaihdetaan sen tilikauden alkaessa tai sen jälkeen, 

jolloin yhteisö ensimmäisen kerran soveltaa muutosta� Muutos tulee voimaan 1�1�2022 tai 

sen jälkeen alkavilla tilikausilla, ja aikaisempi käyttöönotto on sallittua� Konserni soveltaa 

muutoksia rahoitusvelkoihin, joita muutetaan tai vaihdetaan sen tilikauden alkaessa tai sen 

jälkeen, jolloin yhteisö ensimmäisen kerran soveltaa muutosta� Muutoksilla ei odoteta olevan 

olennaista vaikutusta konserniin�

• Kirjanpidollisten arvioiden määritelmä – Muutokset IAS 8:aan: IASB julkaisi helmikuussa 2021 

muutokset IAS 8:aan, jossa se lisää määritelmän käsitteelle ”kirjanpidolliset arviot”� Muu-

tokset selventävät kirjanpidollisten arvioiden muutosten ja laatimisperiaatteiden muutosten 

eroa sekä virheiden korjaamista� Ne myös selventävät, kuinka yhteisöt käyttävät mittaus-

tekniikoita ja panoksia kirjanpidollisten arvioiden kehittämiseen� Muutokset tulevat voimaan 

1�1�2023 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla ja koskevat tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden 

muutoksia ja kirjanpidollisten arvioiden muutoksia, jotka tapahtuvat kyseisen kauden alussa 

tai sen jälkeen� Aikaisempi soveltaminen on sallittua kunhan tämä ilmoitetaan� Muutoksilla ei 

odoteta olevan olennaista vaikutusta konserniin�

• Tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskevat tiedot - Muutokset IAS 1:een ja IFRS-käytäntöön 

2: IASB julkaisi helmikuussa 2021 muutokset IAS 1:een ja IFRS-käytäntöselvitykseen 2 Olen-

naisuusarvioiden tekeminen, joissa se tarjoaa ohjeita ja esimerkkejä, joiden avulla yhteisöt 

voivat soveltaa olennaisuusarvioita tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeviin tietoihin� 

Muutosten tarkoituksena on auttaa yhteisöjä antamaan tilinpäätöksen laatimisperiaatteita 

koskevia tietoja, jotka ovat hyödyllisempiä, korvaamalla vaatimus merkittävien tilinpäätöksen 

laatimisperiaatteiden esittämisestä vaatimuksella olennaisten tilinpäätöksen laatimisperi-

aatteiden esittämisellä ja lisäämällä ohjeita siitä, kuinka yhteisöt soveltavat olennaisuuden 

käsitettä tehdessään päätöksiä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskevista tiedoista� 

IAS 1:n muutoksia sovelletaan 1�1�2023 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla, ja aikaisempi 

soveltaminen on sallittua� Koska käytänneselosteen 2 muutokset sisältävät ei-pakollisia 

ohjeita olennaisen määritelmän soveltamisesta tilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin liittyvään 

tietoon, näiden muutosten voimaantulopäivän määrittäminen ei ole tarpeen� Konserni arvioi 

parhaillaan muutosten vaikutusta selvittääkseen niiden vaikutusta konsernin tilinpäätöksen 

laatimisperiaatteisiin� 

Konsolidointiperiaatteet 

Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiö Basware Oyj:n ja sen määräysvallassa olevat tytäryhtiöt 

raportointikauden päättymispäivänä� Määräysvallalla tarkoitetaan oikeutta määrätä yrityksen 

talouden ja liiketoiminnan periaatteista hyödyn saamiseksi sen toiminnasta� Tytäryhtiöt on 

yhdistelty konsernitilinpäätökseen siitä hetkestä lähtien, kun konserni on saanut määräysvallan� 

Konserniyhtiöiden keskinäinen osakeomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä� 

Hankintameno on kohdistettu hankitun kohteen hankintahetkellä yksilöidyille varoille ja veloille 

niiden käypään arvoon silloin, kun arvo on voitu määritellä luotettavasti� Hankintamenon 

kohdistuksista on kirjattu laskennalliset verot voimassa olevan verokannan mukaan� Jäljelle 

jäävä osuus on merkitty taseeseen liikearvoksi� Mikäli on viitteitä määräysvallan muutoksesta 

yhtiön yhdistely arvioidaan uudelleen�

Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat sekä voitonjako on eliminoitu 

konsernitilinpäätöksessä�

Valuuttamääräiset erät

Ulkomaan rahan määräiset tapahtumat kirjataan toimintavaluutan määräisinä likimain 

tapahtumapäivän kurssiin� Ulkomaan rahan määräiset monetaariset erät on muutettu toimin-

tavaluutan määräisiksi raportointikauden lopun kursseja käyttäen� Ulkomaan rahan määräiset 

ei-monetaariset erät on arvostettu tapahtumapäivän kurssiin� 

Konsernitilinpäätöksessä euroalueen ulkopuolisten tytäryhtiöiden tuloslaskelmat muunnetaan 

euroiksi tilikauden keskikurssin ja taseet tilinpäätöspäivän kurssin mukaan� Laajan tuloslas-

kelman ja taseen eri valuuttakursseista aiheutuva keskikurssiero on kirjattu muihin laajan 

tuloksen eriin� Ulkomaisten tytäryritysten eliminoinneista sekä hankinnan jälkeen kertyneiden 

oman pääoman erien muuntamisesta syntyneet muuntoerot kirjataan muihin laajan tuloksen 

eriin� Kurssierot sellaisista monetaarisista eristä, jotka ovat osa nettosijoitusta ulkomaiseen 

yksikköön, kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja kirjataan laajaan tuloslaskelmaan, kun 

ulkomaisesta yksiköstä luovutaan�

Segmentti-informaatio

Basware raportoi yhden liiketoimintasegmentin� Raportoitu segmentti kattaa koko konsernin, ja 

sen luvut ovat yhtenevät konsernilukujen kanssa�

Koko yhteisöä koskevat tiedot löytyvät liitetiedoista 2 ja 13�
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Julkiset avustukset

Julkiset avustukset esitetään sillä kaudella, jona avustuksen ehdot täytetään� Avustus kirjataan 

tuloslaskelmaan katettavien menojen vähennykseksi samanaikaisesti, kun niitä vastaavat menot 

kirjataan tulosvaikutteisesti� Aktivoituihin tuotekehityshankkeisiin kohdistuvat avustukset 

esitetään taseessa hankintamenon oikaisuina ja ne tuloutuvat pienempien poistojen muodossa 

aineettoman oikeuden taloudellisena vaikutusaikana�

Tutkimus- ja kehittämismenot

Tutkimusmenot kirjataan kuluksi toteutumishetkellä� Kehittämismenot projekteista on kirjatta-

vissa taseeseen aineettomaksi hyödykkeeksi, kun konserni voi osoittaa:

• Aineettoman hyödykkeen valmiiksi saattaminen on teknisesti toteutettavissa niin, että 

hyödyke on käytettävissä tai myytävissä�

• Aikomuksensa saattaa aineeton hyödyke valmiiksi ja käyttää sitä tai myydä se�

• Kuinka aineeton hyödyke tulee tuottamaan todennäköistä vastaista taloudellista hyötyä�

• Käytettävissä on riittävästi resursseja kehittämistyön loppuunsaattamiseen�

• Siihen liittyvät menot ovat luottettavasti määritettävissä�

 

Uuden teknologian käyttöönottoon tai uuden tuotesukupolven kehitykseen liittyvät menot 

aktivoidaan ja kirjataan kuluksi poistoina taloudellisena 3-5 vuoden vaikutusaikana� Taloudellista 

vaikutusaikaa määriteltäessä huomioidaan teknologian vanhentuminen sekä tuotteiden 

tyypillinen elinkaari� Poistot aloitetaan, kun tuote on kaupallisesti hyödynnettävissä� Olemassa 

olevien tuotteiden ylläpito ja vähäiset parannukset kirjataan suoraan kuluksi� Tutkimus- ja 

kehitystoimintaan liittyvät julkiset avustukset kirjataan tuloslaskelmaan katettavien menojen 

vähennykseksi samanaikaisesti, kun niitä vastaavat menot kirjataan tulosvaikutteisesti�

Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset  

epävarmuustekijät

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää johdolta sellaisten arvioiden 

ja oletusten tekemistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä 

tilikauden tuottojen ja kulujen määriin� Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen 

laatimisperiaatteiden soveltamisessa� Koska arviot ja olettamukset perustuvat tilinpäätöshetken 

näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä� Toteumat voivat poiketa tehdyistä 

arvioista ja oletuksista�

Lisätietoja keskeisimmistä eristä, jotka edellyttävät johdon harkintaa:

Liikearvo (Liitetieto 3)

Kehittämismenot (Liitetieto 10)

Vuokrasopimukset (Liitetieto 12)

Myyntisaamiset (Liitetieto 15)

Laskennalliset verot (Liitetieto 8)

Osakeperusteiset maksut (Liitetieto 5)

Rahoitusriskien hallinta (Liitetieto 18)

Optio-oikeudet (Liitetieto 19)

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Konserni esittää seuraavat vaihtoehtoiset tunnusluvut täydentääkseen konsernitilinpäätöksen-

sä, joka laaditaan IFRS-standardien mukaisesti� Näiden tunnuslukujen tarkoituksena on mitata 

kasvua ja antaa kuva yrityksen toiminnan taloudellisesta tuloksesta� Konserni on soveltanut 

ESMAn (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen) uutta Vaihtoehtoiset tunnusluvut -ohjetta, 

joka on voimassa 3�7�2016 alkaen, ja määrittänyt vaihtoehtoiset tunnusluvut seuraavassa 

esitetyn mukaisesti�

Cloud-liikevaihto koostuu SaaS- ja muiden tilausten ja transaktiopalveluiden liikevaihdosta sekä 

rahoituspalvelutuotoista lukuun ottamatta yhteistyömaksuja�

Orgaaninen liikevaihdon kasvu lasketaan vertaamalla vertailukausien liikevaihtoa ilman valuut-

takurssien vaikutuksia lukuun ottamatta kertaluonteisia yhteistyömaksuja sekä liikevaihtoa 

viimeisten 12 kuukauden aikana hankituista tai myydyistä liiketoiminnoista�

Liikevaihto ilman valuuttakurssien vaikutuksia saadaan laskemalla katsauskauden liikevaihto 

käyttäen vertailukauden valuuttakursseja�
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Bruttoinvestoinnit koostuvat kokonaisinvestoinneista pysyviin vastaaviin, mukaan luettuina 

yritysostot ja taseeseen aktivoidut tuotekehityskustannukset�

Muut pitkävaikutteiset menot sisältävät investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja 

aineettomiin hyödykkeisiin ilman yritysostoja ja aktivoituja tuotekehitysmenoja�

EBITDA:n määritelmänä on liikevoitto + poistot�

Oikaistu EBITDA raportoidaan ilman yhteistyömaksuihin, yritysostoihin ja -myynteihin, 

uudelleenjärjestelyihin ja tehostamiseen liittyviä oikaisuja, arvonalentumistappioita ja oikeuden-

käyntikustannuksia ja korvausmaksuja�

Oikaistu liiketulos (oikaistu EBIT) lasketaan liiketuloksesta ilman yhteistyömaksuihin, yritysostoi-

hin ja -myynteihin, uudelleenjärjestelyihin ja tehostamiseen liittyviä oikaisuja, arvonalentumis-

tappioita, oikeudenkäyntikustannuksia ja korvausmaksuja�

Oikaistu osakekohtainen tulos lasketaan ilman yhteistyömaksuihin, yritysostoihin ja -myynteihin, 

uudelleenjärjestelyihin ja tehostamiseen liittyviä oikaisuja, arvonalentumistappioita ja oikeuden-

käyntikustannuksia ja korvausmaksuja�

Vuotuisten jatkuvien tuottojen bruttotilauskertymä lasketaan laskemalla yhteen katsauskauden 

kokonaistilauskanta sopimuksen vuotuisen arvon perusteella� Cloud-tilauskertymä sisältää 

kaikki jatkuvat SaaS- ja verkkotuotot sisältäen transaktiopalvelut� Uusien tilausten bruttoti-

lauskertymä kattaa uudet cloud-asiakkaat, lisätilaukset ja hinnannostot sopimusten uusimisen 

yhteydessä, mutta ei asiakaspoistumaa� Tilauskanta heijastuu liikevaihtoon viiveellä�

Liiketoiminnan vapaa rahavirta -mittari lasketaan seuraavasti: EBITDA poisluettuna taseen 

aktivoinnit, velan kokonaiskustannukset, verot ja vuokrasopimusvelat, osakkeiden osuus 

osakepohjaisista palkkioista sekä liiketoimintojen ostojen tai myyntien vaikutukset�
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2. Liikevaihto ja sopimukseen perustuvat erät 

Laadintaperiaatteet

Liikevaihto

Liikevaihtoa laskettaessa kokonaislaskutusarvoa oikaistaan alennuksilla ja myynnin 

välillisillä veroilla� Valuuttamääräisen myynnin kurssierot kirjataan myynnin oikaisueriin�

Tuloutusperiaatteet

Basware raportoi liikevaihtoa tyypeittäin� Liikevaihto tyypeittäin jakautuu kahteen 

ryhmään: cloud- eli pilvipohjaisten palveluiden tuottoihin ja muihin kuin cloud-

tuottoihin� Cloud-liikevaihto koostuu SaaS- ja muiden tilausten ja transaktiopalveluiden 

myyntituotoista ja muu kuin cloud-liikevaihto koostuu lisenssi-, ylläpito- ja konsultointi-

tuotoista� SaaS- ja transaktiopalveluja myydään yhdessä konsultointipalveluiden kanssa 

ja e-laskutuspalveluihin sisältyy lisäksi avaustoimenpiteisiin liittyvä työ�

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista perustuu periaatteelle, että myynti 

tuloutetaan sillä hetkellä kun tavaran tai palvelun määräysvalta siirtyy asiakkaalle� IFRS 

15 määrittelee asiakassopimuksen sopimukseksi, josta ilmenee molempien osapuolien 

yksilöidyt oikeudet ja velvoitteet, sopimus on molempien osapuolien hyväksymä, 

molemmat osapuolet ovat sitoutuneet täyttämään omat velvoitteensa, sopimuksella 

on kaupallista merkitystä ja on todennäköistä, että yhteisö saa vastikkeen, johon se on 

oikeutettu asiakkaalle luovutettavia tavaroita tai palveluja vastaan� Konsernilla ei ole 

asiakassopimuksissaan merkittäviä rahoituskomponentteja tai palautusoikeuksia�

Baswaren myyntituotot eri tuottotyypeittäin tuloutetaan ajan myötä lisenssituottoja 

lukuun ottamatta, jotka tuloutetaan tiettynä ajankohtana� SaaS- ja transaktiopalveluja 

laskutetaan kiinteähintaisesti vuosi- tai kuukausilaskutuksena tai kuukausittain 

toteutuneisiin käyttäjä- ja transaktiomääriin perustuen� Kiinteähintaiset ja toteutunei-

siin käyttäjä- ja transaktiomääriin perustuvat käyttömaksut tuloutetaan kuukausittain 

sopimuksen voimassaolon perusteella� Avaustoimenpiteisiin liittyvät myyntituotot 

tuloutetaan tasaisesti sopimuskauden aikana�

Lisenssimyynti tuloutetaan kun IFRS 15 määrittelemät sopimuskriteerit täyttyvät ja 

lisenssi on toimitettu asiakkaalle� Lisenssien ylläpitopalvelut, jotka käsittävät lisenssin 

päivityksen ja asiakastuen, tuloutetaan ylläpitokauden aikana�

Konsultointipalvelut tuloutetaan sen raportointikauden aikana, jolloin palvelu 

tuotetaan� Kiinteähintaisten konsultointiprojektien tulot ja menot kirjataan tuotoiksi 

ja kuluksi valmiusasteen perusteella, kun liiketoimen lopputulos voidaan luotettavasti 

arvioida� Jos syntyneet menot ja kirjatut tuotot ovat suuremmat kuin liiketoimen 

laskutettu määrä, erotus esitetään taseen erässä Sopimusvarat� Jos syntyneet menot 

ja kirjatut tuotot ovat pienemmät kuin laskutus, erotus esitetään erässä Sopimusvelat� 

Mikäli on todennäköistä, että projektin valmiiksi saamiseen tarvittavat kokonaismenot 

ylittävät liiketoimesta saatavat kokonaistulot, odotettavissa oleva tappio kirjataan heti 

kuluksi�

Maantieteellisinä alueina Basware raportoi Amerikat, Euroopan, Pohjoismaiden ja 

APACin liiketoiminnot� Amerikat sisältää Pohjois- ja Etelä-Amerikan liiketoiminnot� 

Eurooppa sisältää Euroopan ja Venäjän liiketoiminnot lukuun ottamatta Pohjoismaita 

(Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska), jotka raportoidaan erikseen� APAC sisältää Aasian ja 

Tyynenmeren alueen liiketoiminnot�

TUHATTA EUROA
Tulouttamis-

ajankohta 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Cloud-liikevaihto

SaaS Ajan kuluessa 65 227 58 344

Transaktiopalvelut Ajan kuluessa 49 844 47 272

Muu cloud-liikevaihto Ajan kuluessa 4 926 4 696

Cloud-liikevaihto yhteensä 119 996 110 312

Muu kuin cloud -liikevaihto

Ylläpito Ajan kuluessa 6 051 14 687

Lisenssimyynti Yhtenä ajankohtana 136 348

Konsultointipalvelut Ajan kuluessa 26 942 26 875

Muu kuin cloud -liikevaihto Ajan kuluessa 30 -644

Muu kuin cloud -liikevaihto yhteensä 33 158 41 267

Konserni yhteensä 153 155 151 579

Liikevaihto tyypeittäin
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TUHATTA EUROA 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Amerikka 33 641 35 013

Eurooppa 54 767 52 176

Pohjoismaat 56 904 56 428

APAC 7 843 7 962

Konserni yhteensä 153 155 151 579

TUHATTA EUROA 31.12.2021 31.12.2020

Myyntisaamiset 27 407 26 602

Sopimusvarat: 

Pitkäaikaiset 0 6

Lyhytaikaiset 639 818

Sopimusvelat: 

Pitkäaikaiset 2 133 2 791

Lyhytaikaiset 19 965 19 177

 
Vuosien 2019-2020 aikana konserni ei ole kirjannut olennaisia arvonalennuksia sopimusvaroista�   
 

TUHATTA EUROA 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Vuoden alussa sopimusvelkoihin sisältyvistä eristä kirjattu 

liikevaihto
17 349 15 203

% 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

EUR 54,1 52,8

USD 20,5 21,3

GBP 7,3 7,2

Muut 18,0 18,6

Konserni yhteensä 100 100

Liikevaihto asiakkaan sijainnin mukaan

Yhteenveto sopimukseen perustuvista eristä:

Alla on eritelty liikevaihto, mikä on kirjattu vuoden alussa sopimusvelkoihin 
sisältyneistä eristä:

Liikevaihto valuutoittain

Sopimukseen perustuvat varat ja velat

Myynnin tulouttamis- ja laskutushetki voivat poiketa toisistaan� Konserni kirjaa 

sopimukseen perustuvan varan silloin kun liikevaihto tuloutetaan ennen laskutusta, ja 

vastaavasti sopimukseen perustuvan velan silloin kun liikevaihto tuloutetaan laskutuk-

sen jälkeen�

Konsultointipalvelut tuloutetaan sen raportointikauden aikana, jolloin palvelu 

tuotetaan� Kiinteähintaisten konsultointiprojektien tulot ja menot kirjataan tuotoiksi 

ja kuluksi valmiusasteen perusteella, kun liiketoimen lopputulos voidaan luotettavasti 

arvioida� Jos syntyneet menot ja kirjatut tuotot ovat suuremmat kuin liiketoimen 

laskutettu määrä, erotus esitetään taseen erässä Sopimusvarat� Jos syntyneet menot 

ja kirjatut tuotot ovat pienemmät kuin laskutus, erotus esitetään erässä Sopimusvelat� 

Suurin osa sopimukseen perustuvista veloista koostuu seuraavista eristä: 

• ennakkoon laskutetusta SaaS- ja transaktiopalveluista, joiden osalta liikevaihto 

tuloutetaan kuukausittain sopimuskaudelle 

• ennakkoon laskutetuista avaustoimenpiteistä, joiden osalta liikevaihto tuloutetaan 

kuukausittain sopimuskaudelle

• ennakkoon laskutetusta ylläpitotuotosta, joka tuloutetaan ylläpitokauden aikana

Jäljellä oleville suoritevelvoitteille kohdistettu transaktiohinta

Konserni on hyödyntänyt IFRS 15�121:n mukaista käytännön apukeinoa jäljellä oleville suorite-

velvotteille kohdistetun transaktiohinnan esittämisessä� Konsernin relevantit suoritevelvoitteet 

ovat joko osa sopimusta, joiden odotettavissa oleva kestoaika on alle vuoden tai konserni kirjaa 

liikevaihdon näistä suoritevelvotteista IFRS 15�B16:n mukaisesti�
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3. Liikearvo

 

Laadintaperiaatteet

Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, joka ylittää konsernin osuuden hankitun 

yrityksen nettovarallisuuden käyvästä arvosta hankinta-ajankohtana� Liikearvo 

arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä arvonalentumisilla� 

Liikearvon arvonalentumistestaus

Konsernissa testataan vähintään vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta 

liikearvo, jolla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika� Lisäksi säännöllisin väliajoin 

arvioidaan viitteitä arvonalentumisesta� Arvonalentumistarvetta tarkastellaan 

rahavirtaa tuottavien yksikköjen tasolla� Jos kerrytettävissä oleva rahamäärä on 

alhaisempi kuin omaisuuserän kirjanpitoarvo, arvonalentuminen kirjataan kuluna 

tuloslaskelmaan� Kerrytettävissä oleva rahamäärä on rahavirtaa tuottavan yksikön 

käypä arvo vähennettynä luovutuksesta johtuvilla menoilla tai sen käyttöarvo, sen 

mukaan kumpi niistä on suurempi� Käyttöarvo määritetään vastaisten rahavirtojen 

nykyarvona� Käytettävä diskonttokorko kuvastaa markkinoiden näkemystä rahan-aika 

arvosta ja omaisuuserään liittyvistä erityisriskeistä� Liikearvosta kirjattua arvonalentu-

mistappiota ei voida myöhemmin peruuttaa�

TUHATTA EUROA 31.12.2021 31.12.2020

Hankintameno 1�1� 76 676 80 345

Muuntoerot 3 580 -3 669

Vähennykset 0 0

Hankintameno 31.12. 80 257 76 676

Kirjanpitoarvo 31.12 80 257 76 676

Liikearvo testataan vuosittain IAS 36 mukaan� Konsernilla ei ole muita aineettomia hyödykkeitä 

kuin liikearvo, jolla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika� Keskeneräiset aineettomat 

hyödykkeet ovat myös raportointikaudella arvonalentumistestin kohteena� Arvonalentumis-

testaus on toteutettu konsernitasolla, sillä konsernilla on keskitetty ohjausmalli ja sitä tukeva 

raportointirakenne� Liikearvoa seurataan sisäisesti konsernitasolla�

Liikearvot on testattu vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä� Rahavirtaa tuottavan yksikön 

kerrytettävissä oleva rahamäärä perustuu käyttöarvolaskelmiin� Kassavirtaennuste on johdettu 

hallituksen hyväksymistä ennusteista ja strategisista suunnitelmista, jotka kattavat viiden 

vuoden ajanjakson� Hallituksen hyväksymän ennustejakson jälkeiset rahavirrat on arvioitu 

extrapoloimalla yhtiön strategian mukaisia kassavirtaennusteita� Terminaalivuoden arvo on 

määritelty pitkän aikavälin strategianennusteiden perusteella�

Yli 10 vuoden päähän ulottuvat kassavirrat lasketaan käyttäen terminaaliarvon menetelmää� 

