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KIIREELLINEN TOIMEKSIANTO / YHTIÖOIKEUDELLINEN RIITA-ASIA  

 

Lähestyn teitä edustamani yhtiön Oy Inter-Strat Ab:n (jäljempänä ”Inter-Strat”) hallituksen valtuuttamana. 

Edustamani sijoitusyhtiö Inter-Strat hallinnoi yhteensä noin 75 MEUR suuruista sijoitusvarallisuutta, jonka sen on määrä 
sijoittaa vuonna 2018 hyväksymänsä strategian mukaisesti vastuullisella ja kestävällä tavalla. Strategiansa mukaisesti 
Inter-Strat on vuosina 2019–2021 sijoittanut hajautetusti merkittäviä summia puhtaan energiatuotannon toimijoihin. Osana 
tuolloin tapahtuneita sijoitusratkaisuja olemme olleet mukana tällä hetkellä vielä kotimaisessa, mutta ambitiotasoltaan 
kansainvälisessä cleantech-yhtiössä nimeltä Efectico Oy (jäljempänä ”Efectico”).  

Vuoden 2019 rahoituskierroksesta lähtien olemme olleet myös Efecticon osakkeenomistajia. Yhtiömme ei toki ole ainoa 
Efecticon karismaattisen johdon puheista innostunut toimija, vaan Efectico on herättänyt vielä varsin nuorella cleantech-
markkinalla kasvavaa kiinnostusta olemassaolonsa aikana eri vaiheissa aina enkelisijoittajista suuriin pääomasijoittajiin. 
Tilikaudella 2020 Efectico onnistui jo generoimaan lähes 185 MEUR liikevaihdon. 

Kaikki Efecticon osakkeenomistajat ovat tilikauteen 2020 asti pitäneet Efecticon kehitystä riittävänä, ja Efecticon 
toiminnassa on voitu hyvällä omatunnolla olla mukana etenkin, kun cleantech on toimialana vielä hakemassa paikkaansa 
yritysmaailmassa. 

Sittemmin loppukesästä 2021 Efecticon enemmistöosakkeenomistajan, WSB Fund Ltd:n (jäljempänä ”WSB”) hallinnossa 
tapahtui muutoksia, millä on ollut myös vaikutusta Efecticon asioihin. WSB:n hallintoon nousseen Martin S. Stonefellin 
käsitykset Efecticolle sopivasta riskitasosta ja suunnasta ovat olleet Inter-Stratille yllättäviä ja vaikeita hyväksyä. Ylipäätään 
koko kommunikaatio Efecticon osakkeenomistajien välillä on tuntunut muuttuneen.  

Efecticon toiminta sai tämän jälkeen täysin uusia kierroksia. Vaikka olimme pitäneet kesäkuussa 2021 Efecticon 
varsinaisen yhtiökokouksen, WSB vaati yllättäen elokuun 2021 lopussa, että Efecticossa tulisi järjestää ylimääräinen 
yhtiökokous, jossa olisi määrä päättää Efecticon jatkorahoitukseen liittyvistä toimista. Jo pelkän suunnitellun ajankohdan 
perusteella ja WSB:n nykyiseen johtoon tutustuneena olimme varautuneita.  

Efecticon ylimääräinen yhtiökokous pidettiin lokakuun 13. päivä. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa meille selkeni, että 
WSB:n aikomus ei ole jatkaa rakentavaa keskustelua Efecticon osakkeenomistajien välillä, vaan tehdä yhtiötä ja sen 
toimintaa koskevat ratkaisut omin päin. Räikein esimerkki oli osakeanti, joka oli ehdoiltaan täysin poikkeuksellinen. 
Ylimääräisessä yhtiökokouksessa merkintähinnaksi päätettiin 75 EUR per merkittävä osake, ja liikkeelle laskettavien 
osakkeiden määräksi 25.095 kappaletta. Vuoden 2019 rahoituskierroksella merkitsimme Inter-Stratille Efecticon osakkeita 
huomattavasti korkeampaan kappalehintaan, minkä jälkeen Efecticon toiminta on kehittynyt paljon. 

Yritimme pitää keskustelua Efecticon ylimääräisessä yhtiökokouksessa selvittääksemme osakeantipäätöksen taustoja – 
kuitenkin turhaan. Mitään muuta selvitystä merkintähinnasta ei annettu kuin se, että Efecticon taloudellisesta asemasta 
johtuen yhtiön rahoittaminen edellytti pikaisia toimia. Enemmistöosakkeenomistaja WSB:n äänillä osakeannista päätettiin 
ehdotetun sisältöisenä. Kirjautimme pöytäkirjaan vastustavan kannanottomme, emmekä merkinneet meille tarjottuja 
osakkeita, minkä johdosta WSB merkitsi, muiden Efecticon osakkeenomistajien jäätyä yhtiökokouksesta pois, osakkeet 
itse. 

Jälkeenpäin saimme vahvistuksen käsityksellemme siitä, että WSB todellakin puuhaa omiaan Efecticon taustalla. 
Ilmeisesti WSB oli antanut Efecticoon nähden ulkopuoliselle indikaation siitä, että yhtiö oltaisiin myymässä. Tästä meillä ei 
ole aiemmin ollut mitään käsitystä. Saimme myös käyttöömme Efecticosta 1.7.2021 laaditun arvostuslaskelman, joka myös 
osaltaan osoittaa osakeantipäätöksen olevan selkeästi virheellinen. 

 

 

 

 

 

 



 

TEHTÄVÄNANTO 

Efecticossa on käynnissä ilmeinen ja räikeä väärinkäytös, jossa Inter-Strat ollaan keinoja kaihtamatta ja aiemmista 
puheista huolimatta siirtämässä marginaaliin, missä vaikutusmahdollisuutemme ja taloudelliset etumme ovat karkaamassa 
käsistämme. Efecticon ylimääräisen yhtiökokouksen jäljiltä tilanne on sietämätön, eikä asia voi jäädä tähän – Efecticon 
ylimääräisen yhtiökokouksen 13.10.2021 osakeantipäätös ei saa jäädä pysyväksi.  

Inter-Stratin hallinto jätti Efecticon yhtiöjärjestyksen mukaisesti välimiesmenettelyn aloittamishakemuksen 
Keskuskauppakamarin välimieslautakunnalle, eikä Efectico vastannut aloittamishakemukseen. Tilanne on nyt se, että 
välimiehet on määrätty ja seuraavana vuorossa on kannekirjelmän jättäminen välimiesoikeudelle. 

Mikäli voitte ottaa asian hoitaaksenne, pyydämme teitä laatimaan yhtiömme puolesta kannekirjelmän, jolla Efecticon 
ylimääräisen yhtiökokouksen osakeantipäätöksestä päästään eroon ja toimittamaan kirjelmän meille 
tutustuttavaksi viimeistään sunnuntaina 28.11.2021 sähköpostin liitteenä osoitteeseen 
riikka.aarnikallio@merilampi.com. Kannekirjelmää laatiessa voitte lähteä siitä, että asiassa ei tarvitse arvioida enää 
sovinnon mahdollisuutta. 

Kirjelmän maksimipituus on 15 sivua (pl. mahdollinen kansilehti, sisällysluettelo sekä todiste- ja liiteluettelo). Kirjelmä tulee 
kirjoittaa Times New Roman fontilla siten, että fonttikoko on 12 ja riviväli on 1,5. 
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LIITTEET  1. Efectico Oy:n yhtiöjärjestys 01.05.2018 
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EFECTICO OY -NIMISEN OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 
 
1 § Yhtiön toiminimi on Efectico Oy, englanniksi 
Efectico Corporation ja yhtiön kotipaikka on 
Helsingin kaupunki. 
 
2 § Yhtiön toimialana on puhtaat energiapalvelut 
ja energian tuotanto. 
 
3 § Yhtiön vähimmäispääoma on 3.000 euroa. 
 
4 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta 
(3) seitsemään (7) varsinaista jäsentä ja 
tarvittaessa enintään seitsemän (7) 
varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi 
päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättyessä. 
 
5 § Yhtiön toiminimen kirjoittavat 
toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja 
yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi (2) 
yhdessä. 
 
6 § Yhtiöllä on yksi (1) tai kaksi (2) 
varsinaista tilintarkastajaa. Mikäli yhtiölle 
valitaan ainoastaan yksi (1) varsinainen 
tilintarkastaja, tulee lisäksi valita yksi (1) 
varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi 
valitaan Keskuskauppakamarin tai Kauppakamarin 
hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei 
varatilintarkastajaa tarvita. 
 
Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä 
toistaiseksi. 
 
7 § Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12. 
 
8 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava 
osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) 
kuukautta ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen 
kokousta postitse osoitteilla, jotka 
osakkeenomistajat ovat yhtiön osakasluetteloon 
ilmoittaneet. 
 