Terminaalikasvuprosenttina on käytetty 2,5 prosenttia (2,5%) perustuen johdon konservatiivi-

seen arvioon pitkän aikavälin kasvusta� Arvostukseen vaikuttavat keskeiset tekijät ovat liikevaih-

don kasvu, strategiset suunnitelmat sekä markkina-asema ja kasvupotentiaali avainmarkkinoilla�  

Diskonttauskorkona käytetään painotettua pääomakustannusta ennen veroja (WACC)� WACC’in 

tekijät ovat riskitön korko, markkinariskipreemio, yrityskohtainen tekijä, toimialan beta sekä 

vieraanpääoman kustannus ja velkaantuneisuusaste� Laskelmissa on käytetty 11,1 prosentin (11,2 

%) WACC’ia

Arvonalennustestausten tuloksena liikearvon alentumista ei ole kirjattu 31�12�2021 päättyneellä 

eikä edeltävällä tilikaudella� 

Herkkyysanalyysin perusteella ei ole viitteitä siitä, että laskentaoletusten muutokset voisivat 

olla niin merkittäviä, että ne johtaisivat tilanteeseen, missä kirjanpitoarvot ylittäisivät yksikön 

kerrytettävissä olevan rahamäärän� Liikearvon testaukseen vaikuttaa se, miten konserni 

saavuttaa vuodelle 2022 ja sen jälkeiselle ajalle asetetut tavoitteet� Herkkyysanalyysissä on 

arvioitu keskeisten laskentaoletusten, kuten terminaalivuoden kasvun, keskimääräisen liike-

voittoprosentin sekä diskonttauskoron, merkittävien muutosten vaikutuksia� Terminaalivuoden 

kasvun tulisi laskea yli 900 prosenttiyksikköä, diskonttauskoron ennen veroja tulisi kasvaa yli 

20 prosenttiyksikköä tai ennusteaikavälin keskimääräisen liikevoittoprosentin tulisi laskea yli 13 

prosenttiyksikköä, jotta arvonalennus tulisi kirjattavaksi� Käytetty arvo ylittää kirjanpitoarvon yli 

100 prosentilla�
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TUHATTA EUROA 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Myyntivoitot 44 26

Muut 31 283

Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 75 309

4. Liiketoiminnan muut tuotot

Laadintaperiaatteet

Liiketoiminnan muissa tuotoissa esitetään liiketoimintojen ja käyttöomaisuuden 

myyntivoitot�

Vuonna 2020, muut tuotot koostuvat pääosin liiketoimintakauppaan liittyvistä muista tuotoista�
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5. Henkilöstö ja työsuhde-etuudet

Laadintaperiaatteet

Konsernilla on yksinomaan maksuperusteisia eläkejärjestelyjä, joista maksut kirjataan 

kuluksi sille tilikaudelle, jota veloitus koskee� 

Konsernilla on myös sitouttamiseen liittyvä etuuspohjainen palkkiojärjestelmä Intiassa� 

Etuuden laskelma laaditaan samoin periaattein kuin etuuspohjaisten eläkejärjeste-

lyiden laskelmat ja ne altistavat konsernin vakuutusmatemaattisille riskeille, kuten 

palkkariski, korkoriski ja odotettavissa olevaan elinikään liittyvä riski� Etuuspohjaisten 

velvoitteiden määrä perustuu riippumattomien vakuutusmatemaatikkojen vuosittaisiin 

laskelmiin� Velvoitteen nykyarvo määritetään diskonttaamalla arvioidut vastaiset 

rahavirrat korolla, joka vastaa hallituksen liikkeelle laskemien joukkovelkakirjalainojen 

korkoa, jos ei ole saatavilla yritysten liikkeelle laskemia korkealaatuisten joukko-

velkakirjalainojen korkoa� Tämä järjestely on rahastoimaton ja tarkempia tietoja 

järjestelystä on annettu liitetiedossa 17�

Konsernin lähipiiriin kuuluvat konsernin emoyhtiö (Basware Oyj) ja sen tytäryhtiöt, 

hallituksen ja johtoryhmän jäsenet mukaan lukien emoyhtiön toimitusjohtaja sekä 

heidän läheiset perheenjäsenensä sekä kaikkien lähipiiriin kuuluvien määräysvallassa 

olevat yhteisöt� Baswaren tytäryhtiöt on esitetty liitetiedossa 25� Konsernin lähipiiriin 

kuuluville, pois lukien tytäryhtiöt, ei ole myönnetty lainoja eikä heidän puolestaan ole 

annettu takauksia tai muita vakuuksia�

HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Amerikka 98 106

Eurooppa 380 373

Pohjoismaat 416 425

APAC 446 430

Henkilöstö yhteensä 1 339 1 334

TUHATTA EUROA 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Palkat ja palkkiot -72 925 -74 171

Osakepalkkiojärjestelmät -534 -1 409

Kulut, etuuspohjaiset järjestelyt -114 -74

Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt -6 407 -5 690

Muut henkilöstösivukulut -6 441 -6 268

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut yhteensä -86 420 -87 613

TUHATTA EUROA 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Emoyhtiön toimitusjohtaja

Klaus Andersen (11�3�2020 alkaen) -1 145 -519

Hallituksen jäsenille hallitustehtävistä suoritetut 

 korvaukset

Michael Ingelög -116 -80

Ilkka Sihvo -63 -59

Daryl Rolley -51 -74

Minna Smedsten (4�6�2020 alkaen) -60 -37

Carl Farrell (18�3�2021 alkaen) -40 0

Jonathan Meister (18�3�2021 alkaen) -40 0

Asko Schrey (18�3�2021 asti) -9 -44

Tuija Soanjärvi (21�8�2019 asti) 0 -4

Yhteensä -1 524 -817

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

Ylimmän johdon palkat, palkkiot ja luontaisedut

Konsernin johtoon kuuluvia avainhenkilöitä ovat toimitusjohtaja sekä hallituksen ja johtoryhmän 

jäsenet, sisältäen väliaikaiset positiot� Lainoja, takuita tai vakuuksia ei ole annettu konsernin 

avainhenkilöiden puolesta�  
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TUHATTA EUROA 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet -1 746 -1 862

Osakeperusteiset etuudet -395 -523

Yhteensä -2 141 -2 385

Johdon työsuhde-etuudet 

Toimitusjohtaja Klaus Andersenin kiinteä palkka ajalta 1�1�–31�12�2021 etuineen oli 411 tuhatta 

euroa (410 tuhatta euroa ajalta 1�1��–31�12�2020)� Tästä säännöllisen rahapalkan osuus oli 391 

tuhatta euroa (391 tuhatta euroa) ja luontoisetujen osuus 20 tuhatta euroa (19 tuhatta euroa)� 

Lisäksi Andersenille maksettiin 123 tuhannen euron bonus vuonna 2021 vuoteen 2020 liittyen 

(99 tuhannen euron bonus vuonna 2020 vuoteen 2019 liittyen)�

Vuonna 2021 Andersenille annettiin kannustinjärjestelmän perustella 16 657 osaketta (354 

osaketta vuonna 2020), joista 8 329 (177 vuonna 2020) siirrettiin Andersenille osakkeina, 

maksupäivien keskihintojen mukaan arvoltaan 305 tuhatta euroa (5 tuhatta euroa) ja rahana 

maksettiin 305 tuhatta euroa (5 tuhatta euroa), jolla maksettiin ennakonpidätyksen osuus�

Toimitusjohtaja Klaus Andersenin suoriteperusteinen eläkemeno oli 64 tuhatta euroa (61 tuhat-

ta euroa vuonna 2020)� Toimitusjohtajan eläkejärjestely on työeläkelainsäädännön mukainen� 

Toimitusjohtaja Klaus Andersenilla on kolmen kuukauden irtisanomisaika, jonka lisäksi hän on 

oikeutettu kahdentoista kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen� 

Osakeperusteiset maksut

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2018–2020

Basware Oyj:n hallitus päätti 17�7�2018 uudesta konsernin avainhenkilöille suunnatusta ehdolli-

sesta osakepalkkiojärjestelmästä vuosille 2018–2020�

Palkkion saaminen ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä edellytti, että palkkiojärjestelmän 

piiriin kuuluva työntekijä hankki Baswaren osakkeita� Työntekijä sai palkkiona kaksi (2) 

lisäosaketta jokaisella osakeomistusvelvoitteen alaisella osakkeella kolmen (3) vuoden sitoutta-

misjakson jälkeen� 

Palkkiona annettavien osakkeiden saaminen edellytti, että työntekijän työ- tai toimisuhde oli 

ollut voimassa palkkion maksuhetkellä ja että osakeomistusvelvoitteen alaiset osakkeet olivat 

edelleen työntekijän hallussa palkkion maksuhetkellä� Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 

perusteella palkkiojärjestelmän piiriin kuuluvalle työntekijälle maksettavat palkkiot vastasiva-

tyhteensä enintään 77 714 Basware Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan 

osuuden� 

Baswaren 32 avainhenkilöä, jotka olivat oikeutettuja vastaanottamaan palkkion järjestelmän 

perusteella,hankkivat tai allokoivat järjestelmään sen alussa yhteensä 29 336 Basware Oyj:n 

osaketta� Järjestelmän perusteella Baswaren avainhenkilöille maksetut palkkiot vastasivat siten 

yhteensä 58 672 Basware Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden�

Osakepalkkio-ohjelman palkkiot suoritettiin ja ohjelma päättyi maaliskuussa 2021� 

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2017–2019

Basware Oyj:n hallitus päätti 1�3�2017 avainhenkilöille suunnatusta suoriteperusteisesta osake-

palkkiojärjestelmästä vuosille 2017–2019�

Järjestelmässä oli kolme ansaintajaksoa: kalenterivuodet 2017–2018, 2018–2019 ja 2019–2020� 

Hallitus päätti ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansain-

tajakson alussa� Järjestelmän palkkio ansaintajaksolta 2019–2020 perustui konsernin vuoden 

2019 keskeisiin suorituskyvyn mittareihin� Ansaintajakson 2019–2020 perusteella maksettavat 

mahdolliset palkkiot vastasivat yhteensä enintään 60 225 Basware Oyj:n osakkeen arvoa 

sisältäen myös rahana maksettavan osuuden� Järjestelmän kohderyhmään kuului noin 45 

avainhenkilöä, mukaan lukien Baswaren johtoryhmän jäsenet�

Maaliskuussa 2021 järjestetyssä suunnatussa osakeannissa, joka liittyi vuosien 2017–2019 suo-

riteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2019–2020 palkkioiden maksamiseen, 

Laadintaperiaatteet

Järjestelyissä myönnettävät etuudet arvostetaan käypään arvoon niiden myöntämispäi-

vänä osakkeiden bruttomäärään perustuen, kirjataan kuluksi ansaintajakson aikana ja 

vastaava oikaisu tehdään omaan pääomaan� Yhtiön verottajalle maksama ennakonpidä-

tys kirjataan suoraan omaan pääomaan�
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siirrettiin 10 572 osaketta ja silloin päättyi järjestelmän ansaintajakso 2019–2020� Järjestelmän 

perusteella maksetut palkkiot vuoden 2020 osalta vastasivat yhteensä 21 140 Basware Oyj:n 

osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden�

Osakepakkiojärjestelmä päättyi maaliskuussa 2021�

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2020–2021

Basware Oyj:n hallitus päätti 18�12�2019 Baswaren avainhenkilöille suunnatusta suoriteperustei-

sesta osakepalkkiojärjestelmästä vuosille 2020–2021�

Suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä on yksi ansaintajakso, joka on kalenterivuodet 

2020–2021� Hallitus on päättänyt ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetetut tavoitteet� 

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 45 avainhenkilöä, mukaan lukien Baswaren johtoryh-

män jäsenet�

Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2020–2021 perustuu yhtiön osakkeen 

kokonaistuottoon (TSR), konsernin kokonaisliikevaihtoon ja vuotuisten jatkuvien Cloud-tuottojen 

bruttotilauskertymään 2020–2021� Ansaintajakson 2020–2021 perusteella maksettavat palkkiot 

vastaavat arvoltaan yhteensä enintään noin 320 000 Basware Oyj:n osaketta sisältäen myös 

rahana maksettavan osuuden�

Vuoden 2021 lopussa suoriteperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään kuului 45 avainhenkilöä�

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2020

Basware Oyj:n hallitus päätti 18�12�2019 perustaa sitouttavan osakepalkkiojärjestelmästä 

vuodelle 2020� Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä on suunnattu Baswaren avainhenkilöille� 

Palkkion maksaminen riippuu avainhenkilön työ- tai toimisuhteen jatkumisesta palkkionmaksun 

ajankohtana�

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän palkkiot maksetaan 1–3 vuoden sitouttamisjakson jälkeen� 

Järjestelmän perusteella myönnetyt palkkiot ovat yhteensä enintään 10 000 Basware Oyj:n 

osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden�

Syyskuussa 2021 järjestetyssä suunnatussa osakeannissa, joka liittyi sitouttavaan osakepalkkio-

järjestelmän 2020, siirrettiin 625 osaketta� Järjestelmän perusteella maksetut palkkiot vuoden 

2021 osalta vastasivat yhteensä 1 250 Basware Oyj:n osakkeen arvoa, sisältäen myös rahana 

maksettavan osuuden�

Vuoden 2021 lopussa sitouttavaan osakepalkkiojärjestelmään kuului kolme (3) avainhenkilöä� 

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2022–2024

Basware Oyj:n hallitus päätti 16�12�2021 yhtiön avainhenkilöiden suoriteperusteisesta osakepalk-

kiojärjestelmästä vuosille 2022–2024� 

Suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä on yksi ansaintajakso, joka on kalenterivuodet 

2022−2023 ja yksi ylimääräinen sitouttamisjakso, joka on kalenterivuosi 2024� 

Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2022−2023 perustuu yhtiön osakkeen 

kokonaistuottoon (TSR), konsernin kokonaisliikevaihtoon ja vuotuisten jatkuvien Cloud-tuottojen 

bruttotilauskertymään vuosina 2022−2023� Ansaintajakson 2022−2023 perusteella maksettavat 

palkkiot vastaavat arvoltaan yhteensä enintään 315 600 Basware Oyj:n osaketta sisältäen myös 

rahana maksettavan osuuden�

Hallitus on päättänyt ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetetut tavoitteet� Järjestelmän 

kohderyhmään kuuluu noin 60 avainhenkilöä, mukaan lukien Baswaren johtoryhmän jäsenet�

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2022

Basware Oyj:n hallitus päätti 16�12�2021 sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä vuodelle 

2022� Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä on suunnattu valituille Baswaren avainhenkilöille� 

Palkkion maksaminen riippuu avainhenkilön työ- tai toimisuhteen jatkumisesta palkkionmaksun 

ajankohtana�

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän palkkiot maksetaan 1–3 vuoden sitouttamisjakson jälkeen� 

Järjestelmän perusteella myönnetyt palkkiot ovat yhteensä enintään 20 000 Basware Oyj:n 

osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden�

Henkilöstön osakesäästöohjelma 2022–2025

Basware Oyj:n hallitus päätti 23�11�2021 perustaa uuden, pitkän aikavälin osakesäästöohjelman 

Basware Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden henkilöstölle�

Osakesäästöohjelman tavoitteena on tarjota kaikille Baswaren työntekijöille mahdollisuus 

sijoittaa osa palkastaan Baswaren osakkeisiin� Ohjelman tarkoituksena on saattaa yhteen 

henkilöstön ja Baswaren osakkeenomistajien intressit pitkän aikavälin arvonluonnin tueksi�

Ohjelman ensimmäinen kausi alkaa 1�4�2022 ja päättyy 31�3�2025� Osakkeet ostetaan julkisen 

kaupankäynnin kautta neljännesvuosittain säästösumman perusteella� Ensimmäinen erä 

ostetaan Q2 2022 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen�
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Jokainen ohjelmaan osallistuja saa yhden ilmaisen lisäosakkeen kahta osaketta kohden, jotka on 

hankittu ensimmäisen säästökauden aikana (huhtikuu 2022–maaliskuu 2023)� Lisäosakkeiden 

saamisen edellytyksenä on, että ohjelmaan osallistuja omistaa edelleen säästökauden aikana 

hankitut osakkeet ja on työsuhteessa Baswareen ohjelman kauden päätyttyä�

Osakesäästöohjelman kustannukset muodostuvat ohjelmaan osallistuvien henkilöiden lukumää-

rän, ostettujen osakkeiden lukumäärän ja osakekurssin kehityksen perusteella� Ohjelman kautta 

säästettyjen varojen määrän arvioidaan sijoittuvan 0,6–1,0 miljoonan euron välille ensimmäisen 

säästökauden aikana (huhtikuu 2022–maaliskuu 2023)� Hallituksella on mahdollisuus muuttaa 

kokonaissäästöjen määrää ennen ohjelman kauden alkua�

Vaikutus tulokseen ja taloudelliseen asemaan 2021

Raportointikauden kulu, osakepalkkiojärjestelmät 533 517

Osakepalkkiojärjestelmien vastuut 31�12�2021 2 409

Tulevat osakepalkkiojärjestelmiin liittyvät maksut veroviranomaisille, arvioitu 

raportointikauden lopussa 58 988

Osakepalkkiojärjestelmien vaikutus tulokseen ja taloudelliseen asemaan

Kauden aikana myönnettyjen instrumenttien arvostusparametrit 

Osakepalkkiojärjestelmien tiedot

Ehdollinen osakepalkkio-
järjestelmä 2018-2020

Sitouttava osakepalkkio-
järjestelmä 2020

Myönnettävien osakkeiden  

enimmäismäärä 77 714 10 000

Myöntämispäivä 18�7�2018 19�12�2019

Oikeuden syntymispäivä 31�3�2021

12-36 kuukauden  

sitouttamisaika

Oikeuden syntymisehdot

Osakkeen omistus ja 

työsuhteen jatkuminen Työsuhteen jatkuminen

Enimmäisvoimassa-oloaika, vuosia 2,7 -

Jäljellä oleva voimassaoloaika, vuosia 0,0 -

Henkilöiden lukumäärä 31�12�2020 0 3

Maksun suorittamistapa Osakkeina ja käteisvaroina Osakkeina ja käteisvaroina

Suoriteperusteiset osakepalkkiojärjestelmät:

Ansaintajakso 2019-2020 Ansaintajakso 2020-2021

Myönnettävien osakkeiden 

enimmäismäärä 60 225 320 000

Myöntämispäivä 20�6�2019 19�12�2019

Oikeuden syntymispäivä 31�3�2021 31�5�2022

Oikeuden syntymisehdot

Konsernin keskeiset 

tunnus-luvut ja työsuhteen 

jatkuminen

Konsernin keskeiset 

tunnusluvut ja työsuhteen 

jatkuminen

Enimmäisvoimassa-oloaika, vuosia 1,8 2,4

Jäljellä oleva voimassaoloaika, 

vuosia 0,0 0,4

Henkilöiden lukumäärä 31�12�2020 0 45

Maksun suorittamistapa Osakkeina ja käteisvaroina Osakkeina ja käteisvaroina

Osakkeen hinta päätöshetkellä 38,69

Osakkeen hinta 31�12�2021 30,25

Odotettavissa olevat osingot 0

Käypä arvo 31�12�2021 135 425
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Muutokset vuonna 2021

Ehdollinen osakepalkkio-
järjestelmä 2018-2020

Sitouttava osakepalkkio-
järjestelmä 2020

1�1�2021 ulkona olleet 64 356 1 650

Myönnetyt 0 3 500

Menetetyt -5 684 0

Toteutetut, brutto -58 672 -1 250

31�12�2021 ulkona olleet 0 3 900

Suoriteperusteiset osakepalkkiojärjestelmät:

Ansaintajakso 2018-2019 Ansaintajakso 2019-2020

1�1�2021 ulkona olleet 59 409 354 100

Myönnetyt 0 0

Menetetyt -38 269 -65 840

Toteutetut, brutto 21 140 0

31�12�2021 ulkona olleet 0 288 260
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6. Liiketoiminnan muut kulut

7. Rahoitustuotot ja -kulut

TUHATTA EUROA 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Myyntisaamisten arvonalentumistappiot 463 -745

Yritysostot ja -myynnit sekä uudelleenjärjestelykulut -8 -8

Tehostamiseen liittyvät kustannukset -432 -453

Liiketoiminnan muut kulut -20 -47

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 3 -1 253

TUHATTA EUROA 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Rahoitustuotot
Korkotuotot jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista eristä 7 25

Valuuttakurssivoitot jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista 

eristä 510 548

Muut rahoitustuotot 316 46

Yhteensä 832 619

Rahoituskulut
Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista eristä -19 515 -10 196

Valuuttakurssitappiot jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista 

eristä
-1 117 -1 167

Korkokulut vuokrasopimusveloista -762 -881

Muut rahoituskulut -4 -27

Yhteensä -21 398 -12 271

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -20 566 -11 652

Laadintaperiaatteet

Konserni kirjaa vieraan pääoman menot kuluksi sillä kaudella, kun ne syntyvät� 

TUHATTA EUROA 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Liikevaihtoon sisältyvät kurssierot 30 -644

Ostoihin sisältyvät kurssierot -27 -5

Valuuttakurssivoitot 510 548

Valuuttakurssitappiot -1 117 -1 167

Tuloslaskelmaan kirjatut kurssierot yhteensä -604 -1 267

Tuloslaskelmaan kirjatut kurssierot

8. Tuloverot

Laadintaperiaatteet

Tuloverot muodostuvat verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisista 

veroista� Verot kirjataan tuloslaskelmaan, paitsi suoraan omaan pääomaan tai laajaan 

tuloslaskelmaan kirjattavien erien osalta, jolloin verovaikutus kirjataan vastaavaan 

erään� 

Kauden verotettavaan tuloon perustuva vero lasketaan kunkin maan säännösten 

mukaisesti voimassaolevan verokannan mukaisesti� 

Kun tuloveromääräyksien tulkintaan sisältyy epävarmuutta, konserni arvioi, pystyykö 

yhtiö täysin hyödyntämään tuloveroilmoituksen mukaisen verotuksellisen aseman� 

Tarvittaessa verokirjauksia oikaistaan kuvastamaan muuttunutta tilannetta� Raportoin-

tipäivänä kirjatut veromäärät perustuvat arvioihin tulevista verosuorituksista�
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TUHATTA EUROA 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -942 -1 027

Aikaisempien tilikausien verot -352 76

Laskennallisten verovelkojen ja -saamisten muutos 482 607

Tuloverot yhteensä -812 -345

TUHATTA EUROA 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Verot nettosijoitusten kurssieroista -41 41

Verot johdannaisista -90 72

TUHATTA EUROA 31.12.2021 31.12.2020

Tuloverosaamiset 445 166

Tuloverovelat 313 196

TUHATTA EUROA 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Tulos ennen veroja -13 421 -6 985

Vero laskettuna emoyhtiön verokannalla 2 684 1 397

Aikaisempien tilikausien verot -352 76

Ulkomaisten tytäryhtiöiden poikkeavat verokannat -298 -384

Verokantamuutosten vaikutus 0 0

Vähennyskelvottomat menot -3 390 -2 099

Tappiot, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista 0 0

Muut erät -130 528

Verovapaat tuotot 3 65

Tuloslaskelman ulkopuoliset verotettavat tuotot 0 0

Laskennallisen verosaamisen muutos aikaisempien vuosien 

tappioista 1 159 839

Aikaisempien tilikausien tappiot, joista on kirjattu laskennalli-

nen verosaaminen -488 -766

Verokulu tuloslaskelmassa -812 -345

Välittömät verot

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot

Tuloverosaamiset ja -velat

Verokannan täsmäytys

Laskennalliset verot
 

Laadintaperiaatteet 

Laskennalliset verot lasketaan kaikista väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja 

verotuksellisen arvon välillä käyttämällä tilinpäätöshetkellä hyväksyttyjä verokantoja� 

Merkittävimmät väliaikaiset erot syntyvät aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden 

poistoista, käyttämättömistä verotuksellisista tappioista, tutkimus- ja kehittämisme-

nojen oikaisuista ja hankintojen yhteydessä tehdyistä käypiin arvioihin perustuvista 

oikaisuista� Verotuksessa vähennyskelvottomasta liikearvosta ei kirjata laskennallista 

veroa� Tytäryhtiöiden jakamattomista voittovaroista ei kirjata laskennallista veroa siltä 

osin kuin ero ei todennäköisesti purkaudu ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa� 

Laskennallinen verosaaminen kirjataan kaikista muista väliaikaikaista eroista� 

Laskennallinen verosaaminen kirjataan siihen määrään asti kuin on todennäköistä, 

että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan se voidaan hyödyntää� 

Laskennallisten verosaamisten kirjausedellytykset arvioidaan uudelleen aina tilinpää-

töshetkellä�

TUHATTA EUROA 1.1.2021

Kirjattu 
tulos-

laskelmaan

Hankitut 
tai myydyt 

liike - 
toi minnot

Kauden 
muutos, kir-
jattu omaan 

pääomaan 31.12.2021

Verotappiot 4 848 -502 0 0 4 345

Hyllypoistot 5 168 1 851 0 0 7 019

Muut erät 576 603 0 0 1 180

Yhteensä 10 592 1 952 0 0 12 544

Laskennallisten verosaamisten erittely 2021
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TUHATTA EUROA 1.1.2020

Kirjattu 
tulos-

laskelmaan

Hankitut 
tai myydyt 
liiketoimin-

not

Kauden 
muutos, kir-
jattu omaan 

pääomaan 31.12.2020

Verotappiot 5 613 -766 0 0 4 848

Hyllypoistot 3 516 1 652 0 0 5 168

Muut erät 525 51 0 0 576

Yhteensä 9 654 938 0 0 10 592

TUHATTA EUROA 1.1.2021

Kirjattu 
tulos-

laskelmaan Kurssierot

Kauden 
muutos, kir-
jattu omaan 

pääomaan 31.12.2021

Hankintojen käyvän 

arvon kohdistuksista 5 127 596 203 0 5 926

Johdannaisten käypä 

arvo -56 0 0 90 34

Muut erät 0 871 0 0 871

Yhteensä 5 071 1 467 203 90 6 831

TUHATTA EUROA 1.1.2020

Kirjattu 
tulos-

laskelmaan Kurssierot

Kauden 
muutos, kir-
jattu omaan 

pääomaan 31.12.2020

Hankintojen käyvän 

arvon kohdistuksista 4 987 335 -195 0 5 127

Johdannaisten käypä 

arvo 15 0 0 -72 -56

Yhteensä 5 003 335 -195 -72 5 071

Laskennallisten verosaamisten erittely 2020

Laskennallisten verovelkojen erittely 2021

Laskennallisten verovelkojen erittely 2020

Konsernilla on käyttämättömistä verotappioista kirjattua laskennallista verosaamista 4 345 

tuhatta euroa (4 848 tuhatta euroa), joista 632 tuhatta euroa vanhenee vuosien 2026–2028 

aikana ja lopuilla ei ole vanhenemisaikaa� Sovelletun siirtohinnoitteluperiaatteen mukaisesti 

tytäryhtiöille kertyy verotettavaa tuloa, jota vastaan vahvistettuja tappioita voidaan tulevaisuu-

dessa hyödyntää� Konserni on netottanut laskennalliset verot 871 tuhatta euroa samaa tahoa 

koskien� Konsernilla on yhteensä 21 207 tuhatta euroa käyttämättömiä verotappioita ja 21 802 

tuhatta euroa vähentämättömiä korkokuluja, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista� 

Konserni uudelleenarvioi laskennallisten verosaamisten määrää, mikäli odotukset verotettavan 

tuloksen kertymisestä muuttuu� 
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9. Osakekohtainen tulos

TUHATTA EUROA 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Tilikauden tulos -14 233 -7 329

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl

Laimentamaton 14 446 14 408

Laimennettu 14 581 14 639

Osakekohtainen tulos, euroa

Laimentamaton -0,99 -0,51

Laimennettu -0,99 -0,51

10. Aineettomat hyödykkeet

Laadintaperiaatteet

Aineettomat hyödykkeet kirjataan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä 

poistoilla ja mahdollisilla arvonalentumisilla� Aineettoman käyttöomaisuushyödykkeen 

hankintaan liittyvät julkiset avustukset vähennetään hyödykkeen hankintamenosta 

ja kirjataan tuloslaskelmaan pienentämään hyödykkeestä kirjattavia poistoja� Poistot 

määritellään tasapoistoina taloudelliselle vaikutusajalle� Aineettomien hyödykkeiden 

odotettu taloudellinen vaikutusaika ovat 3–10 vuotta� Taloudellinen vaikutusaika 

tarkistetaan tilikauden lopussa ja oikaistaan tarvittaessa�    

 

Liiketoimintojen yhdistämisissä hankitut asiakkuudet ja teknologia arvostetaan 

hankinnan yhteydessä käypään arvoon ja poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan�

Laadintaperiaatteet

Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön omistajille 

kuuluva kauden tulos ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla 

vuoden aikana� Laimentamatonta osakkeiden keskimääräistä lukumäärää on oikaistu 

omilla osakkeilla� Laimennusvaikutuksella oikaistussa osakekohtaisessa tuloksessa 

otetaan huomioon osakepohjaisten kannustinjärjestelmien vaikutus�   

 

7575

Tarinat Raportit Tilinpäätös Tunnusluvut Tietoja osakkeenomistajille

A-61



TUHATTA EUROA
Kehittämis-

menot
Aineettomat 

oikeudet 

Muut 
aineettomat 
hyödykkeet

Kesken-
eräiset 

hankinnat Yhteensä

Hankintameno 1�1� 66 802 47 716 2 617 14 246 131 380

Muuntoerot (+/-) 20 971 147 1 1 138

Lisäykset 313 391 111 7 191 8 007

Vähennykset -6 337 -7 134 -303 0 -13 774

Siirrot erien välillä 5 701 0 0 -5 885 -184

Hankintameno 31.12. 66 498 41 944 2 572 15 552 126 566

Kertyneet poistot 1�1� -47 175 -41 023 -1 256 0 -89 453

Muuntoerot (+/-) -38 -677 -77 0 -792

Muut 6 246 7 134 286 0 13 666

Tilikauden poisto -9 265 -1 643 -293 0 -11 201

Kertyneet poistot 31.12. -50 231 -36 210 -1 339 0 -87 781

Kirjanpitoarvo 

31.12.2021 16 267 5 734 1 233 15 552 38 785

TUHATTA EUROA
Kehittämis-

menot
Aineettomat 

oikeudet 

Muut 
aineettomat 
hyödykkeet

Kesken-
eräiset 

hankinnat Yhteensä

Hankintameno 1�1� 64 741 48 068 2 858 8 118 123 785

Muuntoerot (+/-) -36 -1 003 -241 0 -1 280

Lisäykset 692 650 0 7 578 8 920

Vähennykset 0 0 0 -46 -46

Siirrot erien välillä 1 405 0 0 -1 405 0

Hankintameno 31.12. 66 802 47 716 2 617 14 246 131 380

Kertyneet poistot 1�1� -39 003 -39 401 -980 0 -79 384

Muuntoerot (+/-) 48 658 92 0 799

Muut 0 0 0 0 0

Tilikauden poisto -8 220 -2 280 -368 0 -10 868

Kertyneet poistot 31.12. -47 175 -41 023 -1 256 0 -89 453

Kirjanpitoarvo 

31.12.2020 19 627 6 693 1 361 14 246 41 927

 
Liikearvo on esitetty liitetiedossa 3�

Aineettomat hyödykkeet 2021 Aineettomat hyödykkeet 2020
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11. Aineelliset hyödykkeet

Laadintaperiaatteet

Aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon 

vähennettynä kertyneillä poistoilla ja mahdollisilla arvonalentumisilla� Aineellisten 

hyödykkeiden taloudellinen vaikutusaika on 3–10 vuotta� Omaisuuserän taloudellinen 

vaikutusaika tarkistetaan vähintään jokaisen tilikauden lopussa ja tarvittaessa 

oikaistaan� Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden käytöstä poistamisesta ja 

luovutuksista syntyvät myyntivoitot ja -tappiot kirjataan liiketoiminnan muihin tuot-

toihin ja kuluihin� Myyntivoitto tai -tappio määritetään myyntihinnan ja jäljellä olevan 

hankintahinnan erotuksena�   

TUHATTA EUROA

Käyttö-
oikeus-

omaisuus- 
erät, 

rakennukset

Käyttö-
oikeus-

omaisuus- 
erät, koneet 

ja kalusto
Koneet ja 

kalusto

Muut 
aineelliset 

hyödykkeet Yhteensä

Hankintameno 1�1� 21 088 2 148 10 651 152 34 040

Muuntoerot (+/-) 444 -2 95 536

Lisäykset 3 778 504 470 4 752

Vähennykset -3 091 -50 -3 177 -6 318

Siirrot erien välillä 184 184

Hankintameno 31.12. 22 218 2 600 8 222 152 33 193

Kertyneet poistot 1�1� -7 567 -1 347 -9 780 0 -18 694

Muuntoerot (+/-) -209 2 -81 -288

Vähennysten ja siirtojen 

kertyneet poistot 0 0 3 177 3 177

Tilikauden poisto -3 706 -521 -326 -4 552

Kertyneet poistot 31.12. -11 483 -1 866 -7 009 0 -20 357

Kirjanpitoarvo 31.12.2021 10 736 735 1 213 152 12 836

Aineelliset hyödykkeet 2021 Aineelliset hyödykkeet 2020

TUHATTA EUROA

Käyttö-
oikeus-

omaisuus- 
erät, 

rakennukset

Käyttö-
oikeus-

omaisuus- 
erät, koneet 

ja kalusto
Koneet ja 

kalusto

Muut 
aineelliset 

hyödykkeet Yhteensä

Hankintameno 1�1� 18 778 1 865 11 069 152 31 865

Muuntoerot (+/-) -501 4 -121 0 -617

Lisäykset 2 990 298 435 0 3 723

Vähennykset -180 -19 -732 0 -931

Hankintameno 31.12. 21 088 2 148 10 651 152 34 040

Kertyneet poistot 1�1� -4 024 -689 -10 147 0 -14 860

Muuntoerot (+/-) 146 -4 122 0 264

Vähennysten ja siirtojen 

kertyneet poistot 0 0 714 0 714

Tilikauden poisto -3 689 -654 -469 0 -4 812

Kertyneet poistot 31.12. -7 567 -1 347 -9 780 0 -18 694

Kirjanpitoarvo 31.12.2020 13 521 802 871 152 15 346

7777

Tarinat Raportit Tilinpäätös Tunnusluvut Tietoja osakkeenomistajille

A-63



12. Vuokrasopimukset

Laadintaperiaatteet

Konsernilla on toimistoihin, autoihin ja muihin toimistotarvikkeisiin (esimerkiksi 

kahvi- ja kopiokoneet, vesiautomaatit ja palvelimet) liittyviä vuokrasopimuksia� 

Konsernin kaikkiin toimistojen ja autojen vuokrasopimuksiin sovelletaan IFRS 16 

-standardia� Konserni on päättänyt hyödyntää standardin sallimaa helpotusta olla 

kirjaamatta taseeseen lyhytaikaisia vuokrasopimuksia (vuokra-aika alle 12 kuukautta) 

tai vuokrasopimuksia, joiden kohdeomaisuuserä on arvoltaan vähäinen� Konserni ei 

edelleenvuokraa vuokraamiaan omaisuuseriä�

Konsernin useat vuokrasopimukset sisältävät jatkamis- ja päättämismisoptioita� 

Konserni käyttää harkintaa arvioidessaan optioiden hyödyntämistä huomioiden kaikki 

tekijät, jotka vaikuttavat konsernin saamaan taloudelliseen hyötyyn sopimuksen 

jatkamisesta tai päättämisestä� Konserni käyttää seuraavia keinoja arvioidessaan 

vuokra-aikaa:

• jos molemmilla osapuolilla on oikeus päättää vuokrasopimus tiettynä päivänä ja 

tämän päivän jälkeen vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, kyseinen 

vuokrasopimus määritellään päättyväksi silloin kun molemmilla osapuolilla on 

oikeus päättää vuokrasopimus;

• jos konsernilla on oikeus päättää vuokrasopimus ennen vuokranantajaa, jokainen 

vuokrasopimus analysoidaan erikseen ottaen huomioon tulevaisuuden mahdollisuu-

det ja konsernin tekemät investoinnit omaisuuserään�

 

Konserni on alttiina mahdollisille ulosmeneville kassavirroille, jotka eivät heijastu 

vuokrasopimusten arvoon� Konserni on sitoutunut solmimaan vuokrasopimuksen, 

josta on odotettavissa ulosmeneviä kassavirtoja tulevana vuonna�

Konsernin käyttöoikeusomaisuuserät ja tilikauden aikaiset muutokset esitetään 

liitetiedossa 11� Aineelliset hyödykkeet�

Vuokrasopimusvelkojen maturiteettijakauma esitetään liitetiedossa 18� Rahoitusriskien 

hallinta�

TUHATTA EUROA 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Käyttöoikeusomaisuuserien poistot -4 227 -4 203

Vuokrasopimusvelkojen korot -762 -881

Vähäarvoisiin vuokrasopimuksiin liittyvät kulut -643 -530

Tulosvaikutteiset erät yhteensä -5 631 -5 613
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13. Koko yhteisöä koskevat tiedot

Koko yhteisöä koskevista tiedoista esitetään varat varojen sijainnin mukaan�

Alla esitetyt pitkäaikaiset varat koostuvat pääosin liikearvosta, aineettomista hyödykkeistä, 

käyttöoikeusomaisuuseristä ja muista saamisista�

TUHATTA EUROA 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Suomi 53 909 51 834

Amerikka 30 707 28 895

Eurooppa 42 884 43 828

Pohjoismaat 9 369 9 292

APAC 3 156 3 661

Yhteensä 140 025 137 509

TUHATTA EUROA 31.12.2021 31.12.2020

Hankintameno 1�1 13 13

Hankintameno 31.12. 13 13

Pitkäaikaiset varat varojen sijainnin mukaan

Liikevaihdon jakauma asiakkaan sijainnin mukaan on esitetty liitetiedossa 2�

Konsernilla ei ole asiakkaita, joiden osuus liikevaihdosta ylittäisi 10 % kokonaisliikevaihdosta� 

14. Pitkäaikaiset rahoitusvarat

Pitkäaikaiset rahoitusvarat sisältävät listaamattomien yritysten osakkeet�
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15. Myyntisaamiset ja muut saamiset

 
Laadintaperiaatteet  - Odotettavissa olevat luottotappiot myyntisaamisista

Konserni kirjaa odotettavissa olevia luottotappioita (Expected Credit Losses, ECL) 

varten tappiota koskevan vähennyserän myyntisaamisten osalta IFRS 9:n mukaisesti� 

Myyntisaamisten luottotappiovarauksiin sovelletaan IFRS 9 -standardin yksinkertaistettua 

lähestymistapaa� Yksinkertaistetun lähestymistavan mukaan käytetään ennaltamäärättyjä 

luottotappioasteita kategorioittain� Luottotappioasteet perustuvat historiaan ja ulkopuo-

lisiin lähteisiin� Myyntisaamisiin liittyvät tappiota koskevat vähennyserät arvostetaan 

aina määrään, joka vastaa koko voimassaoloajalta odotettavissa olevia luottotappioita� 

Konserni käyttää myyntisaamisten odotettavissa olevien luottotappioiden määrittämiseen 

varausmatriisia� Varausmatriisi perustuu aiemmin toteutuneisiin havainnoituihin 

laiminlyöntiasteisiin myyntisaamisten odotettavissa olevana voimassaoloaikana ja sitä 

oikaistaan tulevaisuuteen suuntautuvilla arvioilla� Aiemmin toteutuneet, havainnoidut 

laiminlyöntiasteet päivitetään ja tulevaisuuteen suuntatutuvien arvioiden muutokset 

analysoidaan jokaisena raportointipäivänä� Myyntisaamisiin sisältyvästä arvonlisäveron 

osuudesta ei ole kirjattu odotettavissa olevia luottotappioita� 

Tappiota koskeva vähennyserä odotettavissa oleviin luottotappioihin liittyen esitetään 

taseessa saamisen määrää pienentävänä eränä� Tuloslaskelmassa ECL (tai sen peruut-

taminen) esitetään arvonalentumisvoittona tai -tappiona liiketoiminnan muiden kulujen 

ryhmässä� Sopimuksista aiheutuneet kulut

Asiakassopimusten hankinnasta aiheutuneet kulut sisältäen myynnin komissiot 

pitkäaikaisista palvelusopimuksista kirjataan edellytysten täyttyessä taseeseen� 

Komissiot jaksotetaan tuloslaskelmaan sopimuskaudelle, jolloin palvelut luovutetaan 

ja vastaava myynti tuloutetaan� Alla olevassa taulukossa on eritelty aktivoiduissa 

myyntikomissioissa tilikauden aikana tapahtuneet muutokset�

TUHATTA EUROA 31.12.2021 31.12.2020

Pitkäaikaiset saamiset

Sopimusvarat 0 6

Aktivoidut sopimuksista aiheutuneet kulut 1 996 2 854

Muut pitkäaikaiset saamiset 1 138 688

Varat pantatulla pankkitilillä 5 000 0

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 8 133 3 547

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 27 407 26 602

Sopimusvarat 639 818

Aktivoidut sopimuksista aiheutuneet kulut 2 600 3 271

Muut saamiset 6 871 5 443

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 37 518 36 134

TUHATTA EUROA 31.12.2021 31.12.2020

Aktivoidut myyntikomissiot, alkusaldo 6 125 6 636

Tilikauden aikana aktivoitu 2 063 3 204

Kirjattu kuluksi tilikauden aikana -3 590 -3 7 1 5

Taseen aktivoidut myyntikomissiot vuoden lopussa 4 598 6 125

Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot on esitetty liitetiedossa 22 ja sopimusvarojen 

määrittely liitetiedossa 2�      
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16. Rahavarat

Laadintaperiaatteet

Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, vaadittaessa nostettavissa olevista pank-

kitalletuksista ja muista lyhytaikaisista, erittäin likvideistä sijoituksista, jotka ovat 

helposti vaihdettavissa etukäteen tiedossa olevaan määrään käteisvaroja ja joiden 

arvonmuutosten riski on vähäinen� Rahavaroihin luokitelluilla erillä on enintään kolmen 

kuukauden maturiteetti hankinta-ajankohdasta lukien�

17.  Etuuspohjaiset järjestelyt

Konsernilla on Intian tytäryhtiön työntekijöille sitouttamiseen liittyvä palkkiojärjestelmä, 

jonka mukaan työntekijälle maksetaan viiden palveluvuoden jälkeen etuus, mikäli työntekijän 

työsuhde päättyy�

Tämän etuuden laskelmat laaditaan samoin periaattein kuin etuuspohjaisten eläkejärjestely-

jen laskelmat� Etuuspohjaiset järjestelyt altistavat konsernin vakuutusmatemaattisille riskeille, 

kuten palkkariski, korkoriski ja odotettavissa olevaan elinikään liittyvä riski� Järjestely on 

rahastoimaton�

TUHATTA EUROA 31.12.2021 31.12.2020

Rahat ja pankkisaamiset 31 060 40 461

Rahavarat 31 060 40 461

TUHATTA EUROA 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Tasearvo 1�1� - velka 388 377

Tuloslaskelman erät

Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot 64 70

Korkokulu (+) / -tuotto (-) 26 25

Valuuttakurssimuutosten vaikutus 34 -43

Muut laajan tuloksen erät

Vakuutusmatemaattiset tappiot (+) / voitot (-) 33 4

Muut muutokset

Maksetut etuudet -36 -46

Tasearvo 31.12. - velka 509 388

Tärkeimmät vakuutusmatemaattiset oletukset

Diskonttauskorko (%) 6,9 % 6,6 %

Palkkojen kasvu (%) 7,0 % 7,0 %

Normaalin luottotappiovarauskäytännön lisäksi konserni on kirjannut 300 tuhannen euron 

varauksen Covid-19-pandemian takia liittyen taloudellisen tilanteen lisääntyneeseen epävarmuu-

teen niissä maissa, joissa konsernilla on toimintaa�

Saamisiin ei liity merkittäviä luottoriskikertymiä� Tasearvot vastaavat parhaiten sitä rahamää-

rää, joka on luottoriskin enimmäismäärä� Konsernin luottoriskinhallintaperiaatteet on esitetty 

liitetiedossa 18�

TUHATTA 
EUROA 2021

Saamisten 
luottotap-
piovaraus Netto 2021 2020

Saamisten 
luottotap-
piovaraus

Netto 
2020

Erääntymättömät 20 693 -9 20 684 20 026 -9 20 017

Erääntyneet 0

1-180 päivää 6 844 -74 6 770 7 009 -70 6 939

181-360 päivää 681 -305 376 454 -212 242

Yli 360 päivää 87 -210 -123 577 -574 4

Lisävaraus 0 -300 -300 0 -600 -600

Yhteensä 28 306 -898 27 407 28 066 -1 464 26 602

Myyntisaamisten ikäjakauma ja luottotappiovaraus
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18. Rahoitusriskien hallinta

Konsernin kansainvälisessä liiketoiminnassa syntyy tavanomaisia rahoitusriskejä, kuten 

valuutta-, korko-, likviditeetti- ja luottoriskejä� Näiden riskien hallinta ja vaikutusten seuranta 

sekä merkittävien riskien rajaaminen on määritelty hallituksen hyväksymässä riskienhallintapo-

litiikassa� Riskienhallinta on keskitetty konsernin rahoitusosastolle�

Valuuttariski

Konsernin päävaluutta on euro, joka edusti liikevaihdosta noin 54 prosenttia vuonna 2021  