9 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä 
vuosittain hallituksen määräämänä päivänä 
kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden 
päättymisestä. 
 
Kokouksessa on: 
esitettävä 

1. tilinpäätös, joka käsittää 
tuloslaskelman, taseen ja 
toimintakertomuksen, 

2. tilintarkastuskertomus; 



 

 
päätettävä 

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,  
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen 

mukainen voitto tai tappio antaa aihetta, 
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja 

toimitusjohtajalle, 
6. hallituksen varsinaisten jäsenten 

lukumäärästä; 
7. hallituksen ja tilintarkastajien 

palkkioista 
 
valittava: 

8. hallituksen jäsenet; sekä 
9. tarvittaessa tilintarkastaja ja 

varatilintarkastaja; sekä käsiteltävä 
muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 
10 § Osakkeen omistusoikeuden siirtyessä on 
ensisijaisesti osakkeenomistajilla ja 
toissijaisesti yhtiöllä lunastusoikeus 
seuraavasti: 
 

1. Lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja 
lukuun ottamatta perintöön, testamenttiin 
taikka osakkeenomistajan suoraan 
alenevassa polvessa olevalle perilliselle 
suoritettuja siirtoja. 

 
2. Kun yhtiön osake siirtyy uudelle 

omistajalle (siirronsaaja), siirron 
saajan on viipymättä ilmoitettava osakkeen 
siirtymisestä yhtiön hallitukselle. 
Hallituksen on viipymättä ilmoitettava 
siirrosta osakkeenomistajille. 
Tiedoksiannon osakkeenomistajille tulee 
tapahtua samalla tavalla ja samaan 
osoitteeseen kuin yhtiökokouskutsun 
lähettäminen. 

 
3. Osakkeenomistajilla on ensisijainen ja 

yhtiöllä toissijainen lunastusoikeus. 
Mikäli useampi osakas haluaa käyttää 
lunastusoikeutta, jaetaan osakkeet 
lunastusta haluavien osakkaiden kesken 
näiden osakeomistusten mukaisessa 
suhteessa. Siltä osin kun jako ei mene 
tasan taikka ei muusta syystä ole 
mahdollinen, on lunastettavat osakkeet 
jaettava arvalla. 

 
4. Lunastushinta on lähtökohtaisesti 

osakkeet luovuttavan osakkaan ja 
luovutuksensaajan kesken rehellisesti 
sovittu hinta. Mikäli kyse on 
vastikkeettomasta luovutuksesta, on 



 

osakkeen lunastushinta viimeisestä 
vahvistetusta taseesta laskettu oma pääoma 
osaketta kohti. 

 
5. Osakkeenomistajan on ilmoitettava 

lunastusvaatimuksensa 30 päivän kuluessa 
luovuttavan osakkaan toimittaman 
ilmoituksen vastaanottamispäivästä. 
Mikäli osakkeenomistajat eivät käytä 
lunastusoikeuttaan tai he eivät lunasta 
kaikkia osakkeita, on yhtiöllä 
toissijainen lunastusoikeus. Osakkeen 
lunastushinta on maksettava hallituksen 
ilmoittamalle tilille viimeistään neljän 
(4) viikon kuluessa lunastusvaatimukselle 
varatun ajan päättymisestä tai 
lunastushinnan vahvistamisesta lukien. 

 
6. Yhtiön on ilmoitettava 60 päivän kuluessa 

luovuttavan osakkaan toimittaman 
ilmoituksen vastaanottamispäivästä, jos 
se aikoo lunastaa lunastettavaksi 
tarjottuja osakkeita. Osakkeen 
lunastushinta on maksettava hallituksen 
ilmoittamalle tilille viimeistään neljän 
(4) viikon kuluessa lunastusvaatimukselle 
varatun ajan päättymisestä tai 
lunastushinnan vahvistamisesta lukien. 

 
7. Maininta lunastuslausekkeen 

sisältymisestä yhtiöjärjestykseen on 
merkittävä osakekirjoihin, mahdollisesti 
annettavaan väliaikaistodistukseen ja 
osakeantilippuun. 

 
11 § Osakeyhtiölain tai tämän yhtiöjärjestyksen 
soveltamiseen perustuvat riidat, toisaalta 
yhtiön ja toisaalta hallituksen, hallituksen 
jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai 
osakkeenomistajan välillä aiheutuvat riidat 
ratkaistaan ensivaiheessa välimiesmenettelyssä 
kauppakamarin sääntöjen mukaisesti. 
 