(noin 53 % vuonna 2020)� Baswarella on liiketoimintaa euroalueen lisäksi useilla alueilla, joista 

suurimmat ovat Yhdysvallat, Iso-Britannia, Ruotsi sekä Norja� Lisäksi Baswarella on sisäisiä 

toimintoja Intiassa ja Romaniassa�

2021 2020

TUHATTA EUROA
Nimellis-

arvo

Posi - 
tiivinen 

käypä 
arvo

Nega-
tiivinen 

käypä 
arvo

Netto 
käypä 

arvo
Nimellis-

arvo

Posi - 
tiivinen 

käypä 
arvo

Nega-
tiivinen 

käypä 
arvo

Netto 
käypä 

arvo

Valuuttajohdan-

naiset 28 958 794 -54 740 14 162 55 -413 -358

Tytäryhtiöiden myyntitulot kertyvät pääosin paikallisissa valuutoissa eikä tältä osin aiheuta 

konsernissa merkittävää valuuttakurssiriskiä� Operationaaliset ostot, kuten IT-palvelut, 

tapahtuvat sekä euroissa että ulkomaisissa valuutoissa� Valuuttakurssiriskipositio ei-euromää-

räisistä kuluista on arvioitu huomattavaksi riskiksi konsernin tuloslaskelmaan� Lisäksi konserni 

altistuu valuuttariskille sisäisten transaktioiden ja rahoituksen kautta� Konsernin sisäiset lainat 

ovat pääosin tytäryhtiön toimintavaluutassa, jolloin emoyhtiö kantaa valuuttakurssiriskin� Kaikki 

konsernin korolliset lainat ovat euroissa raportointipäivänä� Merkittävimmät valuuttakurssiriskit 

syntyvät Yhdysvaltojen dollareissa, Intian Rupiassa ja Romanian Leussa� Konsernin strategiana 

on suojata sopimuspohjaisista ja muista erittäin todennäköisistä toistuvista kuluista ja myyn-

nistä johtuvia valuuttapositioita riskienhallintapolitiikassa vahvistettujen ohjeiden mukaisesti� 

Suojauskohteet koostuvat tulevaisuuden ennustetuista sopimuksista seuraavien 12 kuukauden 

aikana� Konserni suojaa myös taseriskejä, jotka koostuvat vieraan valuutan saamisista tai 

veloista� Valuuttasuojat tehdään emoyhtiön tasolla� Suojauksiin käytetään pääasiassa valuutta-

termiinejä ja toimittamattomia termiinisopimuksia�

Laadintaperiaatteet on esitetty liitetiedossa 22� Suojauslaskennan alaisten johdannaisten 

käyvän arvon muutosten tehokkaat osat kirjataan muihin laajan tuloslaskelman eriin� Suojaus-

laskennan ulkopuolisten johdannaisten muutokset kirjataan tuloslaskelman kautta� Alla oleva 

taulukko esittää valuuttajohdannaisten käyvät arvot vuoden lopussa�

% 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

EUR 54,1 52,8

USD 20,5 21,3

GBP 7,3 7,2

Muut 18,0 18,6

Konserni yhteensä 100 100

Liikevaihto valuutoittain

Herkkyysanalyysi valuuttakurssiriskistä esittää vaikutuksen liikevaihtoon ja liikevoittoon, jos 

valuuttakurssi euroon nähden muuttuisi 10 prosenttia� Valuuttariskin vaikutus liikevaihtoon on 

laskettu konsernin päättyneen tilikauden netto liikevaihdosta� Liikevoiton vaikutus on laskettu 

tuloslaskelman liikevoiton yläpuolella raportoitavista eristä poislukien toteutuneet suojaus-

laksennan alaiset johdannaiset� Valuuttariskin vaikutus liikevoittoon on arvioitu kurssaamalla 

edellä mainitut erät muutetulla keskikurssilla� Herkkyysanalyysin laskentatapaa on muutettu 

edellisestä tilinpäätöksestä ja luvut eivät ole vertailukelpoisia� Vertailuvuoden tiedot ovat 

laskettu uudestaan tähän tilinpäätökseen käyttäen uutta laskentatapaa�

10 % muutos valuuttakurssien keskiarvoon

Liikevaihdon vaikutus Liikevoiton vaikutus

Muutos EUR liikevaihtoon  

olisi 4,6% (4,7%)

Muutos EUR liikevoitossa olisi  

pienempi, kuin liikevaihdossa

IFRS 7:n edellyttämällä tavalla laskettu rahoituserien herkkyysanalyysi sisältää vieraan valuutan 

määräiset rahavarat, valuuttajohdannaiset, vieraan valuutan määräiset leasing-velat sekä 

vieraan valuutan sisäiset lainat ja nettosijoituslainat tytäryrityksiin� Seuraavassa taulukossa 

esitellän valuutariskin vaikutus +/- 10 prosentin kurssimuutoksesta EUR valuuttakurssiin�
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TUHATTA EUROA Tuloslaskelma Laajan tuloslaskelman erät

2021 +10 % -10 % +10 % -10 %

EUR/USD 1 790 -136 1 926 -1 926

EUR/GBP 237 -95 332 -332

EUR/SEK 267 -62 328 -328

EUR/NOK 359 -153 511 -511

EUR/INR 762 -161 923 -923

EUR/RON 612 -170 782 -782

Muut valuutat 593 -140 728 -728

4 620 -917 5 531 -5 531

Oman pääoman muutokset johtuvat nettosijoituslainoista ja valuuttamääräisistä sopimuksista, 

jotka liittyvät kassavirran suojauslaskentaan� 

TUHATTA EUROA Tuloslaskelma Laajan tuloslaskelman erät

2021 +10 % -10 % +10 % -10 %

EUR/USD 2 174 541 1 633 -1 633

EUR/GBP 774 45 729 -729

EUR/SEK 204 -118 322 -322

EUR/NOK 44 -463 507 -507

EUR/INR 229 -194 423 -423

EUR/RON 484 -30 514 -514

Muut valuutat 339 -167 465 -465

4 248 -386 4 593 -4 593

Korkoriski

Riskienhallinnan tavoitteena korkoriskin osalta on pienentää korkojen muutoksista aiheutuvaa 

vaikutusta yhtiön tulokseen� Markkinakorkojen muutoksilla on vaikutusta konsernin lainaportfo-

lion korkoihin sekä korollisiin saamisiin ja velkoihn� 

Konserni altistuu lainasalkun kautta rahavirran korkoriskille, joka syntyy vaihtuvakorkoisista 

lainoista� Korkoriskin hallinnassa ja hajautuksessa on käytetty kiinteä- ja vaihtuvakorkoisia 

lainoja� Lisäksi konsernilla on mahdollisuus soveltaa suojaavien korkoinstrumenttien käyttöä� 

Päättyneellä tilikaudella koserni ei ole käyttänyt johdannaisia korkoriskin suojaamiseen�

TUHATTA EUROA 2021 2020

Koron muutos +1% -1 % +1% -1 %

Vaihtuvakorkoiset lainat -300 0 -237 0

Konsernilla oli 31�12�2021 korollista lainaa yhteensä 71,4 miljoonaa euroa (68,8 miljoonaa euroa), 

pois lukien vuokrasopimusvelat, josta vaihtuvakorkoista oli 60,2 miljoonaa euroa� Tilinpäätös-

hetkellä kaikki lainat ovat olleet euromääräisiä� Lainojen keskimääräinen kustannus oli 10,8 

prosenttia (14,2 %) ja voimassaoloaika 2,6 vuotta� Lainasalkun keskimääräisen kustannuksen 

laskelmassa ei ole huomioitu kertaluontoisia kustannuksia, jotka johtuivat 12�7�2021 solmistusta 

lainasopimuksen muutossopimuksesta�

IFRS 7-standardin mukaisesti laskettu herkkyysanalyysi esittää vaihtuvakorkoisten korollisten 

lainojen vaikutuksen tulokseen ennen veroja, jos korko nousisi yhdellä prosenttiyksiköllä 

muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina� Herkkyysanalyysin mukaan vaikutus olisi ollut 

-0,3/+0,0 miljoonaa euroa (-0,2/+0,0 miljoonaa euroa)� Tilinpäätöshetkellä konsernilla ei ole 

ollut merkittäviä korollisia varoja tai sijoituksia, jotka altistuisivat markkinakorkojen vaihtelulle�

Alla oleva taulukko esittää herkkyysanalyysin vaikutuksen korkokuluihin�

Likviditeetti ja jälleenrahoitusriski

Likviditeettiriski kuvaa riskiä siitä, että yhtiön lyhytaikaiset rahavarat ja lainajärjestelyt olisivat 

riittämättömiä tavalla, joka vaikuttaisi yhtiön pitkän aikavälin strategian toteutumiseen� 

Likviditettiriskiä pyritään pienentämään varmistamalla pitkäaikaisen rahoituksen saatavuus 

ja säilyttämällä riittävät kassavarat� Jälleenrahoitusriskiä on pienennetty käyttämällä eri 

rahoituslähteitä ja hajauttamalla lainojen erääntymisaikaa� Konsernilla on riittävä likviditeetti ja 

sen rahat ja rahoitusvarat olivat 31,1 miljoonaa 31�12�2021�

 

Basware solmi 12�7�2021 muutossopimuksen lainajärjestelystään Macquarie Capital Principal 

Financen  kanssa� Muutokset  astuvat  voimaan  12�7�2021� Yhtiö saavuttaa muutossopimuksella 

vähintään 12 miljoonan  euron  kassavirtahyödyn jäljellä olevan laina-ajan aikana alkuperäiseen 

lainaan verrattuna�  Uudelleenneuvoteltu laina  heijastaa  Baswaren parantunutta tuloksente-

kokykyä ja alentaa merkittävästi  yhtiön rahoituskustannuksia� Muutossopimuksen myötä laina 

muuttuu vakuudelliseksi senior-ehtoiseksi lainaksi ja sen määrä kasvaa 66 miljoonaan euroon� 

Laina voidaan maksaa takaisin aikaisintaan 24 kuukauden kuluttua (ns� non-call ehto)� Laina 

erääntyy syyskuussa 2024 vastaten alkuperäisen lainan erääntymisaikataulua� 66 miljoonan 

euron laina koostuu alkuperäisen lainan määrästä, 50 miljoonaa euroa, alkuperäisen lainan 

kertyneestä pääomitetusta 11 miljoonan euron korosta (PIK korko) ja 5 miljoonan euron korotu-

serästä, jolla parannetaan Yhtiön likviditeettiasemaa� 
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Alla on esitetty muutokset yhtiön lainoissa tilikauden aikana�

2020
Kassa-virta 

(+/-)
Ei-kassa-

virta (+/-) 2021

Pitkäaikaiset 

velat

Lainat rahoituslai-

toksilta 56 706 -9 886 13 432 60 253

Joukkovelkakirjalaina 9 958 16 9 974

Lyhytaikaiset 

velat

Lainat rahoituslai-

toksilta 2 173 -1 996 998 1 175

Vuokrasopimusvelat 15 374 -4 267 2 191 13 298

Yhteensä 84 212 84 700

Konsernin maksuvalmius säilyi tilikauden aikana hyvänä� Konsernin kyky varmistaa rahoitus 

voi vaikuttaa strategian toteuttamiseen� Alla olevat taulukot esittävät sopimuksiin perustuvien 

velkojen maturiteettijakaumaa� Luvut ovat diskonttaamattomia ja ne sisältävät lainojen 

korot sekä pääoman takaisinmaksut�

TUHATTA EUROA Tasearvo Raha-virta alle 1 vuosi 1-3 vuotta 3-5 vuotta
yli 5 

vuotta

Korolliset velat 71 402 90 292 5 266 85 026 0 0

Vuokrasopimusvelat 13 298 14 513 4 203 6 537 3 773 0

Valuuttajohdannaiset 54 54 54 0 0 0

Ostovelat ja muut 

velat 12 207 12 207 12 207 0 0 0

Yhteensä 96 961 117 066 21 730 91 563 3 773 0

TUHATTA EUROA Tasearvo Raha-virta alle 1 vuosi 1-3 vuotta 3-5 vuotta
yli 5 

vuotta

Korolliset velat 68 837 115 881 5 148 22 728 88 005 0

Vuokrasopimusvelat 15 374 17 875 4 608 6 925 4 351 1 990

Valuuttajohdannaiset 357 357 357 0 0 0

Ostovelat ja muut 

velat 10 196 10 196 10 196 0 0 0

Yhteensä 94 765 144 309 20 309 29 654 92 356 1 990

Rahoitusvelkojen maturiteettijakauma 2021

Rahoitusvelkojen maturiteettijakauma 2020
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Luottoriskit

Konsernin myyntisaamiset hajaantuvat laajalle asiakaskunnalle eivätkä sisällä merkittäviä 

luottoriskikeskittymiä� Myyntisaataviin liittyviä luottopäätöksiä seurataan ja valvotaan 

keskitetysti konsernihallinnossa� Konserni ei ole käyttänyt luottovakuutuksia myyntisaamisten 

turvaamiseksi�

Tilikauden aikana kirjatut arvonalentumiset sekä myyntisaamisten ikäjakauma on esitetty 

liitetiedossa 15�

Pääoman hallinta

Pääomana hallinnoidaan konsernitaseen osoittamaa omaa pääomaa� Konsernin pääoman 

hallinnan tavoitteena on varmistaa toiminnan jatkuvuus (going concern) sekä osakkeenomistaji-

en sijoitusten arvon nousu�

Pääomarakennetta voidaan hallita päätöksillä, jotka koskevat mm� osingonjakoa, omien 

osakkeiden hankkimista yhtiölle ja osakeanteja� Yhtiökokouksen päätökset ja hallitukselle 

antamat valtuutukset esitetään toimintakertomuksessa� Lisätietoja osakkeesta ja osakeannista 

esitetään kohdassa Osake ja osakkeenomistajat�

Konserni seuraa aktiivisesti toteutuneita rahoituskovenantteja osana sen liiketoiminta- ja stra-

tegiasuunitelmaa� Varmistaakseen riittävän liikkumavaran suhteessa kovenanttien kynnys- ja 

maksimiarvoihin konserni ennakoi tulevia tilanteita ja raportoi johdolle rahoitus- ja riskipositiot� 

Rahoituskovenantteja ei rikottu 31�12�2021 päättyneellä tilikaudella�

Konsernin tavoitteena on ylläpitää vahva omavaraisuusaste ja maltillinen nettovelkaantumisas-

te� Konsernin omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 33,0 prosenttia (36,7 %) ja nettovel-

kaantumisaste 73,4 prosenttia (53,0%)� Nettovelkaantumisaste, pois lukien vuokrasopimusvelat, 

oli 55,2 prosenttia (34,4%)�

TUHATTA EUROA
Osake- 

pääoma
Ylikurssi-

rahasto SVOP-rahasto
Muut 

rahastot
Omat 

osakkeet Yhteensä

1�1�2021 3 528 1 187 110 290 290 0 115 296

Omien osakkeiden 

vähennys

Tapahtumat, joihin ei liity 

muutosta osakkeiden 

määrässä / Rahavirran 

suojaukset 717 717

31.12.2021 3 528 1 187 110 290 1 006 0 116 013

TUHATTA EUROA
Osake- 

pääoma
Ylikurssi-

rahasto SVOP-rahasto
Muut 

rahastot
Omat 

osakkeet Yhteensä

1�1�2020 3 528 1 187 110 388 653 -98 115 659

Omien osakkeiden 

vähennys -98 98 0

Tapahtumat, joihin ei liity 

muutosta osakkeiden 

määrässä / Rahavirran 

suojaukset -363 -363

31.12.2020 3 528 1 187 110 290 290 0 115 296

Oma pääoma 2021

Oma pääoma 2020

19. Oma pääoma

Laadintaperiaatteet

Menot, jotka liittyvät oman pääoman ehtoisten instrumenttien liikkeeseenlaskuun tai 

hankintaan, esitetään oman pääoman vähennyksenä� Omien osakkeiden hankinta ja 

luovutus esitetään oman pääoman oikaisuina�

Osakkeen nimellisarvoa ei ole määritelty�
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2021 2020

Ulkona olevat osakkeet 1�1� 14 415 460 14 397 639 

Kannustinjärjestelmä (+) 0 17 821 

Ulkona olevat osakkeet 31.12. 14 415 460 14 415 460 

Omat osakkeet 1�1� 5 476 4 297 

Maksuton osakeanti (+) 19 000 19 000 

Kannustinjärjestelmä (-) -17 821 -17 821 

Omat osakkeet 31.12. 6 655 5 476 

Osakkeiden lukumäärä

Muut rahastot

Muut rahastot sisältää käyvän arvon rahaston, joka sisältää rahavirran suojaukseen hyödyn-

nettävät johdannaiset sekä Analyste-kaupan osakkeiden arvon nousun kaupan julkistus- ja 

toteutusajankohtien välillä vuonna 2006�

Omat osakkeet

Omat osakkeet -rahasto sisältää konsernin hallussa olevien omien osakkeiden hankintamenon�  

Optio-oikeudet

Basware solmi Bregal Milestone LLP:n kanssa lainasopimuksen, jonka yhteydessä Bregal 

Milestone sai vapaasti siirrettäviä optio-oikeuksia (laina siirrettiin 23�11�2020 Macquarie Principal 

Finance PTY Limited:in Iso-Britannian sivuliikkeeseen)� Basware sai 9�10�2020 liputusilmoitukset 

Bregal Milestone LP:ltä ja Briarwood Chase Management LLC:ltä, joiden mukaan Briarwood 

Chase Management oli hankkinut kaikki Bregal Milestonen optio-oikeudet�

 

Johto käytti harkintaa optioiden arvostamisessa käypään arvoon� Laina lasketaan jaksotettuun 

hankintamenoon käyttämällä EIR:tä� Hallituksen 22�09�2021 päättämän osakeannin seurauksena 

hallitus päätti myös tarkistaa niiden osakkeiden merkintähintaa, jolla voidaan merkitä Briar-

wood Chase Management LLC:lle kuuluvat 1 000 vapaasti siirrettävää optio-oikeutta� Tarkistuk-

sen jälkeen optio-oikeudet oikeuttavat niiden haltijan merkitsemään yhteensä 1 003 000 yhtiön 

osaketta oikaistulla 29,7926 euron merkintähinnalla osaketta kohden� Optio-oikeuksia voidaan 

käyttää milloin tahansa, kuitenkin 20 arkipäivää ennen 19�9�2024�

Osingot

Baswaren hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2021 ei makseta osinkoa (2020: 0 

euroa per osake)�

20. Ostovelat ja muut velat

TUHATTA EUROA 31.12.2021 31.12.2020

Pitkäaikaiset ostovelat ja muut velat

Sopimusvelat 2 133 2 791

Pitkäaikaiset ostovelat ja muut velat yhteensä 2 133 2 791

Lyhytaikaiset ostovelat ja muut velat

Ostovelat 7 796 6 178

Sopimusvelat 19 965 19 177

Muut velat 27 134 24 292

Lyhytaikaiset ostovelat ja muut velat yhteensä 54 895 49 648

Siirtovelat sisältää jaksotettuja henkilöstökuluja 17 137 tuhatta euroa (17 054 tuhatta euroa)�

Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot on esitetty liitetiedossa 22 ja sopimusvelkojen 

määrittely liitetiedossa 2�

21. Varaukset
 

Laadintaperiaatteet

Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisempaan tapahtumaan perustuva 

lakisääteinen tai muuten velvoittava sitoumus, maksuvelvoitteen toteutuminen on 

todennäköinen ja velvoitteen määrä on luotettavasti arvioitavissa� Varaukset kirjataan 

velaksi taseeseen� Varauksena kirjattava määrä vastaa parasta arviota menoista, joita 

velvoitteen täyttäminen edellyttää raportointikauden päättymispäivänä� Nykyarvon 

laskennassa käytetään ennen veroja määritettyä korkoa, joka kuvastaa markkinoiden 

näkemystä rahan aika-arvosta ja kyseistä velvoitetta koskevista 

erityisriskeistä tarkasteluhetkellä�
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TUHATTA EUROA 31.12.2021 31.12.2020

Kirjanpitoarvo 1�1� 0 266

Lisäykset 0 0

Vähennykset 0 -266

Kirjanpitoarvo 31.12. 0 0

22. Rahoitusvarat ja -velat
 

 
Laadintaperiaatteet

Rahoitusinstrumentti on mikä tahansa sopimus, joka synnyttää yhdelle yhteisölle 

rahoitusvaroihin kuuluvan erän ja samalla toiselle yhteisölle rahoitusvelan tai oman 

pääoman ehtoisen instrumentin�

Rahoitusvarat

Rahoitusvarat on luokiteltu seuraavasti:

• jaksotettuun hankintamenoon arvostettaviin rahoitusvaroihin

• käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettaviin rahoitusvaroihin

• käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviin rahoitusvaroihin

Rahoitusvaroihin kuuluva erä arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon, jos molem-

mat seuraavista ehdoista täyttyvät:

• tavoitteena on rahoitusvarojen hallussapito sopimukseen perustuvien rahavirtojen  

keräämiseksi ja

• rahoitusvaroihin kuuluvan erän sopimusehdoissa määrätään tiettyinä ajankohtina 

toteutuvista rahavirroista, jotka ovat yksinomaan pääoman ja jäljellä olevan pääoma-

määrän koron maksua� 

Rahoitusvaroihin kuuluva erä on arvostettava käypään arvoon muiden laajan tuloksen 

erien kautta, jos:

• tavoitteena on kerätä sopimukseen perustuvia rahavirtoja myymällä rahoitusvaroja ja

• rahoitusvaroihin kuuluvan erän sopimusehdoissa määrätään tiettyinä ajankohtina 

toteutuvista rahavirroista, jotka ovat yksinomaan pääoman ja jäljellä olevan pääoma-

määrän koron maksua� 

Rahoitusvaroihin kuuluva erä arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti ellei 

sitä arvosteta jaksotettuun hankintamenoon tai käypään arvoon muiden laajan 

tuloslaskelman erien kautta� Konserni voi tehdä alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä 

peruuttamattoman valinnan, jonka mukaan tietyt sijoitukset oman pääoman ehtoisiin 

instrumentteihin, jotka eivät ole kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä, käsitellään 

siten, että käyvän arvon myöhemmät muutokset esitetään muissa laajan tuloksen 

erissä� Tämä valinta tehdään sijoituskohtaisesti�

Luokittelu tapahtuu rahoitusvarojen hankinnan tarkoituksen perusteella ja ne luoki-

tellaan alkuperäisen hankinnan yhteydessä� Rahoitusvarat luokitellaan pitkäaikaisiksi 

varoiksi, mikäli ne erääntyvät yli 12 kuukauden kuluttua� Mikäli rahoitusvarat on 

tarkoitus pitää alle 12 kuukauden ajan, ne esitetään lyhytaikaisina varoina�

Rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kaupantekopäivänä, joka on päivä, jolloin 

konserni sitoutuu ostamaan tai myymään rahoitusinstrumentin� Rahoitusvarojen 

taseesta pois kirjaaminen tapahtuu silloin, kun konserni on menettänyt sopimusperus-

teisen oikeuden rahavirtoihin tai kun se on siirtänyt merkittäviltä osin riskit ja tuotot 

konsernin ulkopuolelle�

Rahoitusvarojen arvonalentumiset

Myyntisaamiset arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon vähennettynä mahdollisilla 

arvonalentumistappioilla� Myyntisaamisten arvonalentumisperiaatteet esitetään liite-

tiedossa 15� Muiden rahoitusvarojen osalta arvonalentuminen kirjataan odotettavissa 

olevien luottotappioiden (Expected Credit Losses) perusteella� Sen lisäksi, konserni 

arvioi jokaisen raportointikauden päätöspäivänä, onko objektiivista näyttöä rahoitusva-

roihin kuuluvan erän arvonalentumisesta�

Rahoitusvelat

Konsernin rahoitusvelat, jotka sisältävät osto- ja muut velat sekä rahoituslainat, 

arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon� Rahoitusvelat luokitellaan pitkäaikaisiksi 

veloiksi, silloin kun ne erääntyvät yli 12 kuukauden kuluttua� Alle 12 kuukauden kuluessa 

erääntyvät velat luokitellaan lyhytaikaisiksi veloiksi�

Johdannaissopimukset

Johdannaissopimukset kirjataan käypään arvoon kaupantekopäivänä ja uudelleen-

arvostetaan sen jälkeen tilinpäätöshetken käypään arvoon� Kaikkien johdannaisten 

käypä arvo lasketaan käyttäen toimivien markkinoiden tilinpäätöshetken valuutta- ja 
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korkonoteerauksia� Johdannaiset sisältyvät lyhytaikaisiin varoihin tai velkoihin, lukuun 

ottamatta johdannaisvelkoja, jotka erääntyvät 12 kuukautta tilinpäätöspäivän jälkeen, 

jotka luokitellaan pitkäaikaisiksi veloiksi�

Konserni soveltaa suojauslaskentaa valuuttakurssien rahavirran suojaukseen� Valuut-

tatermiinien ja  valuutanvaihtosopimusten, jotka eivät täytä suojauslaskennan ehtoja, 

käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan rahoitustuottoihin ja -kuluihin�

Suojaussuhde kelpaa suojauslaskentaan vain, jos erityiset vaatimukset täyttyvät� 

Alkuvaiheessa suojaussuhteet täytyy olla muodollisesti dokumentoitu ja muodostua 

hyväksyttävästä suojausinstrumentista ja suojatusta erästä� Dokumentaatio määritte-

lee määrättyjen suojausinstrumenttien ja määrättyjen suojattavien kohteiden välisen 

suhteen sekä suojattavan riskin luonteen yrityksen riskienhallintatavoitteen ja strate-

gian kanssa� Määrättyjen erien on oltava tunnistettavissa ja luotettavasti mitattavissa� 

Lisäksi dokumentoidaan tehottomuuden lähteiden analyysi�

Suojaustehokkuutta arvioidaan suojaussuhteen alkaessa ja sen jälkeen jatkuvasti 

ottaen huomioon taloudellisen suhteen, luottoriskin ja suojaussuhteen� Tehokkuutta 

arvioidaan laadullisella menetelmällä� Rahavirran suojauslaskennassa käytetään 

valuuttatermiinejä ja luovuttamattomia termiinisopimuksia valuuttamääräisten 

rahavirtojen suojauksiin, mikä varmistaa taloudellisen suhteen� Määrättyjen suojattujen 

kohteiden ja määrättyjen suojausinstrumenttien välillä on taloudellisia suhteita, mikä 

tarkoittaa, että näiden erien arvot liikkuvat vastakkaisiin suuntiin yhteisen taustalla 

olevan riskin takia� Sopivien sidosryhmien valitseminen mahdollistaa luottoriskin 

arvioinnin ja varmistaa, että luottoriskin vaikutus ei hallitse käyvän arvon muutoksia� 

Suojauslaskennassa suojaussuhde on sama kuin todellisessa suojauksessa�

Termiinisopimusten koko käypä arvo huomioidaan suojaussuhteessa, mikä tarkoittaa, 

että spot- ja termiiniosuuksia ei eroteta� Rahavirran suojauksissa efektiivinen osa 

suojausinstrumenttien käyvän arvon muutoksista kirjataan muun laajan tuloslaskelman 

(OCI) kautta oman pääoman käyvän arvon rahastoon� Kun suojattu liiketoimi kirjataan, 

muihin laajan tuloslaskelman eriin kirjatut suojausinstrumentit kirjataan tuloslaskel-

maan� Omaan pääomaan kertyneet käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan 

hankintojen tai myyntien oikaisuun samalla kaudella, kun suojattava kohde kirjataan�

Kaikki tehottomaan osaan liittyvät voitot tai tappiot kirjataan välittömästi tuloslaskel-

maan rahoituskuluihin tai -tuottoihin� Jos kassavirran suojauslaskennassa määritetty 

suojausinstrumentti ei enää ole voimassa tai suojaussuhde ei täytä suojauslaskennan 

ehtoja, suojausinstrumentin käyvän arvon kumulatiivinen muutos pysyy omassa 

pääomassa, kunnes suojattava kohde kirjataan tuloslaskelmaan� Suojausinstrumentin 

käyvän arvon kumulatiivinen muutos luokitellaan tuloslaskelman oikaisuerään välittö-

mästi, jos suojattu rahavirta ei ole vakaa tai erittäin todennäköinen eikä sen odoteta 

realisoituvan tulevaisuudessa�

Valuuttajohdannaisten käyvän arvon muutokset kirjataan rahoitustuottoihin ja 

-kuluihin, jos suojatut erät on kirjattu varoihin tai velkoihin�

Kassavirran suojauksella oli 76 tuhannen euron positiivinen nettovaikutus tuloslaskelmaan ja 

vaikutus muihin laajan tuloslaskelman eriin (OCI) oli 450 tuhatta euroa vuoden 2021 lopussa�
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TUHATTA EUROA Liitetieto
Johdannaiset, 

suojauslaskenta
Käypä arvo 

 tulosvaikutteisesti
Jaksotettu 

 hankintameno
2021  

Kirjanpitoarvo
2021 

Käypä arvo

Pitkäaikaiset rahoitusvarat

Noteeraamattomat osakesijoitukset 14 13 13 13

Muut saamiset 15 6 138 6 138 6 138

Lyhytaikaiset rahoitusvarat

Myyntisaamiset ja muut saamiset 15 28 600 28 600 28 600

Johdannaiset 18 471 323 794 794

Rahavarat 16 31 060 31 060 31 060

Rahoitusvarat 66 605 66 605

Pitkäaikaiset rahoitusvelat

Lainat, korollinen 70 227 70 227 78 151

Vuokrasopimusvelat, korollinen 8 986 8 986 8 986

Lyhytaikaiset rahoitusvelat

Lainat, korollinen 1 175 1 175 1 175

Vuokrasopimusvelat, korollinen 3 560 3 560 3 560

Ostovelat ja muut velat 20 12 207 12 207 12 207

Johdannaiset 18 21 33 54 54

Rahoitusvelat 96 209 104 133
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TUHATTA EUROA Liitetieto
Johdannaiset, 

suojauslaskenta
Käypä arvo 

 tulosvaikutteisesti
Jaksotettu 

 hankintameno
2020  

Kirjanpitoarvo
2020  

Käypä arvo

Pitkäaikaiset rahoitusvarat

Noteeraamattomat osakesijoitukset 14 13 13 13

Muut saamiset 15 688 688 688

Lyhytaikaiset rahoitusvarat

Myyntisaamiset ja muut saamiset 15 27 807 27 807 27 807

Johdannaiset 18 55 55 55

Rahavarat 16 40 461 40 461 40 461

Rahoitusvarat 69 024 69 024

Pitkäaikaiset rahoitusvelat

Lainat, korollinen 66 665 66 665 77 299

Vuokrasopimusvelat, korollinen 11 647 11 647 11 647

Lyhytaikaiset rahoitusvelat

Lainat, korollinen 2 173 2 173 2 173

Vuokrasopimusvelat, korollinen 3 727 3 727 3 727

Ostovelat ja muut velat 20 10 196 10 196 10 196

Johdannaiset 18 413 413 413

Rahoitusvelat 94 821 105 455
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Taseessa käypään arvoon arvostetut rahoitusinstrumentit luokitellaan tasoihin käyvän 

arvon määrittämiseen käytettävien arvostusmenetelmien syöttötietojen perusteella:

Taso 1: syöttötiedot täysin samanlaisille varoille ja veloille toimivilla markkinoilla noteerattuja 

(oikaisemattomia) hintoja

Taso 2: syöttötiedot muita kuin tasolle 1 kuuluvia hintoja, jotka ovat havainnoitavissa varoille tai 

veloille joko suoraan tai epäsuorasti

Taso 3: varoja tai velkoja koskevat syöttötiedot, jotka eivät perustu todennettavissa olevaan 

markkinatietoon (ei todettavissa olevat syöttötiedot)

Rahoitusvarojen ja -velkojen arvoja määritettäessä on käytetty seuraavia hintanoteerauk-

sia, oletuksia ja arvostusmalleja�

Pitkäaikaiset rahoitusvarat

Pitkäaikaiset rahoitusvarat koostuvat muiden saamisten lisäksi noteeraamattomista osakesijoi-

tuksista� Noteeraamattomat osakesijoitukset, 13 tuhatta euroa, on luokiteltu tasolle 3 käyvän 

arvon hierarkiassa�

Lyhytaikaiset rahoitusvarat

Myyntisaamiset ja muut saamiset arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon vähennettynä 

mahdollisilla arvonalentumistappioilla� Rahoitusvara johdannaisinstrumenteista, 794 tuhatta 

euroa, on luokiteltu tasolle 2 käyvän arvon hierarkiassa�

Pitkäaikaiset rahoitusvelat

Pitkäaikaiset rahoitusvelat koostuvat lainasta Macquarie Principal Finance PTY Limited:ltä ja 

muilta instituutioilta� Macquarie Principal Finance PTY Limited:ltä otetun lainan sopimusehtoja 

muutettiin muutossopimuksella, joka astui voimaan 12�7�2021�  Macquarie Principal Finance PTY 

Limited:ltä otetun lainan käypä arvo kuvastaa sitä rahamäärää, jonka Basware maksaisi, jos 

laina maksettaisiin pois raportointikauden lopussa� Lainan käypä arvo on luokiteltu tasolle 2 

käyvän arvon hierarkiassa� Lainan arvo diskontatulla rahavirralla laskettuna olisi 68,2 miljoonaa 

euroa 31�12�2021� Muut lainat ovat kiinteä- tai vaihtuvakorkoisia ja niiden käypien arvon katso-

taan vastaavan niiden kirjanpitoarvoja, sillä arvot eivät eroa olennaisesti toisistaan�

Lyhytaikaiset rahoitusvelat 

Lyhytaikaisten rahoituslaitoslainojen käypien arvojen katsotaan vastaavan niiden kirjanpi-

toarvoja� Ostovelat ja muut lyhtyaikaiset velat arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon� 

Rahoitusvelka johdannaisinstrumenteista, 54 tuhatta euroa, on luokiteltu tasolle 2 käyvän 

arvon hierarkiassa�

Rahoitusvelkojen maturiteettijakauma on esitetty liitetiedossa 18�

23. Tilintarkastus ja muut palvelut

24. Vakuudet ja vastuusitoumukset

TUHATTA EUROA 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Tilintarkastus -277 -258

Veroneuvonta -1 0

Muut palvelut -5 -4

Tilintarkastus ja muut palvelut yhteensä -283 -262

TUHATTA EUROA 31.12.2021 31.12.2020

Omasta puolesta annetut vakuudet

Takaukset 1 052 1 262

Yrityskiinnitys 86 200 0

Tytäryhtiöiden puolesta annetut vakuudet

Takaukset 862 822

Muut sitoumukset

Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät 2 831 3 455

1-5 vuoden sisällä erääntyvät 572 2 876

Myöhemmin erääntyvät 2 0

Yhteensä 3 405 6 331

Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä 91 518 8 415

Muut sitoumukset sisältävät leasing- ja muut vuokrasopimukset sekä lisenssisopimuksista 

aiheutuvat velvoitteet, joihin ei ole sovellettu IFRS 16 -standardia� Pitkäaikaisista palvelu-

sopimuksista aiheutuvia velvoitteita ei ole sisällytetty� Konserni ei ole antanut ulkopuolisten 

puolesta pantteja, kiinnityksiä tai takauksia�
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25. Konserniyritykset

Kotipaikka Maa
Konsernin 

omistusosuus, %

Basware International Oy Espoo Suomi 100

Basware GmbH Düsseldorf Saksa 100

Basware AB Tukholma Ruotsi 100

Basware B�V� Amsterdam Alankomaat 100

Basware A/S Herlev Tanska 100

Basware, Inc� Delaware Yhdysvallat 100

Basware SAS Pariisi Ranska 100

Basware AS Oslo Norja 100

Basware Pty Ltd Chatswood Australia 100

Basware SRL Iasi Romania 100

Basware India Private Limited Chandigarh Intia 100

Basware Belgium NV Aalst Belgia 100

Basware Holdings Ltd� Lontoo Iso-Britannia 100

Basware Shared Services Ltd� Lontoo Iso-Britannia 100

Ulkomaiset sivuliikeet

Emoyhtiöllä on sivuliike Venäjällä Moskovassa (rek� nro 16926�1)�

Basware GmbH on hakenut vapautusta paikallisen tilinpäätöksen tilintarkastuksesta paikallisen 

lainsäädännön perusteella (§ 264 III HGB)�

26. Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat 

Konsernissa ei ole ollut merkittäviä tapahtumia tilinpäätöspäivän jälkeen�

Basware solmi 12�7�2021 muutossopimuksen lainajärjestelyyn Macquarie Capital Principal 

Financen kanssa� Muutokset astuivat voimaan 12�7�2021� Muutossopimuksen myötä laina 

muuttuu vakuudelliseksi senior-ehtoiseksi lainaksi� Laina voidaan maksaa takaisin aikaisintaan 

24 kuukauden kuluttua (ns� non-call ehto)� Laina erääntyy syyskuussa 2024 vastaten alkuperäi-

sen lainan erääntymisaikataulua� Lainan vakuudeksi lainanantajalle annettiin nimellisarvoltaan 

EUR 86,2 miljoonan arvosta panttivelkakirjoja�

Konserni on sitoutunut solmimaan vuokrasopimuksen, josta on odotettavissa ulosmeneviä 

kassavirtoja tulevana vuonna� Tämän toteutuessa, konserni on alttiina mahdollisille ulosmene-

ville kassavirroille, joita ei nyt ole esitetty vuokraveloissa eikä muissa sitoumuksissa� 

Lisäksi Baswarella on 5 000 tuhatta euroa pantatulla pankkitilillä liittyen Garantialta olevan 

joukkovelkakirjalainan takaukseen�

Konsernin intialainen tytäryhtiö on saanut paikalliselta viranomaiselta pyynnön esittää ja 

perustella kantansa koskien yhtiön arvonlisäverovelvollisuutta tilikausilta 2017-2018 ja 2018-

2019 Intiassa� Kysymys koskee merkittävää määrää kansainvälisiä Intiassa toimivia IT-yhtiöitä� 

Central Board of Indirect Taxes (CBIC) julkaisi päätöksen numero 159/15/2021 20�09�2021, jonka 

perusteella tehdyn analyysin tuloksena konserni on todennut, että Basware Intian Basware 

Oyj:lle tarjoamat ohjelmistokehityspalvelut määriteltäisiin palvelujen vienniksi� Konserni ei ole 

kirjannut tähän liittyen varausta, sillä konserni arvioi todennäköisyyden ylimääräisen arvonlisä-

veron maksulle pieneksi�
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Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS) Emoyhtiön tase (FAS)

EUROA Liitetieto 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

LIIKEVAIHTO 2 75 308 359,44 76 404 254,64

Liiketoiminnan muut tuotot 3 15 536,52 104 306,00

Materiaalit ja palvelut 4 -16 325 836,33 -16 603 144,76

Henkilöstökulut 5 -28 612 352,29 -27 577 060,55

Poistot ja arvonalentumiset 6 -10 199 482,36 -9 754 876,74

Liiketoiminnan muut kulut 7 -20 929 989,17 -24 205 080,20

Liiketulos -743 764,19 -1 631 601,61

Rahoitustuotot 8 834 932,24 886 438,27

Rahoituskulut 8 -20 290 644,39 -11 530 950,03

Osinkotuotot konserniyrityksiltä 794 821,86 200 000,00

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien 

sijoituksista 8 0,00 -17 884,00

Tulos ennen veroja -19 404 654,48 -12 093 997,37

Tuloverot 9 0,00 0,00

TILIKAUDEN TULOS -19 404 654,48 -12 093 997,37

 

EUROA Liitetieto 31.12.2021 31.12.2020

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet 10 34 389 564,65 36 566 585,97

Aineelliset hyödykkeet 11 653 149,67 677 978,80

Sijoitukset 12 103 515 446,52 107 583 005,73

Pitkäaikaiset saamiset 13 5 987 351,20 645 316,57

Pysyvät vastaavat yhteensä 144 545 512,04 145 472 887,07

Vaihtuvat vastaavat

Lyhytaikaiset saamiset 14 21 808 245,72 23 008 460,06

Rahat ja pankkisaamiset 22 111 900,02 32 370 471,67

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 43 920 145,74 55 378 931,73

VASTAAVAA YHTEENSÄ 188 465 657,78 200 851 818,80

VASTATTAVAA

Oma pääoma

Osakepääoma 3 528 368,70 3 528 368,70

Ylikurssirahasto 1 118 161,00 1 118 161,00

Käyvän arvon rahasto 450 412,66 -357 511,42

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 115 939 220,13 115 939 220,13

Kertyneet voittovarat -47 243 286,26 -35 149 288,89

Tilikauden tulos -19 404 654,48 -12 093 997,37

Oma pääoma yhteensä 15 54 388 221,75 72 984 952,15

Vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma 16 70 958 990,48 68 901 805,96

Lyhytaikainen vieras pääoma 17 63 118 445,55 58 965 060,69

Vieras pääoma yhteensä 134 077 436,03 127 866 866,65

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 188 465 657,78 200 851 818,80
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Emoyhtiön rahoituslaskelma (FAS)

EUROA 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Liiketoiminnan rahavirta

Tilikauden tulos -19 404 654,48 -12 093 997,37

Oikaisut tilikauden tulokseen

Suunnitelman mukaiset poistot 10 199 482,36 9 754 876,74

Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot 0,00 46 177,46

Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot 100 286,43 810 886,35

Rahoitustuotot ja -kulut 18 540 986,58 9 684 729,72

Muut ei-rahamääräiset erät -465 602,69 -766 477,46

Käyttöpääoman muutos 759 165,79 -8 736 187,40

Maksetut korot -2 839 758,57 -72 669,22

Saadut osingot 795 398,82 700 000,00

Saadut korot 156 022,23 381 335,11

Muut rahoituserät -338 048,50 -426 385,25

Liiketoiminnan rahavirta 7 503 277,97 -717 711,32

Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -8 092 503,40 -8 816 475,72

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 6 500,00

Lainojen takaisinmaksut -1 100 000,00 0,00

Rahavarojen lisäys / vähennys 5 168 220,28 6 356 996,74

Muutokset lyhytaikaisissa ja kiinteissä talletuksissa -5 000 000,00 0,00

Lyhytaikaisten lainojen muutos 169 522,16 817 979,14

Investointien rahavirta -8 854 760,96 -1 634 999,84

Rahavirta ennen rahoitusta -1 351 482,99 -2 352 711,16

Yhtiö käsittelee konsernitilit rahoituksen erissä�

EUROA 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Rahoituksen rahavirta

Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset -1 995 972,00 -1 995 972,00

Lyhytaikaisten saamisten/velkojen nettomuutos 4 263 928,51 13 791 066,35

Lainojen nostot 0,00 1 446 904,88

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -11 175 045,17 0,00

Rahoituksen rahavirta -8 907 088,66 13 241 999,23

Rahavarojen muutos -10 258 571,65 10 889 288,07

Rahavarat tilikauden alussa 32 370 471,67 21 481 183,60

Rahavarat tilikauden lopussa 22 111 900,02 32 370 471,67
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EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT (FAS)

1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Basware Oyj:n tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolain (FAS) mukaisesti�

Valuuttamääräiset erät

Ulkomaanrahan määräiset tapahtumat kirjataan tapahtumapäivän kurssiin� Tilikauden 

päättyessä yhtiössä avoimena olevat ulkomaanrahan määräiset saatavat ja velat arvostetaan 

käyttäen tilinpäätöspäivän kursseja� Liiketapahtumien kurssierot kirjataan vastaaville 

tuloslaskelmatileille liikevoiton yläpuolelle ja rahoituserien kurssierot kirjataan nettomääräisinä 

rahoitustuottoihin ja -kuluihin�

Myynnin tuloutus

Emoyhtiö soveltaa konsernin kanssa samoja myynnin tuloutusperiaatteita� Konsernin tuloutus-

periaatteet esitetään liitetiedossa 2�

Liiketoiminnan muut tuotot

Liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjataan käyttöomaisuuden myyntivoitot ja vuokratuotot�

Tutkimus- ja kehittämismenot

Tutkimusmenot kirjataan kuluksi toteutumishetkellä� Uuden teknologian käyttöönottoon tai 

uuden tuotesukupolven kehitykseen liittyvät menot aktivoidaan ja kirjataan kuluksi poistoina 

taloudellisena 3–5 vuoden vaikutusaikana� Taloudellista vaikutusaikaa määriteltäessä huomi-

oidaan teknologian vanhentuminen sekä tuotteiden tyypillinen elinkaari� Poistot aloitetaan, 

kun tuote on kaupallisesti hyödynnettävissä� Olemassa olevien tuotteiden ylläpito ja vähäiset 

parannukset kirjataan suoraan kuluksi� Tuotekehitykseen saadut avustukset kirjataan tulosvai-

kutteisesti niille kausille, joilla vastaavat menot on kirjattu kuluiksi�

Eläkevelvoitteet

Henkilöstön lakisääteinen eläketurva on järjestetty vakuuttamalla eläkevakuutusyhtiössä� 

Lakisääteiset eläkemenot on kirjattu tuloslaskelmaan kuluksi kertymisvuonna�

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet kirjataan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä suunnitel-

manmukaisilla poistoilla ja mahdollisilla arvonalentumisilla� Aineettoman käyttöomaisuushyö-

dykkeen hankintaan liittyvät julkiset avustukset vähennetään hyödykkeen hankintamenosta 

ja kirjataan tuloslaskelmaan pienentämään hyödykkeestä kirjattavia poistoja� Aineettomien 

hyödykkeiden odotettu taloudellinen vaikutusaika on 3 – 10 vuotta� Taloudellista vaikutusaikaa 

arvioidaan jokaisen tilikauden lopussa ja oikaistaan tarvittaessa�

Aineelliset hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet on kirjattu taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä 

suunnitelman mukaisilla poistoilla ja arvonalentumisilla�

Taloudellinen vaikutusaika aineellisille hyödykkeille on 3 - 5 vuotta�

Sijoitukset

Yhtiön pysyvien vastaavien sijoituksissa olevat tytäryhtiöosakkeet sekä muut osakkeet ja 

osuudet on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan käypään arvoon�

Rahoitusinstrumentit

Rahoitusvälineet on arvostettu käypään arvoon KPL 5:2a §:n mukaisesti� Suojauslaskennan 

laadintaperiaatteet on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa 18 ja 22�

Varaukset

Varaus kirjataan, kun yhtiöllä on aikaisempaan tapahtumaan perustuva lakisääteinen tai 

muuten velvoittava sitoumus, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköinen ja velvoitteen 

määrä on luotettavasti arvioitavissa�

Leasingvuokrat

Leasingvuokrat kirjataan kuluksi vuokra-ajan kuluessa�

Verot

Tuloverot on kirjattu Suomen verolainsäädännön mukaisesti�

Tuloveroihin sisältyvät tilikauden tuloksen perusteella lasketut tuloverot sekä aikaisemmilta 

tilikausilta maksetut tai palautetut verot� Laskennallisia veroja ei kirjata emoyhtiön tuloslaskel-

maan ja taseeseen�
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2. Liikevaihto

Liikevaihdon jakauma tuottotyypeittäin

Alla on luokiteltu liikevaihto tyypeittäin� Liikevaihtotyypit eivät ole suoraan vertailukelpoisia 

koko konsernin liikevaihdon kanssa, koska emoyhtiön liikevaihto sisältää myös konsernin 

sisäistä liikevaihtoa�

3. Liiketoiminnan muut tuotot

4. Materiaalit ja palvelut

TUHATTA EUROA 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Cloud-tuotot

SaaS 39 485 35 349

Transaktiopalvelut 23 614 23 871

Muu cloud -liikevaihto 83 60

Cloud-tuotot yhteensä 63 182 59 281

Muut kuin pilvipohjaiset tuotot

Ylläpito 4 459 9 682

Lisenssimyynti 74 193

Konsultointipalvelut 7 457 7 518

Muut 136 -269

Muut kuin pilvipohjaiset tuotot yhteensä 12 127 17 124

Yhteensä 75 308 76 404

TUHATTA EUROA 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Myyntivoitot 7 23

Muut 8 81

Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 15 104

TUHATTA EUROA 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Ostot tilikauden aikana -15 754 -15 614

Ulkopuolisilta ostetut palvelut -571 -989

Yhteensä -16 326 -16 603

TUHATTA EUROA 1.1-31.12.2021 1.1-31.12.2020

Kotimaat 36 633 36 315

Ulkomaat 38 675 40 089

Yhteensä 75 308 76 404

Liikevaihdon jakauma maantieteellisesti

Johdon palkat ja palkkiot on esitetty henkilöittäin eriteltynä konsernitilinpäätöksen 

liitetiedossa 5� 

5. Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot

TUHATTA EUROA 1.1-31.12.2021 1.1-31.12.2020

Hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajan palkat -1 524 -817

Palkat muu henkilökunta -22 233 -22 715

Eläkekulut -3 996 -3 139

Muut henkilöstökulut -859 -906

Yhteensä -28 612 -27 577

Henkilöstökulut
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1.1-31.12.2021 1.1-31.12.2020

Tilikauden aikana keskimäärin 340 347

Tilikauden lopussa 335 346

Henkilöstön määrä

6. Poistot ja arvonalentumiset

8. Rahoitustuotot ja -kulut

7. Liiketoiminnan muut kulut

TUHATTA EUROA 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Aineettomat hyödykkeet -10 005 -9 565

Aineelliset hyödykkeet -195 -190

Yhteensä -10 199 -9 755

TUHATTA EUROA 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Muut korko- ja rahoitustuotot

Saman konsernin yrityksiltä 358 845

Muilta 477 41

Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä 835 886

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Saman konsernin yrityksille -623 -1 283

Muille -19 668 -10 248

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 0 -18

Muut korko- ja rahoituskulut yhteensä -20 291 -11 549

Yhteensä -19 456 -10 663

TUHATTA EUROA 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Tuloverot aikaisemmilta tilikausilta 0 0

Yhteensä 0 0

TUHATTA EUROA 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Vuokrat -1 425 -1 376

Ei-lakisääteiset henkilöstöedut -412 -387

Matkakulut -137 -313

Markkinointikulut -4 824 -3 531

IT- ja puhelunkulut -920 -904

Tilintarkastuskulut -198 -171

Muut kulut -13 013 -17 523

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -20 930 -24 205

Tilintarkastusmenot yhteensä -193 -167

Veroneuvonta 0 0

Muut palvelut -5 -4

Tilintarkastusmenot yhteensä -198 -171

9. Välittömät verot

Laskennallista verosaamista kertyneistä tappioista, 5,6 (6,4) miljoonaa euroa, ei ole kirjattu 

taseeseen� Lisäksi yhtiöllä on verotuksessa vähentämättömiä korkokuluja 26,1 (17,2) miljoonaa 

euroa, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista taseeseen� Hyllypoistoista on kirjattu 

laskennallista verosaamista konsernin taseelle 7,0 (5,2) miljoonaa euroa�

Tuloverot on kirjattu Suomen verolainsäädännön mukaisesti�
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10. Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet 2021

Aineettomat hyödykkeet 2020

TUHATTA EUROA Kehittämismenot
Aineettomat 

oikeudet 
Liikearvo/  

fuusiotappio
Muut pitkä-

vaikutteiset menot
Keskeneräiset 

kehityshankkeet Yhteensä

Hankintameno 1�1 65 652 18 496 17 625 288 14 044 116 104

Lisäykset 321 391 0 28 7 178 7 919

Vähennykset -6 337 -7 134 0 0 0 -13 471

Siirrot erien välillä 5 701 0 0 0 -5 701 0

Hankintameno 31.12 65 337 11 753 17 625 317 15 520 110 552

Kertyneet poistot 1�1 -45 771 -16 035 -17 625 -107 0 -79 538

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 6 246 7 134 0 0 0 13 380

Tilikauden poisto -9 265 -706 0 -34 0 -10 005

Kertyneet poistot 31.12 -48 790 -9 607 -17 625 -140 0 -76 163

Kirjanpitoarvo 31.12 16 547 2 146 0 176 15 520 34 389

TUHATTA EUROA Kehittämismenot
Aineettomat 

oikeudet 
Liikearvo/ 

 fuusiotappio
Muut pitkä-

vaikutteiset menot
Keskeneräiset 

kehityshankkeet Yhteensä

Hankintameno 1�1 63 503 17 846 17 625 288 8 118 107 380

Lisäykset 744 650 0 0 7 330 8 725

Vähennykset 0 0 0 0 0 0

Siirrot erien välillä 1 405 0 0 0 -1 405 0

Hankintameno 31.12 65 652 18 496 17 625 288 14 044 116 104

Kertyneet poistot 1�1 -37 551 -14 726 -17 625 -72 0 -69 973

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0 0 0 0 0 0

Tilikauden poisto -8 220 -1 309 0 -35 0 -9 565

Kertyneet poistot 31.12 -45 771 -16 035 -17 625 -107 0 -79 538

Kirjanpitoarvo 31.12 19 881 2 460 0 182 14 044 36 566
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11. Aineelliset hyödykkeet 12. Sijoitukset

Aineelliset hyödykkeet 2021

Aineelliset hyödykkeet 2020

TUHATTA EUROA Koneet ja kalusto
Muut aineelliset 

hyödykkeet Yhteensä

Hankintameno 1�1 6 898 152 7 050

Lisäykset 170 0 170

Vähennykset -3 061 0 -3 061

Hankintameno 31.12 4 007 152 4 159

Kertyneet poistot 1�1 -6 372 0 -6 372

Vähennysten ja siirtojen kertyneet 

poistot
3 061 0 3 061

Tilikauden poisto -195 0 -195

Kertyneet poistot 31.12 -3 506 0 -3 506

Kirjanpitoarvo 31.12 501 152 653

TUHATTA EUROA 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Osuudet saman konsernin yrityksissä

Hankintameno 1�1� 98 075 98 075

Lisäykset 3 352 0

Hankintameno 31.12. 101 427 98 075

Muut osakkeet ja osuudet

Hankintameno 1�1� 13 13

Hankintameno 31.12. 13 13

Pitkäaikaiset lainasaamiset konserniyrityksiltä

Lainasaamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä 2 075 9 495

Sijoitukset yhteensä 103 515 107 583

TUHATTA EUROA Koneet ja kalusto
Muut aineelliset 

hyödykkeet Yhteensä

Hankintameno 1�1 6 954 152 7 107

Lisäykset 49 0 49

Vähennykset -106 0 -106

Hankintameno 31.12 6 898 152 7 050

Kertyneet poistot 1�1 -6 287 0 -6 287

Vähennysten ja siirtojen kertyneet 

poistot
106 0 106

Tilikauden poisto -190 0 -190

Kertyneet poistot 31.12 -6 372 0 -6 372

Kirjanpitoarvo 31.12 526 152 678
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Tytäryhtiöosakkeet

Kotipaikka Maa
Emon omistus-

osuus, %

Basware International Oy Espoo Suomi 100

Basware GmbH Düsseldorf Saksa 100

Basware AB Tukholma Ruotsi 100

Basware B�V� Amsterdam Alankomaat 100

Basware A/S Herlev Tanska 100

Basware Inc� Delaware Yhdysvallat 100

Basware SAS Pariisi Ranska 100

Basware AS Oslo Norja 100

Basware Pty Ltd Chatswood Australia 100

Basware SRL Iasi Romania 100

Basware India Private Limited Chandigarh Intia 99

Basware Belgium NV Aalst Belgia 99

Basware Holdings Ltd� Lontoo Iso-Britannia 100

Basware Shared Services Ltd� Lontoo Iso-Britannia 100

Ulkomaiset sivuliikeet

Emoyhtiöllä on sivuliike Venäjällä, Moskovassa (rek� nro 16926�1)� 

13. Pitkäaikaiset saamiset

14. Lyhytaikaiset saamiset

TUHATTA EUROA 31.12.2021 31.12.2020

Vuokravakuudet 7 7

Jaksotetut henkilöstökulut ja muut siirtosaamiset 980 638

Varat pantatulla pankkitilillä 5 000 0

Yhteensä 5 987 645

TUHATTA EUROA 31.12.2021 31.12.2020

Myyntisaamiset 6 463 5 662

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

Myyntisaamiset 7 275 10 262

Korkosaamiset 0 0

Lainasaamiset 147 317

Muut saamiset 2 887 2 910

Yhteensä 10 309 13 488

Siirtosaamiset 4 204 3 698

Muut saamiset 833 159

Yhteensä 5 036 3 858

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 21 808 23 008

Siirtosaamiset

Jaksotetut henkilöstökulut 2 7

Muut siirtosaamiset 4 202 3 692

Yhteensä 4 204 3 698
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15. Oma pääoma

TUHATTA EUROA 31.12.2021 31.12.2020

Osakepääoma 1�1� 3 528 3 528

Osakepääoma 31.12. 3 528 3 528

Ylikurssirahasto 1�1� 1 118 1 118

Ylikurssirahasto 31.12. 1 118 1 118

Käyvän arvon rahasto 1�1 -358 77

Lisäykset tai vähennykset 808 -435

Käyvän arvon rahasto 31.12 450 -358

Sidottu oma pääoma 31.12. 5 097 4 289

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1�1� 115 939 116 037

Omien osakkeiden vähennys 0 -98

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. 115 939 115 939

Voittovarat 1�1� -47 243 -35 246

Omien osakkeiden vähennys 0 98

Tilikauden tulos -19 405 -12 094

Voittovarat 31.12. -66 648 -47 243

Vapaa oma pääoma 31.12. 49 291 68 696

Oma pääoma 31.12. 54 388 72 985

TUHATTA EUROA 31.12.2021 31.12.2020

Laskelma jakokelpoisista varoista

Tilikauden tulos -19 405 -12 094

Voittovarat -47 243 -35 148

Muut jakokelpoiset varat 115 939 115 939

Optio-oikeudet -4 691 -4 691

Aktivoidut kehittämismenot* -32 067 -33 925

Jakokelpoiset varat 31.12 12 533 30 080

* Kirjanpitolain 5:8§ mukaan taseeseen aktivoidut kehittämismenot tulee vähentää jakokelpoisista 
varoista�

Optio-oikeudet on eritelty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 19� Oma pääoma�

16. Pitkäaikainen vieras pääoma

TUHATTA EUROA 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Lainat rahoituslaitoksilta 70 227 66 665

Liikevaihdon jaksotukset 555 613

Velat saman konsernin yrityksille 177 1 624

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 70 959 68 902
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17.  Lyhytaikainen vieras pääoma

18. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut

TUHATTA EUROA 31.12.2021 31.12.2020

Omasta puolesta annetut vakuudet

Takaukset 399 398

Yrityskiinnitys 86 200

Tytäryritysten puolesta annetut vakuudet

Takaukset 862 822

TUHATTA EUROA 31.12.2021 31.12.2020

Ostovelat 6 220 5 145

Velat saman konsernin yrityksille

Ostovelat 1 291 2 345

Muut velat 38 914 34 709

Yhteensä 40 205 37 054

Lainat rahoituslaitoksilta 998 1 996

Muut velat 1 373 1 363

Siirtovelat 14 323 13 408

Yhteensä 16 693 16 767

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 63 118 58 965

Siirtovelat

Jaksotetut henkilöstökulut 8 125 7 787

Myynnin jaksotukset 1 841 3 683

Muut lyhytaikaiset siirtovelat 4 357 1 938

Yhteensä 14 323 13 408

TUHATTA EUROA 31.12.2021 31.12.2020

Muut omat vastuut

Leasingvastuut

Alle vuoden kuluessa erääntyvät 306 299

Myöhempinä vuosina erääntyvät 344 190

Yhteensä 651 489

Muut vuokravastuut*

Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut 3 719 4 380

1-5 vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut 4 687 7 278

Yli 5 vuoden päästä erääntyvät vuokravastuut 0 1 048

Yhteensä 8 407 12 706

Muut omat vastuut yhteensä 9 057 13 196

Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä 96 518 14 416

*Arvonlisävero sisältyy ainoastaan autoleasing-vastuisiin� Muut vastuut on esitetty arvonlisäve-

rottomina� Vuokrasopimukset ovat tavanmukaisia vuokrasopimuksia� Leasingsopimukset ovat 

tavanmukaisia leasingsopimuksia eikä niihin liity takaisinlunastusehtoja� Konserni ei ole antanut 

ulkopuolisten puolesta pantteja, kiinnityksiä tai takauksia�  

  

Basware solmi 12�7�2021 muutossopimuksen lainajärjestelyyn Macquarie Capital Principal 

Financen kanssa� Muutokset astuivat voimaan 12�7�2021� Muutossopimuksen myötä laina 

muuttuu vakuudelliseksi senior-ehtoiseksi lainaksi� Laina voidaan maksaa takaisin aikaisintaan 

24 kuukauden kuluttua (ns� non-call ehto)� Laina erääntyy syyskuussa 2024 vastaten alkuperäi-

sen lainan erääntymisaikataulua� Lainan vakuudeksi lainanantajalle annettiin nimellisarvoltaan 

EUR 86,2 miljoonan arvosta panttivelkakirjoja�  

  

Lisäksi Baswarella on 5 000 tuhatta euroa pantatulla pankkitilillä liittyen Garantialta olevan 

joukkovelkakirjalainan takaukseen�  
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TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN 
ALLEKIRJOITUS

Espoossa, 2�2�2022

Michael Ingelög

hallituksen puheenjohtaja

Jonathan Meister

hallituksen jäsen

Ilkka Sihvo

hallituksen varapuheenjohtaja

Carl Farrell

hallituksen jäsen

Daryl Rolley 

hallituksen jäsen

Tilinpäätösmerkintä   

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus�

Helsingissä, 2�2�2022

Ernst & Young Oy

Tilintarkastusyhteisö

Terhi Mäkinen

KHT

Minna Smedsten 

hallituksen jäsen

Klaus Andersen

toimitusjohtaja
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TILINTARKASTUSKERTOMUS

Basware Oyj:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus 

Lausunto 

Olemme tilintarkastaneet Basware Oyj:n (y-tunnus 0592542-4) tilinpäätöksen tilikaudelta 

1�1�–31�12�2021� Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, laajan tuloslaskelman, laskelman 

oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot, mukaan lukien yhteenveto 

merkittävimmistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista, sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, 

rahoituslaskelman ja liitetiedot� 

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 annetun lisäraportin kanssa�

Lausunnon perustelut 

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan 

mukaisesti� Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin 

kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa� 

Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien 

eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme 

täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme�

Emoyhtiölle ja konserniyrityksille suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut ovat 

parhaan tietomme ja käsityksemme mukaan olleet Suomessa noudatettavien, näitä palveluja 

koskevien säännösten mukaisia, emmekä ole suorittaneet EU-asetuksen 537/2014 5� artiklan 1 

kohdassa tarkoitettuja kiellettyjä palveluja� Suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut on 

esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 23 ja emoyhtiön liitetiedossa 7�

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän 

tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä�

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat 

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikkoja, jotka ammatillisen harkintamme 

mukaan ovat olleet merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan tilikauden tilintarkastuksessa� 

Nämä seikat on otettu huomioon tilinpäätökseen kokonaisuutena kohdistuneessa tilintarkas-

tuksessamme sekä laatiessamme siitä annettavaa lausuntoa, emmekä anna näistä seikoista 

erillistä lausuntoa�

Olemme täyttäneet kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa 

kuvatut velvollisuutemme tilinpäätöksen tilintarkastuksessa mukaan lukien näihin seikkoihin 

liittyvät velvoitteemme� Tämän mukaisesti suoritimme suunnittelemamme tilintarkastustoi-

menpiteet, jotka kohdistuivat arviomme mukaisesti riskeihin, jotka voivat johtaa tilinpäätöksen 

olennaiseen virheellisyyteen� Suorittamamme tilintarkastustoimenpiteet, jotka kohdistuivat 

myös alla mainittuihin seikkoihin, ovat olleet perustana oheista tilinpäätöstä koskevalle 

lausunnollemme�

Olemme ottaneet tilintarkastuksessamme huomioon riskin siitä, että johto sivuuttaa kontrol-

leja� Tähän on sisältynyt arviointi siitä, onko viitteitä sellaisesta johdon tarkoitushakuisesta 

suhtautumisesta, josta aiheutuu väärinkäytöksestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riski�
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TILINTARKASTUKSEN KANNALTA KESKEINEN SEIKKA MITEN SEIKKAA KÄSITELTIIN TILINTARKASTUKSESSA

Liikearvon arvostus
Viittaamme konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin ja liitetietoon 3  

Tilinpäätöshetkellä 31�12�2021 liikearvon määrä oli 80 miljoonaa euroa, joka on 36 % kokonais-

varoista ja 110 % omasta pääomasta (2020: 77 miljoonaa euroa, 34 % kokonaisvaroista ja 93 % 

omasta pääomasta)� Liikearvon arvostus oli tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka, koska 

• vuosittain suoritettavaan arvonalentumistestaukseen liittyy johdon harkintaa, arviointi-

prosessi on monimutkainen ja sisältää arvionmääräisiä eriä;

• arvonalentumistestaus perustuu markkinoita ja taloutta koskeville oletuksille; ja 

• liikearvo on olennainen tilinpäätöksen kannalta�

Konsernin rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä on määritetty 

perustuen käyttöarvolaskelmaan, jonka tulos voi vaihdella merkittävästi laskelmaan sisältyvien 

oletusten muuttuessa� Käyttöarvon määritykseen vaikuttavat useat oletukset, kuten esimerkiksi 

liikevaihdon kasvu, liikevoitto ja rahavirtojen diskonttauksessa käytetty diskonttokorko� 

Muutokset näissä oletuksissa voivat johtaa liikearvon arvon alentumiseen�

Tarkastuksen yhteydessä arvonmääritysasiantuntijamme avusti meitä konsernin tekemien 

oletusten ja menetelmien arvioinnissa erityisesti liittyen seuraaviin oletuksiin: ennustettu 

liikevaihdon kasvu, liikevoittoprosentti ja rahavirtojen diskonttaamisessa käytetty pääoman 

keskimääräinen kustannus� 

Arvioimme herkkyysanalyysien asianmukaisuutta sekä sitä, voiko jokin jokseenkin mahdollinen 

muutos keskeisessä oletuksessa johtaa siihen, että yksikön kirjanpitoarvo ylittää sen kerrytettä-

vissä olevan rahamäärän�

Vertasimme konsernin historiallisia ennusteita toteutuneisiin lukuihin ja tulevaisuuden ennustei-

ta hallituksen hyväksymään ennusteeseen� Kävimme läpi arvonalentumistestin kaavat�

Vertasimme konsernin arvonalentumistestin liitetietoa 3 sovellettavan standardin vaatimuksiin 

tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista ja kävimme läpi herkkyysanalyysista annettuja tietoja�  

Myyntituottojen tuloutus 
Viittaamme konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin ja liitetietoon 2

Myynti tuloutetaan, kun tavaran tai palvelun määräysvalta siirtyy asiakkaalle� Myyntituotot 

kirjataan määrään, johon konserni odottaa olevansa oikeutettu siirtäessään tuotteen tai 

palvelun asiakkaalle� Tuloutus tapahtuu ajan kuluessa tai tiettynä hetkenä�

Liikevaihto oli konsernissa käytetty keskeinen suorituskyvyn mittari, mikä saattaa luoda 

kannustimen myyntituottojen ennenaikaiselle tuloutukselle� Myyntituottojen tuloutus oli 

tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka sekä EU-asetuksen 537/2014 10 artiklan 2c -koh-

dassa tarkoitettu merkittävä olennaisen virheellisyyden riski johtuen tuottojen oikea-aikaiseen 

kirjaamiseen liittyvästä riskistä�  

Tilintarkastustoimenpiteemme, joissa on huomioitu riski olennaisesta virheellisyydestä 

myyntituottojen tuloutuksessa, sisälsivät muun muassa:  

• konsernin laskentaperiaatteiden asianmukaisuuden arvioinnin myyntituottojen tuloutuksen 

osalta ja vertailun sovellettaviin laskentastandardeihin; 

• myyntituottojen luonteen ja poikkeavien sopimusehtojen selvittämisen;

• myyntituottojen tuloutuksen testaamisen, sisältäen sisäisten kontrollien testauksen soveltu-

vin osin� Testauksemme sisälsi myyntituottojen määrien täsmäytykset asiakassopimuksiin ja 

maksuihin;

• myyntituottoihin liittyvät analyyttiset aineistotarkastustoimenpiteet; ja

• liitetietojen arvioinnin myyntituottojen osalta�
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Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että konsernitilinpäätös 

antaa oikean ja riittävän kuvan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstan-

dardien (IFRS) mukaisesti ja siten, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa 

voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisää-

teiset vaatimukset� Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, 

jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä 

tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä�  

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön 

ja konsernin kykyä jatkaa 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 toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin 

tehdä niin�

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa  

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena 

väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastusker-

tomus, joka sisältää lausuntomme� Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei 

ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti 

suoritettavassa tilintarkastuksessa� Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai vir-

heestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voitaisiin kohtuudella 

odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella� 

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista 

harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan� Lisäksi:   

• tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen 

olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia 

tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän 

tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä� Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva 

olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä 

johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä 

yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten 

tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista�

• muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta 

pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpi-

teet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön tai 

konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta� 

• arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon 

tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta�

• teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista 

laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme 

tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin 

tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta 

epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa toimintaansa� Jos johtopäätöksemme on, että 

olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme 

lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos 

epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme� Johtopää-

töksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun 

tilintarkastusevidenssiin� Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, 

ettei emoyhtiö tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa�

• arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät 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 soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin 

kuuluvia yhteisöjä tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksem-

me antamaan lausunnon konsernitilinpäätöksestä� Vastaamme konsernin tilintarkastuksen 

ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamisesta� Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin�

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuu-

desta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset 

sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana� 

Lisäksi annamme hallintoelimille vahvistuksen siitä, että olemme noudattaneet riippumatto-

muutta koskevia relevantteja eettisiä vaatimuksia, ja kommunikoimme niiden kanssa kaikista 

suhteista ja muista seikoista, joiden voi kohtuudella ajatella vaikuttavan riippumattomuuteem-

me, ja soveltuvissa tapauksissa niihin liittyvistä varotoimista�

Päätämme, mitkä hallintoelinten kanssa kommunikoiduista seikoista olivat merkittävimpiä 

tarkasteltavana olevan tilikauden tilintarkastuksessa ja näin ollen ovat tilintarkastuksen 

kannalta keskeisiä� Kuvaamme kyseiset seikat tilintarkastuskertomuksessa, paitsi jos säädös 

tai määräys estää kyseisen seikan julkistamisen tai kun äärimmäisen harvinaisissa tapauksissa 

toteamme, ettei kyseisestä seikasta viestitä tilintarkastuskertomuksessa, koska siitä aiheutuvi-

en epäedullisten vaikutusten voitaisiin kohtuudella odottaa olevan suuremmat kuin tällaisesta 

viestinnästä koituva yleinen etu�  
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Muut raportointivelvoitteet 

Tilintarkastustoimeksiantoa koskevat tiedot 

Olemme toimineet yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana 14�2�2008 alkaen yhtä-

jaksoisesti 14 vuotta�

Muu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta� Muu informaatio käsittää toimin-

takertomuksen ja vuosikertomukseen sisältyvän informaation, mutta se ei sisällä tilinpäätöstä 

eikä sitä koskevaa tilintarkastuskertomustamme� Olemme saaneet toimintakertomuksen 

käyttöömme ennen tämän tilintarkastuskertomuksen antamispäivää, ja odotamme saavamme 

vuosikertomuksen käyttöömme kyseisen päivän jälkeen�

Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota�

Velvollisuutenamme on lukea edellä yksilöity muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen 

yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa 

tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suorittaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaa-

ko se muutoin olevan olennaisesti virheellistä� Toimintakertomuksen osalta velvollisuutenamme 

on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten 

mukaisesti�

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmu-

kaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien 

säännösten mukaisesti� 

Jos teemme ennen tilintarkastuskertomuksen antamispäivää käyttöömme saamaamme 

muuhun informaatioon kohdistamamme työn perusteella johtopäätöksen, että kyseisessä 

muussa informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta� 

Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa�

Tarkastusvaliokunnan toimeksiannosta annettavat lausumat

Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista� Hallituksen esitys tilinpäätöksen osoittamien 

jakokelpoisten varojen käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen� Puollamme vastuuvapauden 

myöntämistä emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme 

tilikaudelta�

Helsingissä 2�2�2022

Ernst & Young Oy

tilintarkastusyhteisö

Terhi Mäkinen

KHT
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LIITE B 

BASWAREN YHTIÖJÄRJESTYS 

 

1 § Toiminimi ja kotipaikka 

Yhtiön toiminimi on Basware Oyj, ruotsiksi Basware Abp ja englanniksi Basware Corporation. Yhtiön kotipaikka on 

Espoo. 

2 § Toimiala 

Yhtiön toimialana on atk-ohjelmistojen kehittäminen, myynti ja markkinointi, koulutus-, konsultointi- ja ylläpito sekä 

näihin liittyvien laitteiden ja tarvikkeiden myynti ja markkinointi. Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita ja 

käydä niillä kauppaa. 

3 § Arvo-osuusjärjestelmä 

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. 

4 § Hallitus 

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja 

enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen 

yhtiökokouksen päättyessä. 

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, jos 

enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. 

5 § Toimitusjohtaja 

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. 

6 § Yhtiön edustaminen 

Yhtiötä voivat edustaa toimitusjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin taikka kaksi hallituksen jäsentä 

yhdessä. 

Yhtiön hallitus voi antaa edustamisoikeuden yhtiön palveluksessa oleville siten, että nämä toimivat kukin yksin tai 

kaksi yhdessä. 

7 § Tilintarkastaja 

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. 

Tilintarkastajan toimikausi päättyy ja uuden tilintarkastajan toimikausi alkaa uuden tilintarkastajan valinnasta päättävän 

yhtiökokouksen päättyessä. 

8 § Kutsu yhtiökokoukseen 

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) 

viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi 

hallituksen niin päättäessä yhtiö voi samassa määräajassa julkaista tiedon yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön 

internet-sivujen osoitteen yhdessä sanomalehdessä. 

9 § Yhtiökokouksen pitopaikka 

Yhtiökokous voidaan pitää Espoon lisäksi Helsingissä tai Vantaalla hallituksen päätöksen mukaisesti. 

10 § Osallistumis- ja äänestysoikeus yhtiökokouksessa 

Osakkeenomistajan on, voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kutsussa 

mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta. 

Yhtiökokouksessa oikeuttaa jokainen osake yhteen (1) ääneen. Äänestystavan määrää kokouksen puheenjohtaja. 

11 § Varsinainen yhtiökokous 
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Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden (6) kuluessa 

tilikauden päättymisestä. 

Kokouksessa on 

esitettävä: 

1. tilinpäätös ja toimintakertomus; 

2. tilintarkastuskertomus; 

päätettävä: 

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta; 

4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 

6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista; 

7. hallituksen jäsenten lukumäärästä; 

valittava: 

8. hallituksen jäsenet; 

9. tilintarkastajat; 

käsiteltävä: 

10. mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat; 

12 § Tilikausi 

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. 
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BASWAREN HALLITUKSEN LAUSUNTO 

 

 



             

Basware Oyj:n hallituksen lausunto Accel-KKR:n, Long Pathin ja Briarwoodin konsortion Sapphire 
BidCo Oy:n kautta tekemästä vapaaehtoisesta julkisesta käteisostotarjouksesta 

Sijoittajakonsortio, joka koostuu Accel-KKR Capital Partners VI, LP:stä (“Accel-KKR”) (AKKR Fund II 
Management Company, LP:n (“AKKR”) lähipiiriin kuuluva yhtiö), Long Path Holdings 1, LP:stä (Long Path 
Partners, LP:n, ja/tai sen lähipiiriyhtiöiden hallinnoimien tai ohjaamien rahastojen määräysvallassa oleva 
yhtiö, yhdessä “Long Path”) ja Briarwood Capital Partners LP:stä (Briarwood Chase Management LLC:n 
ja/tai sen lähipiiriyhtiöiden määräysvallassa oleva yhtiö, yhdessä “Briarwood”) (kukin erikseen 
“Konsortion Jäsen”, ja kaikki yhdessä “Konsortio”), ilmoitti 14.4.2022 tekevänsä Sapphire BidCo Oy:n 
(“Sapphire” tai “Tarjouksentekijä”) kautta vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen (“Ostotarjous”) 
kaikista Basware Oyj:n (“Basware” tai “Yhtiö”) liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista 
(”Osakkeet” tai kukin erikseen “Osake”), jotka eivät ole Baswaren tai sen tytäryhtiöiden hallussa. 
Ostotarjous tehdään myös Yhtiön hallituksen, Yhtiön yhtiökokouksen 15.3.2018 antamaan valtuutuksen 
nojalla, 19.3.2019 tekemän päätöksen perusteella liikkeeseen laskemista warranteista (“Warrantit”).

Yhtiön hallitus (“Baswaren Hallitus”) on päättänyt antaa seuraavan arvopaperimarkkinalain (746/2012, 
muutoksineen, “Arvopaperimarkkinalaki”) edellyttämän lausunnon Ostotarjouksesta.

1. Ostotarjous lyhyesti

Tarjouksentekijä on Suomen lakien mukaan Ostotarjousta varten hiljattain perustettu yksityinen osakeyhtiö. 
Accel-KKR, Long Path ja Briarwood muodostavat Ostotarjousta varten Konsortion, joka välillisesti omistaa 
Tarjouksentekijän. Tarjouksentekijä on Topaz MidCo Oy:n (“Topaz”), joka on Suomen lakien mukaan 
perustettu yksityinen osakeyhtiö, kokonaan ja suoraan omistama. Topazin puolestaan omistaa kokonaan 
ja suoraan Gemstone Holding, LP (“Gemstone”), joka on holding-yhtiöksi transaktiorakenteeseen 
Yhdysvaltojen Delawaren osavaltion lakien mukaisesti perustettu yhtiö (limited partnership), jonka omistaa 
kokonaan ja suoraan Accel-KKR, Long Path ja Briarwood. 

Tarjouksentekijä ja Basware ovat 14.4.2022 solmineet yhdistymissopimuksen (“Yhdistymissopimus”), 
jonka mukaan Tarjouksentekijä tekee Ostotarjouksen kaikista Osakkeista, jotka eivät ole Baswaren tai sen 
tytäryhtiöiden hallussa sekä kaikista Warranteista, (yhdessä Osakkeiden kanssa “Ulkona Olevat 
Arvopaperit”). Lisäksi Yhdistymissopimuksessa on sovittu pääasialliset ehdot, joiden mukaisesti 
Tarjouksentekijä tekee Ostotarjouksen. Yhdistymissopimuksessa on sovittu, että mikäli Yhdistymissopimus 
irtisanotaan tiettyjen Yhdistymissopimuksessa määriteltyjen syiden vuoksi, Yhtiö on sopinut maksavansa 
Tarjouksentekijälle tämän vaatimuksesta ja Tarjouksentekijä on sopinut maksavansa Yhtiölle tämän 
vaatimuksesta irtisanomiskorvauksena kulujen korvaamiseksi toiselle osapuolelle aiheutuneet kulut 
tiettyihin sovittuihin summiin saakka.

Ostotarjous tullaan tekemään tarjousasiakirjan (“Tarjousasiakirja”) sisältämien ehtojen mukaisesti, jonka 
Tarjouksentekijän odotetaan julkaistavan arviolta 25.4.2022 kun Finanssivalvonta on hyväksynyt 
tarjousasiakirjan. 

Ostotarjouksessa julkistettu tarjousvastike on 40,10 euroa käteisenä jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta 
Ostotarjous on pätevästi hyväksytty (“Osaketarjousvastike”), ollen alisteinen mahdollisille oikaisuille 
Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Tarjousvastike jokaisesta Warrantista, jonka osalta Ostotarjous on 
pätevästi hyväksytty, on 10 338,3222 euroa käteisenä (“Warranttitarjousvastike”), ollen alisteinen 
mahdollisille oikaisuille Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Warrantit omistaa Briarwood, joka on 
peruuttamattomasti sitoutunut joko käyttämään Warrantit Ostotarjouksen toteuttamisen varmistuessa, ja 
sen jälkeen vaihtamaan siten merkityt Osakkeet Tarjouksentekijän lähipiiriyhtiön Topazin arvopapereihin, 
tai vaihtamaan Warrantit Topazin arvopapereihin. 
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Osaketarjousvastike sisälsi preemion, joka on noin:

 94,7 prosenttia verrattuna 20,60 euroon, eli Osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä 
(“Nasdaq Helsinki”) 13.4.2022, eli viimeisenä Ostotarjouksen julkistamista välittömästi edeltävänä 
kaupankäyntipäivänä;

 72,9 prosenttia verrattuna 23,20 euroon, eli Osakkeen kolmen kuukauden kaupankäyntimäärillä 
painotettuun keskihintaan Nasdaq Helsingissä välittömästi ennen Ostotarjouksen julkistamista; ja

 26,5 prosenttia verrattuna 31,69 euroon, eli Osakkeen kahdentoista kuukauden 
kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan Nasdaq Helsingissä välittömästi ennen 
Ostotarjouksen julkistamista.

Long Path and Briarwood ovat peruuttamattomasti sitoutuneet vaihtamaan omistamansa Osakkeet Topazin 
arvopapereihin Ostotarjouksen toteuttamisen varmistuessa Konsortion Jäsenten välisissä sopimuksissa 
määritellyn mukaisesti, ja Briarwood on lisäksi sitoutunut joko käyttämään Warrantit Ostotarjouksen 
toteuttamisen varmistuessa ja sen jälkeen vaihtamaan siten merkityt Osakkeet Topazin arvopapereihin 
Ostotarjouksen yhteydessä, tai vaihtamaan Warrantit Topazin arvopapereihin. Konsortion Jäsenillä on 
oikeus irtisanoa jäsenyytensä Konsortiossa tietyissä Konsortion Jäsenten välisissä sopimuksissa 
määritellyissä tilanteissa, jolloin Long Pathilla ja Briarwoodilla olisi oikeus peruuttaa sitoumuksensa. Lisäksi 
Baswaren eräät suuret osakkeenomistajat ja perustajat, eli Ilkka Sihvo, Hannu Vaajoensuu, Kirsi 
Eräkangas, Sakari Perttunen ja Antti Pöllänen sekä heidän tietyt perheenjäsenensä, jotka edustavat, täysi 
laimennusvaikutus huomioiden, yhdessä noin 18,45 prosenttia kaikista Baswaren osakkeista ja äänistä, 
ovat eräin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen. Lisäksi 
Lannebo Fonder AB, Fjärde AP-fonden ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, jotka edustavat, täysi 
laimennusvaikutus huomioiden, yhdessä noin 14,76 prosenttia kaikista Baswaren osakkeista ja äänistä, 
ovat eräin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen. Yhdessä 
Long Pathin ja Briarwoodin sitoumusten kanssa Tarjouksentekijä on vastaanottanut Ostotarjoukseen 
liittyviä peruuttamattomia sitoumuksia, jotka edustavat, täysi laimennusvaikutus huomioiden, yhteensä noin 
56,27 prosenttia Baswaren osakkeista ja äänistä.

Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen tiettyjen tavanomaisten edellytysten 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 
hyväksynnät kilpailuviranomaisilta ja muilta sääntelyviranomaisilta on saatu ja että Tarjouksentekijä on 
saanut haltuunsa, täysi laimennusvaikutus huomioiden, yli 90 prosenttia Baswaren Osakkeista ja äänistä 
(yhdessä Tarjouksentekijän tai Konsortion Jäsenten muutoin omistamien Osakkeiden ja Tarjouksentekijän 
tai Konsortion Jäsenten Warranttien käyttämisen yhteydessä mahdollisesti saatavien Osakkeiden kanssa). 

Tarjouksentekijä on varmistanut tarvittavan oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen sitoumukset 
rahoittaakseen Ostotarjouksen sen toteutuessa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti sekä mahdollisen 
osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen, “Osakeyhtiölaki”) mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn, tai 
irtisanomiskorvauksen maksamisen Tarjouksentekijän toimesta. 

Ostotarjouksen mukaisen tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 26.4.2022 ja päättyvän arviolta 7.6.2022, 
ellei Tarjouksentekijä jatka tarjousaikaa Ostotarjouksen toteuttamisedellytysten täyttämiseksi, mukaan 
lukien muun muassa tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saamiseksi. Ostotarjouksen odotetaan tällä 
hetkellä toteutuvan vuoden 2022 heinäkuun aikana. 

2. Lausunnon tausta

Arvopaperimarkkinalain mukaan Baswaren Hallituksen tulee julkistaa lausunto Ostotarjouksesta.

Lausunnossa tulee esittää perusteltu arvio Ostotarjouksesta Baswaren ja sen osakkeenomistajien ja 
warranttien haltijoiden (yhdessä “Arvopaperien Haltijat”) kannalta sekä Tarjouksentekijän 
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Tarjousasiakirjassa esittämistä strategisista suunnitelmista ja niiden todennäköisistä vaikutuksista 
Baswaren toimintaan ja työllisyyteen Baswaressa.

Tämän lausunnon antamista varten Tarjouksentekijä on toimittanut Baswaren Hallitukselle 
Tarjousasiakirjan suomenkielisen luonnoksen siinä muodossa, jossa Tarjouksentekijä on sen jättänyt 
Finanssivalvonnan hyväksyttäväksi 14.4.2022 (“Tarjousasiakirjan Luonnos”).

Valmistellessaan lausuntoaan Baswaren Hallitus on käyttänyt tietoja, jotka Tarjouksentekijä on esittänyt 
Tarjousasiakirjan Luonnoksessa, sekä tiettyjä muita Tarjouksentekijän toimittamia tietoja, eikä Baswaren 
Hallitus ole itsenäisesti varmistanut näiden tietojen paikkansapitävyyttä. Tästä syystä Baswaren Hallituksen 
arvioon Ostotarjouksen vaikutuksesta Baswaren liiketoimintaan ja työntekijöihin on suhtauduttava 
varauksella. 

Arvio Tarjouksentekijän Tarjousasiakirjan Luonnoksessa esittämistä strategisista suunnitelmista 
ja niiden todennäköisistä vaikutuksista Baswaren toimintaan ja työllisyyteen Baswaressa

Tarjouksentekijän Tarjousasiakirjan luonnoksessa antamat tiedot 

Baswaren Hallitus on arvioinut Tarjouksentekijän strategisia suunnitelmia Yhtiön ja Tarjouksentekijän 
Ostotarjousta koskevassa 14.4.2022 julkaistussa tiedotteessa ja Tarjousasiakirjan Luonnoksessa 
esitettyjen lausuntojen perusteella. 

Konsortio uskoo, että yksityisessä omistuksessa Basware pystyy parhaiten saavuttamaan pitkän aikavälin 
potentiaalinsa hyödyntäen teknologiaansa ja johtavaa markkina-asemaansa. Konsortio tiedostaa, että 
alasta on tulossa entistä kilpaillumpi ja se aikoo siten käyttää merkittävästi aikaa, pääomaa ja muita 
resursseja tukeakseen Yhtiön strategiaa asemoiden sen kohti pitkän aikavälin menestystä. Yksityisessä 
omistuksessa Yhtiö olisi paremmassa asemassa investoimaan enemmän ja nopeammin orgaanista kasvua 
tukeviin aloitteisiin sekä allokoimaan lisää pääomaa yritysostoihin valikoitujen tuotealueiden 
vahvistamiseksi. Konsortio uskoo, että yksityisessä omistuksessa Basware suoriutuu kaikista edellä 
mainituista aloitteista sekä nykyisistä markkinahaasteista tehokkaammin mahdollistaen johdon täyden 
keskittymisen liiketoiminnan suorituskykyyn ilman julkisen markkinan asettamia rajoitteita. 

Konsortiolla on hyvät valmiudet tukea Yhtiön muutosta johtuen Accel-KKR:n merkittävästä kokemuksesta 
hankinnasta maksuun ohjelmistojen -markkinoilla ja sen erikoistuneesta lähestymistavasta työskentelyyn 
ohjelmistoyhtiöiden kanssa. Accel-KKR:llä on pitkä historia yhteistyöstä yhtiöiden johdon kanssa pitkän 
aikavälin strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan lukien sekä orgaanisen kasvun että kasvun 
yrityskauppojen kautta. Yhtiö tulee lisäksi hyötymään Long Pathin ja Briarwoodin omistuksen 
jatkuvuudesta, sillä Baswaren pitkäaikaisina ja merkittävinä sijoittajina Long Path ja Briarwood ymmärtävät 
perusteellisesti sen liiketoiminnan mahdollisuuksia ja haasteita, ja niiden olemassa olevat suhteet Yhtiön 
johtoryhmään auttavat Yhtiön muutoksessa. Pitkäaikaisen sijoitushorisontin, asiantuntemuksen ja 
vaadittavan pääoman ansiosta tällä sijoittajaryhmällä on yhdessä ainutlaatuiset valmiudet Baswaren 
potentiaalin saavuttamiseksi ylläpitäen samalla Yhtiön identiteettiä, kulttuuria ja suomalaisia arvoja.

Tarjouksentekijä toteaa edelleen, ettei Ostotarjouksella odoteta olevan merkittäviä välittömiä vaikutuksia 
Yhtiön liiketoimintaan tai varoihin, Yhtiön johdon tai työntekijöiden asemaan eikä toimipaikkojen sijaintiin. 
Kuten on tavanomaista julkisten ostotarjouksien yhteydessä, Tarjouksentekijä aikoo kuitenkin muuttaa 
Baswaren Hallituksen kokoonpanoa Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen.

3. Hallituksen arvio

Baswaren Hallitus uskoo, että AKKR:n merkittävä kokemus alalla sekä sen sijoitusfilosofia, yhdessä Long 
Pathin ja Briarwoodin kanssa, tulee hyödyttämään Yhtiön toimintaa. AKKR keskittyy yksinomaan 
sijoittamaan keskisuuriin ohjelmistoyrityksiin ja teknologiapainotteisia palveluja tarjoaviin yrityksiin, ja 
nykyään se on yksi suurimmista yrityksistä, jolla on maailmanlaajuinen ulottuvuus, ja joka on omistautunut 
kumppanuuksien solmimiseen Baswaren kaltaisten yritysten kanssa. Perustamisensa jälkeen AKKR on 
hankkinut omistukseensa tai sijoittanut yli 300 teknologiayhtiöön ja solminut kumppanuuksia niiden 
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johtoryhmien kanssa nopeuttaakseen näiden yritysten kasvua. Baswaren Hallitus uskoo, että Konsortion 
tuella ja asiantuntemuksella Basware voi vahvistaa nykyisiä markkina-asemiaan ydinalueillaan ja kiihdyttää 
liiketoimintansa laajentumista uusiin maihin ja uusille alueille. 

Baswaren Hallitus pitää Tarjousasiakirjan Luonnoksen sisältämiä tietoja Baswarea koskevista 
Tarjouksentekijän strategisista suunnitelmista yleisluontoisina. Baswarelle ja Baswaren Hallitukselle 
esitettyjen tietojen perusteella Baswaren Hallitus kuitenkin uskoo, ettei Ostotarjouksen toteuttamisella 
odoteta olevan välitöntä olennaista vaikutusta Baswaren liiketoimintaan tai työntekijöiden asemaan.

Baswaren Hallitus ei ole tämän lausunnon päivämääränä saanut Baswaren työntekijöiltä muodollisia 
lausuntoja Ostotarjouksen vaikutuksista työllisyyteen Baswaressa. 