Välimiesoikeus on kolmijäseninen ja kaikkien 
jäsenien on oltava eteviä laintuntijoita sekä 
osakeyhtiölain moitteettomasti osaavia. 
Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja 
välimiesmenettelyn kieli on suomi sillä 
poikkeuksella, että todistelua voidaan jättää 
myös englannin kielellä. 



Efectico Oy 
 

1.10.2021 

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN    
  

 

 

Vastaanottajat: Efectico Oy:n osakkeenomistajat 

Osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 13.10.2021 kello 
17:00 Hotelli Scandic Espoon Valkoisessa salissa, osoitteessa Nihtisillantie 1, 02630 Espoo.  

 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus 
 

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta 
 

3. Pöytäkirjatarkastajan valinta 
 

4. Ääniluettelon vahvistaminen 
 

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

6. Hallituksen esitys ylimääräiselle yhtiökokoukselle päätökseksi osakeannista. 
 
Hallitus ehdottaa yhtiön ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että se päättäisi järjestää osakeannin, 
jonka tarkoitus on yhtiön rahoitusaseman parantaminen. 
 
Hallitus ehdottaa maksullisesta yhtiön nykyisille osakkeenomistajille suunnatusta osakeannista 
seuraavasti:  
 
Päätetään toteuttaa maksullinen osakeanti, jossa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tarjotaan 
merkittäväksi heidän nykyisen omistuksensa suhteessa yhteensä enintään 25.095 kappaletta uusia 
yhtiön osakkeita. Osakekohtainen merkintähinta on 75 euroa per osake, mikä vastaa 1.882.125 
euron suuruista osakeantia. Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan yhtiön osakepääomaan. 

Merkintäaika alkaa välittömästi ja päättyy 16.10.2021 klo 23:59. Merkintä tulee suorittaa yhtiöltä 
saatavalla erillisellä merkintälomakkeella siitä ilmenevien ohjeiden mukaisesti. Osakeannissa 
suoritettu merkintä on sitova, eikä sitä voi peruuttaa tai muuttaa. Uudet osakkeet tulee maksaa 
kokonaisuudessaan viimeistään 25.10.2021.  

Mikäli kaikki tarjotut osakkeet eivät tule merkityiksi merkintäajan loppuun mennessä, on yhtiön 
hallituksella oikeus tarjota merkitsemättä jääneet osakkeet valitsemansa tahon merkittäväksi 
(”Toissijainen merkintäoikeus”). Yhtiön hallituksella on oikeus päättää merkintä- ja maksuajasta 
sekä muista menettelyllisistä seikoista Toissijaisen merkintäoikeuden käyttämiseen liittyen. 
 
 



Efectico Oy 
 

 
 
Päätetään valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään tarvittaessa osakeannin muista ehdoista ja 
menettelytavoista, mukaan lukien määräaikojen pidentäminen. Tämä valtuutus on voimassa 
toistaiseksi.  
 

7. Kokouksen päättäminen 

Ohjeet osakkeenomistajille: 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen 
välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla 
tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja 
osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri 
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden 
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä 
osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

 

Espoossa, lokakuun 1. päivänä 2021 
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EFECTICO OY, 2376548-1  
 
 
OSAKASLUETTELO  12.10.2021 
 
 
OSAKKEET  MERKINTÄ  MERKITSIJÄ OSOITE  
 
00001-20000  31.03.2017  WSB Fund Ltd 1191 Forest Avenue, 94107 San Diego, California 
20001-23500  26.06.2019  Oy Inter-Strat Ab Taivaanvuohenkatu 22, 00200 Helsinki 
23501-23800  01.05.2016  Alister Petrucci Aleksanterinkatu 34b, 00100 Helsinki 
23801-23905  01.05.2015  Venla Kivitie  Ankkurisaarentie 99, 02160 Espoo 
23906-24905  07.08.2018  Martti Hurmala Keilaniementie 30, 02150 Espoo 
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SAATE 

 
Laskelmien tarkoitus  
 
DH Valuation Consultancy Oy on laatinut Efectico Oy:n toimeksiannosta laskelman yhtiön arvosta per 01.07.2021. 
Yhtiölle on määritetty arvo perustuen yrityksen tuottoarvoon sekä substanssiarvoon, johon on tehty olennaiset ja 
tarvittavat oikaisut. 
 