Arvio Tarjouksentekijän Tarjousasiakirjan Luonnoksessa esittämästä rahoituksesta

Tarjouksentekijän antamat tiedot 

Baswaren Hallitus on arvioinut Tarjouksentekijän rahoitusta Yhtiön ja Tarjouksentekijän 14.4.2022 
julkistamassa Ostotarjousta koskevassa tiedotteessa ja Tarjousasiakirjan Luonnoksessa tehtyjen alla 
olevien lausumien perusteella. Lisäksi Baswaren Hallitus on vastaanottanut jäljennökset tärkeimmistä 
Ostotarjouksen rahoitusta koskevista sopimusasiakirjoista, mukaan lukien jäljennöksen tarjouksen 
tekemistä koskevasta Konsortion jäsenten välisestä sopimuksesta. 

Tarjousasiakirjan Luonnoksen mukaan Tarjouksentekijä on saanut oman ja vieraan pääoman sitoumukset 
Ostotarjouksen toteuttamisen sekä mahdollisen pakollisen lunastusmenettelyn tai mahdollisen 
Tarjouksentekijän irtisanomiskorvauksen rahoittamiseksi, kuten ilmenee Tarjouksentekijälle kussakin 
tapauksessa osoitetuista (i) pääomasitoumuskirjeistä (equity commitment letters), (ii) Golub Capital LLC:n 
ja eräiden lähipiiriin kuuluvien, samalla tavalla hallinnoitavien ja/tai liitännäisten rahastojen allekirjoittamasta 
velkasitoumuskirjeestä (debt commitment letter) ja rahoituskelpoisesta väliaikaisesta lainasopimuksesta 
(fundable interim facilities agreement), ja (iii) muista sitoumuksista. Vieraan pääoman ehtoinen rahoitus 
tarjotaan eurooppalaisella certain funds -periaatteella ja siten sen saatavuus on ehdollinen ainoastaan 
tietyille rajoitetuille ehdoille, kuten Tarjousasiakirjassa tullaan tarkemmin kuvaamaan.

Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Ostotarjous ei ole ehdollinen rahoituksen saatavuudelle 
Ostotarjouksen toteuttamisedellytysten mukaisesti (olettaen, että kaikki Ostotarjouksen 
toteuttamisedellytykset ovat muutoin täyttyneet tai että Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden 
täyttymistä), ja edellytysten täyttämisen jälkeen Tarjouksentekijän on nostettava rahoitus 
pääomasitoumuskirjeiden, velkasitoumuskirjeen ja väliaikaisen lainasopimuksen ehtojen mukaisesti. 

Tarjouksentekijän vakuutukset Yhdistymissopimuksessa 

Yhdistymissopimuksessa Tarjouksentekijä vakuuttaa Baswarelle, että Tarjouksentekijä on varmistanut että 
sillä on Yhdistymissopimuksen päivämääränä ja tulee Ostotarjouksen toteuttamispäivänä olemaan 
tarpeellinen ja riittävä rahoitus Ostotarjouksen yhteydessä sen toteuttamispäivänä kaikkien Ulkona Olevien 
Arvopaperien yhteenlasketun Osaketarjousvastikkeen ja Warranttitarjousvastikkeen ja myöhemmin 
pakollisen lunastusmenettelyn tai mahdollisen Tarjouksentekijän irtisanomiskorvauksen rahoittamiseksi, 
kuten Yhtiölle kussakin tapauksessa ennen Yhdistymissopimuksen solmimista toimitetuista (i) 
pääomasitoumuskirjeistä, (ii) velkasitoumuksesta ja väliaikaisesta lainasopimuksesta ja (iii) muista 
sitoumuksista ilmenee. Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Ostotarjous ei ole ehdollinen rahoituksen 
saatavuudelle (olettaen, että kaikki Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset ovat muutoin täyttyneet tai että 
Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä). 

4. Hallituksen arvio 

Tarjouksentekijän Yhtiölle antamien tietojen perusteella, Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa 
Ostotarjous ei ole ehdollinen rahoituksen saatavuudelle (olettaen, että kaikki Ostotarjouksen 
toteuttamisedellytykset on muutoin täyttyneet tai että Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden 
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täyttymistä). Lisäksi Tarjouksentekijä on saanut oman ja vieraan pääoman ehtoiset sitoumukset, kuten 
Tarjouksentekijälle osoitetuista pääomasitoumuskirjeistä, velkasitoumuskirjeestä ja väliaikaisesta 
lainasopimuksesta sekä muista sitoumuksista ilmenee, ja joiden mukaan Tarjouksentekijän on nostettava 
rahoitus Ostotarjouksen toteuttamisedellytysten täyttyessä (tai niiden täyttymisen vaatimisesta 
luovuttaessa) pääomasitoumuskirjeiden, velkasitoumuskirjeen ja väliaikaisen lainasopimuksen ehtojen 
mukaisesti.

Näin ollen Baswaren Hallitus uskoo, että Tarjouksentekijä on varmistanut tarvittavan ja riittävän määrän 
rahoitusta siten, että Tarjouksentekijällä tulee olemaan riittävät varat käteisenä pääomasitoumuskirjeiden, 
velkasitoumuskirjeen, väliaikaisen lainasopimuksen ja muiden sitoumusten mukaisesti rahoittaakseen 
Ostotarjouksen sen toteuttamispäivänä sekä mahdollisen pakollisen lunastusmenettelyn, tai mahdollisen 
irtisanomiskorvauksen maksamisen Tarjouksentekijän toimesta. 

Arvio Ostotarjouksesta Baswaren ja sen Arvopaperien Haltijoiden näkökulmasta

Arvioidessaan Ostotarjousta, analysoidessaan ja arvioidessaan Baswaren vaihtoehtoisia mahdollisuuksia 
ja päättäessään lausunnostaan Baswaren Hallitus on ottanut harkinnassaan huomioon useita tekijöitä, 
mukaan lukien, mutta ei näihin rajoittuen, Baswaren viimeaikaisen taloudellisen suorituskyvyn, nykyisen 
aseman ja tulevaisuuden näkymät sekä Baswaren Osakkeiden kaupankäyntihinnan historiallisen 
kehityksen ja Ostotarjouksen toteuttamisen ehdot Tarjouksentekijälle. Baswaren Hallituksen arvio 
Baswaren liiketoiminnan jatkamisesta itsenäisenä yhtiönä on perustunut kohtuullisiin tulevaisuuteen 
suuntautuneisiin arvioihin mukaan lukien, mutta ei näihin rajoittuen, Baswaren johdon ennusteisiin Yhtiön 
odotetusta taloudellisesta suorituskyvystä vuodesta 2022 vuoteen 2024, jotka ennustavat hieman 
parempaa kannattavuutta analyytikoiden konsensusarvioon verrattuna. Tällaiset tulevaisuuteen 
suuntautuvat arviot sisältävät useita epävarmuustekijöitä, kun taas Osaketarjousvastikkeeseen ja sen 
sisältämään preemioon sekä Warranttitarjousvastikkeeseen ei sisälly muita epävarmuustekijöitä kuin 
Ostotarjouksen toteuttamisedellytysten täyttyminen. Goldman Sachs International (“Goldman Sachs”) on 
toimittanut lausuntonsa Baswaren Hallitukselle, jonka mukaan kirjallisen fairness opinion -lausunnon 
päivänä ja siinä esitettyjen tekijöiden ja olettamusten perusteella Yhdistymissopimuksen mukaisesti 
Osakkeiden haltijoille (pois lukien Konsortio ja sen lähipiiriyhtiöt) maksettava 40,10 euroa käteisenä 
jokaisesta Osakkeesta oli Osakkeiden haltijoiden (pois lukien Konsortio ja sen lähipiiriyhtiöt) näkökulmasta 
taloudellisessa mielessä kohtuullinen. 

Goldman Sachsin 14.4.2022 päivätyn kirjallisen lausunnon teksti, jossa esitetään tehdyt oletukset, 
noudatetut menettelyt, harkitut asiat sekä lausunnon yhteydessä suoritetun tarkastelun rajoitukset, on 
kokonaisuudessaan tämän lausunnon Liitteenä 1. Goldman Sachs antoi lausuntonsa Baswaren 
Hallitukselle tiedoksi ja avuksi Ostotarjouksen käsittelyn yhteydessä. Goldman Sachsin lausunto ei ole 
suositus siitä, tulisiko kenenkään Osakkeiden haltijan hyväksyä Ostotarjous Osakkeidensa osalta, tai 
mistään muustakaan asiasta. 

Baswaren Hallitus uskoo, että Tarjouksentekijän Arvopaperien Haltijoille tarjoama vastike on kohtuullinen 
Ostotarjouksen arvioinnin kannalta olennaisina pitämiensä seikkojen ja osatekijöiden perusteella. Näihin 
seikkoihin ja osatekijöihin kuuluvat muun muassa:

 tiedot ja oletukset Baswaren liiketoiminnoista ja taloudellisesta asemasta tämän lausunnon 
päivämääränä ja niiden arvioitu kehitys tulevaisuudessa;

 Osakkeista tarjottu preemio;

 Osakkeiden historiallinen kaupankäyntihinta;

 transaktiovarmuus ja se, että Ostotarjouksen ehdot ovat kohtuulliset ja tavanomaiset;

 Baswaren Osakkeiden arvostuskertoimet verrattuna toimialalla vallitseviin kertoimiin ennen 
Ostotarjouksen julkistamista;
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 Baswaren Hallituksen tekemät ja tilaamat arvostukset ja analyysit sekä ulkopuolisen taloudellisen 
neuvonantajan kanssa käydyt keskustelut; ja

 Goldman Sachsin lausunto.

Lisäksi Baswaren Hallitus arvioi, että Osaketarjousvastikkeen ja Warranttitarjousvastikkeen tasot sekä 
Arvopaperien Haltijoiden tuki Ostotarjoukselle peruuttamattomien sitoumusten muodossa vaikuttavat 
myönteisesti Tarjouksentekijän (yhdessä Konsortion Jäsenten kanssa) kykyyn saada haltuunsa yli 90 
prosenttia Osakkeista ja siten auttavan Ostotarjouksen toteuttamisessa onnistuneesti. 

Baswaren Hallituksen näkemyksen mukaan Baswaren relevantit liiketoimintanäkymät tarjoaisivat 
mahdollisuuden kehittää liiketoimintaa itsenäisenä yhtiönä Baswaren ja sen Arvopaperien Haltijoiden edun 
mukaisesti. Ottaen kuitenkin huomioon tähän itsenäiseen toimintamalliin sisältyvät riskit, erityisesti 
viimeaikainen makrotaloudellinen kehitys ja sen aiheuttama epävarmuus lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, 
sekä Tarjousasiakirjan Luonnokseen sisältyvät Ostotarjouksen ehdot, Baswaren Hallitus on tullut siihen 
tulokseen, että Ostotarjous on suotuisa vaihtoehto Arvopaperien Haltijoille. 

5. Baswaren Hallituksen suositus

Baswaren Hallitus on huolellisesti arvioinut Ostotarjousta ja sen ehtoja Tarjousasiakirjan Luonnoksen, 
Goldman Sachsin antaman lausunnon ja muiden käytettävissä olevien tietojen perusteella. 

Edellä esitetyn perusteella Baswaren Hallitus katsoo, että Ostotarjous ja Osaketarjousvastikkeen ja 
Warranttitarjousvastikkeen määrät ovat vallitsevissa olosuhteissa kohtuullisia Baswaren Arvopaperien 
Haltijoille. 

Edellä mainittujen näkökohtien perusteella Baswaren Hallitus suosittelee yksimielisesti, että Baswaren 
Arvopaperien Haltijat hyväksyvät Ostotarjouksen.

Kaikki Baswaren Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet lausuntoa koskevaan päätöksentekoon. Baswaren 
Hallituksen jäsenten riippumattomuusarviointi on saatavilla Baswaren nettisivuilla vuosikertomuksen 2021 
yhteydessä.

6. Eräitä muita asioita

Basware toteaa, että yritysjärjestelyyn saattaa liittyä ennalta arvaamattomia riskejä, mikä on yleistä 
tämänkaltaisissa prosesseissa. 

Baswaren Hallitus toteaa, että Baswaren osakkeenomistajien tulisi myös ottaa huomioon Ostotarjouksen 
hyväksymättä jättämiseen liittyvät mahdolliset riskit. Mikäli Osakkeiden ja äänten yli 90 prosentin osuutta 
koskevasta hyväksymisedellytyksestä luovuttaisiin, Ostotarjouksen toteuttaminen vähentäisi Baswaren 
osakkeenomistajien lukumäärää sekä niiden Osakkeiden lukumäärää, jotka muutoin olisivat 
kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingissä. Ostotarjouksessa pätevästi tarjottujen Osakkeiden 
lukumäärästä riippuen tällä voisi olla haitallinen vaikutus Baswaren Osakkeiden likviditeettiin ja arvoon. 
Lisäksi Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla, joka omistaa enemmän kuin kaksi kolmasosaa yhtiön 
osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, on riittävä ääniosuus tehdä päätöksiä tietyistä 
yhtiöoikeudellisista järjestelyistä itsenäisesti ja ilman muiden osakkeenomistajien myötävaikutusta, mukaan 
lukien, mutta ei näihin rajoittuen, Yhtiön sulautuminen toiseen yhtiöön, Yhtiön yhtiöjärjestyksen 
muuttaminen, Yhtiön kotipaikan muuttaminen ja Yhtiön osakkeiden liikkeeseenlasku osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta poiketen.

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 Baswaren 
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osakkeenomistajilta, jotka eivät ole hyväksyneet Ostotarjousta, voidaan lunastaa Osakkeet osakeyhtiölain 
mukaisessa vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyssä Osakeyhtiölain mukaisin edellytyksin. 

Basware on sitoutunut noudattamaan julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista 
annettua Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 28 §:ssä tarkoitettua ostotarjouskoodia. 

Tämä Baswaren Hallituksen lausunto ei ole luonteeltaan sijoitus- tai veroneuvontaa eikä Baswaren Hallitus 
tässä lausunnossaan erityisesti arvioi yleistä Osakkeiden tai Warranttien hintakehitystä tai niihin yleisesti 
liittyviä riskejä. Arvopapereiden Haltijoiden tulee päättää Ostotarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä 
itsenäisesti, ja ottaa huomioon kaikki heidän käytettävissään olevat asiaankuuluvat tiedot, mukaan lukien 
Tarjousasiakirjassa ja tässä lausunnossa esitetyt tiedot ja muut Osakkeiden ja Warranttien arvoon 
vaikuttavat seikat.

Basware on nimittänyt Goldman Sachsin taloudelliseksi neuvonantajakseen ja Roschier Asianajotoimisto 
Oy:n oikeudelliseksi neuvonantajakseen Ostotarjouksen yhteydessä.

Basware Oyj:n hallitus

Liite 1: Goldman Sachsin lausunto (englanninkielinen).

Vastuuvapauslauseke

Goldman Sachs International, joka on Prudential Regulation Authorityn valtuuttama ja jonka toimintaa 
sääntelee Financial Conduct Authority ja Prudential Regulation Authority Yhdistyneessä 
Kuningaskunnassa, toimii ainoastaan Baswaren eikä kenenkään muun puolesta Ostotarjoukseen ja tässä 
tiedotteessa viitattuihin asioihin liittyen. Goldman Sachs International eivätkä sen lähipiiriyhtiöt, tai 
kenenkään niiden osakkaat, johtajat, työntekijät tai agentit ole vastuussa kenelläkään muulle kuin 
Baswarella Goldman Sachs Internationalin asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta tai neuvonannosta 
Ostotarjouksen tai minkään muun tässä tiedotteessa viitatun asian tai järjestelyn yhteydessä.
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Goldman Sachs International 
Plurntree Court I 25 Shoe Lane I London EC4A 4AU 
Tel: +44 (0)20 m4 1000 

PERSONAL AND CONFIDENTIAL 

14 April 2022 

Board of Directors 
Basware Corporation 
Linnoitustie 2 B 
Fl-02600 Espoo 
Finland 

Ladies and Gentlemen: 

Goldman 
Sadls 

You have requested our opinion as to the fairness from a financial point of view to the holders 
(other than Accel-KKR Capital Partners VI, LP, Long Path Holdings 1, LP, and Briarwood Capital 
Partners LP ("Buyers") and their affiliates) of the outstanding shares (the "Shares") of Basware 
Corporation (the "Company") of the €40.10 in cash per Share to be paid to such holders 
pursuant to the Combination Agreement, dated as of 14 April 2022 (the "Agreement"), by and 
between Sapphire Holding Ltd, a company wholly owned by Buyers ("Acquisition Sub"), and the 
Company. The Agreement provides for a tender offer for all of the Shares (other than those held 
by Buyers and their affiliates) (the "Tender Offer'') pursuant to which Acquisition Sub will pay 
€40.10 in cash per Share for each Share accepted. The Agreement further provides for a 
tender offer for all of the warrants issued by the Company (which warrants are held by a Buyer) 
as to which warrant tender offer we express no opinion. The Agreement further provides that, 
following completion of the Tender Offer and subject to the satisfaction of the requirements of 
the Finnish Companies Act, Acquisition Sub intends to commence compulsory redemption 
proceedings for all outstanding Shares not purchased pursuant to the Tender Offer, as to which 
compulsory redemption proceedings we express no opinion. 

Goldman Sachs International and its affiliates (collectively, "Goldman Sachs") are engaged in 
advisory, underwriting and financing, principal investing, sales and trading, research, investment 
management and other financial and non-financial activities and services for various persons 
and entities. Goldman Sachs and its employees, and funds or other entities they manage or in 
which they invest or have other economic interests or with which they co-invest, may at any 
time purchase, sell, hold or vote long or short positions and investments in securities, 
derivatives, loans, commodities, currencies, credit default swaps and other financial instruments 
of the Company, Buyers, any of their respective affiliates, including Accel-KKR, an affiliate of a 
Buyer, and, as applicable, its affiliates and portfolio companies and third parties, including 
Lannebo Fonder, a significant shareholder of the company ("Significant Shareholder'') or any 
currency or commodity that may be involved in the transaction contemplated by the Agreement 
(the "Transaction"). We have acted as financial advisor to the Company in connection with, and 
have participated in certain of the negotiations leading to, the Transaction. We expect to receive 
fees for our services in connection with the Transaction, all of which are contingent upon 
consummation of the Transaction, and the Company has agreed to reimburse certain of our 
expenses arising, and indemnify us against certain liabilities that may arise, out of our 
engagement. We have provided certain financial advisory and/or underwriting services to Accel
KKR and/or its affiliates and portfolio companies from time to time for which our Investment 
Banking Division has received, and may receive, compensation, including having acted as 

Goldman Sachs International is authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the 
Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority 

Registered in England No. 02263951 I Registered Office: Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London EC4A 4AU 
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financial advisor to Abrigo, Inc., a portfolio company of Accel-KKR, with respect to an
investment by The Carlyle Group Inc., in August 2021; financial advisor to Seequent Holdings
Limited, a portfolio company of Accel-KKR, with respect to its sale, in March 2021; and lead
bookrunner for the initial public offering of Paymentus Holdings Inc., a portfolio company of
Accel-KKR, in May 2021. We may also in the future provide financial advisory and/or
underwriting services to the Company, Buyers, Significant Shareholder and their respective
affiliates and, as applicable, portfolio companies for which our Investment Banking Division may
receive compensation. Affiliates of Goldman Sachs International also may have co-invested
with Buyers and their affiliates from time to time and may have invested in limited partnership
units of affiliates of Buyers from time to time and may do so in the future.

In connection with this opinion, we have reviewed, among other things, the Agreement; annual
reports to shareholders of the Company for the five fiscal years ended 31 December 2021;
certain interim reports to shareholders of the Company; certain other communications from the
Company to its shareholders; certain publicly available research analyst reports for the
Company; and certain internal financial analyses and forecasts for the Company prepared by its
management, as approved for our use by the Company (the "Forecasts"). We have also held
discussions with members of the senior management of the Company regarding their
assessment of the current business operations, financial condition and future prospects of the
Company; reviewed the reported price and trading activity for the Shares; compared certain
financial and stock market information for the Company with similar information for certain other
companies the securities of which are publicly traded; reviewed the financial terms of certain
recent business combinations in the software industry and in other industries; and performed
such other studies and analyses, and considered such other factors, as we deemed
appropriate.

For purposes of rendering this opinion, we have, with your consent, relied upon and assumed
the accuracy and completeness of all of the financial, legal, regulatory, tax, accounting and
other information provided to, discussed with or reviewed by, us, without assuming any
responsibility for independent verification thereof. In that regard, we have assumed with your
consent that the Forecasts have been reasonably prepared on a basis reflecting the best
currently available estimates and judgments of the management of the Company. We have not
made an independent evaluation or appraisal of the assets and liabilities (including any
contingent, derivative or other off-balance-sheet assets and liabilities) of the Company or any of
its subsidiaries and we have not been furnished with any such evaluation or appraisal. We have
assumed that all governmental, regulatory or other consents and approvals necessary for the
consummation of the Transaction will be obtained without any adverse effect on the Company
or on the expected benefits of the Transaction in any way meaningful to our analysis. We have
assumed that the Transaction will be consummated on the terms set forth in the Agreement,
without the waiver or modification of any term or condition the effect of which would be in any
way meaningful to our analysis.

Our opinion does not address the underlying business decision of the Company to engage in
the Transaction, or the relative merits of the Transaction as compared to any strategic
alternatives that may be available to the Company; nor does it address any legal, regulatory, tax
or accounting matters. This opinion addresses only the fairness from a financial point of view to
the holders (other than Buyers and their affiliates) of Shares, as of the date hereof, of the
€40.10 in cash per Share to be paid to such holders pursuant to the Agreement. We do not
express any view on, and our opinion does not address, any other term or aspect of the
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Agreement or Transaction or any term or aspect of any other agreement or instrument~'hs

contemplated by the Agreement or entered into or amended in connection with the Transaction,
including, the fairness of the Transaction to, or any consideration received in connection
therewith by, the holders of any other class of securities, creditors, or other constituencies of
the Company; nor as to the fairness of the amount or nature of any compensation to be paid or
payable to any of the officers, directors or employees of the Company, or class of such
persons, in connection with the Transaction, whether relative to the €40.10 in cash per Share to
be paid to the holders (other than Buyers and their affiliates) pursuant to the Agreement or
otherwise. We are not expressing any opinion as to the prices at which the Shares will trade at
any time, as to the potential effects of volatility in the credit, financial and stock markets on the
Company, Buyers or the Transaction, or as to the impact of the Transaction on the solvency or
viability of the Company or Buyers or the ability of the Company or Buyers to pay their
respective obligations when they come due. Our opinion is necessarily based on economic,
monetary, market and other conditions as in effect on, and the information made available to us
as of, the date hereof and we assume no responsibility for updating, revising or reaffirming this
opinion based on circumstances, developments or events occurring after the date hereof. Our
advisory services and the opinion expressed herein are provided solely for the information and
assistance of the Board of Directors of the Company in connection with its consideration of the
Transaction and such opinion does not constitute a recommendation as to whether or not any
holder of Shares should tender such Shares in connection with the Tender Offer or any other
matter. This opinion has been approved by a fairness committee of Goldman Sachs.

Based upon and subject to the foregoing, it is our opinion that, as of the date hereof, the
€40.10 in cash per Share to be paid to the holders (other than Buyers and their affiliates) of
Shares pursuant to the Agreement is fair from a financial point of view to the holders (other than
Buyers and their affiliates) of Shares.

Very truly yours,

'
.

Q--

(GOLDMAN SACHS INTER~d'ATIONAL)
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