Laskelmien tarkoituksena on auttaa Toimeksiantajaa muodostamaan näkemys yhtiön käyvästä arvosta 
tilinpäätöstietojen sekä muita yhtiöitä koskevien tietojen ja arvioiden perusteella liittyen mahdollisiin 
omistusjärjestelyihin ja/tai toiminnan laajennuksiin. 
 
Laskelmien laajuus ja rajoitukset niiden käytössä  
 
Tämä raportti on laadittu yllä mainittua tarkoitusta varten. Raportin tuloksia ei tule käyttää muihin tarkoituksiin 
eikä luovuttaa ulkopuolisille ilman suostumustamme. 
 
Toimeksiantajan vastuulla on harkita tehtyjen analyysien sekä käytössämme olleiden tietojen riittävyys. 
Käyttämämme näkemys perustuu toiminnan jatkuvuuteen eli ns. going concern -näkökulmaan. 
 
Vastuu mahdollisten päätösten tekemisessä, lukujen ja oletusten oikeellisuuden tarkistamisessa tai muutoin, on 
täysin Toimeksiantajan omalla vastuulla. 
 
Tekemämme työ ei ole tilintarkastus, yleisluontoinen tilintarkastus tai due diligence -selvitys. Käyvän arvon 
laskelma perustuu Toimeksiantajan meille tätä toimeksiantoa varten antamiin tietoihin ja arvioihin sekä 
tämänhetkiseen näkymäämme yhtiön toimialan sekä talouden kehityksestä. DH Valuation Consultancy Oy:n 
vastuu on rajattu toimeksiantosopimuksen mukaisesti toimeksiannon suorittamisesta saatuun palkkioon. 
 
Käytettävissä ollut informaatio  
 
Laskelmat perustuvat kohdeyhtiöstä saatuun aineistoon sekä yhtiön pääosakkeenomistajan kanssa käytyihin 
keskusteluihin. Laskelmien perustana on käytetty yhtiön vahvistettuja tilinpäätöksiä vuosilta 2018–2020, sekä 
yhtiön laatimia budjetteja. 
 
Toimeksiannon puitteissa olemme myös tehneet analyysia toimialasta ja sen kehitysnäkymistä. 
Epävarmuustekijöistä johtuen laskelmia tulee tulkita suhteessa Toimeksiantajan näkemykseen oletusten 
todennäköisyydestä. 
 
 
Helsingissä, 1. heinäkuuta 2021 

 

Amalia Rinkinen, KHT 
DH Valuation Consultancy Oy 
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YHTEENVETO 

 

Osakeyhtiön osakkeen käypä arvo määritetään ensisijaisesti saman yhtiön osakkeista maksettujen eli 
vertailuluovutuksissa käytettyjen kauppahintojen perusteella. Jos käypää arvoa ei voida perustaa 
vertailuluovutuksiin, määritetään osakkeen elinkeinotoiminnan käypä arvo yleensä yrityksen substanssiarvon ja 
tuottoarvon perusteella, mikä voi johtaa varovaiseen arvioon yrityksen käyvästä arvosta. 
 
Substanssiarvo  
 
Efectico Oy:n substanssiarvo per 01.07.2021 on määritetty perustuen vahvistettuun ja tilintarkastettuun 
tilinpäätökseen sekä muuhun käytössä olleeseen aineistoon.  
 
Yhtiön substanssiarvoa määrittäessä varat ja velat tulee arvostaa käypiin arvoihin. Edellä esitetyn taseen sijoituksiin 
on kirjattu omistukset Santafa Oy:n osakkeista, joiden arvostus tulee oikaista niiden käypään arvoon. 
 
Merkittävä osuus Efectico Oy:n omaisuudesta koostuu yhtiön IPR -oikeuksista, jotka on kirjattu 20 MEUR 
arvoisiksi. Kun Efetico Oy:n varoja oikaistaan niiden käyvän arvon mukaiseksi, lopputuloksena saadaan yhtiön 
substanssiarvoksi noin 30 MEUR. 
 
Tuottoarvo 
 
Tuottoarvolaskelmassa perustana on käytetty yhtiön vahvistettuja tilinpäätöksiä, yhtiön välitilinpäätöstä ja 
budjetteja. On huomioitavaa, että tilikausien luvut eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia, sillä yhtiö on saanut 
huomattavaa ulkopuolista rahoitusta vertailuajanjakson aikana järjestettyjen rahoituskierroksien myötä. 
Tuottoarvoon perustuva arvonmääritys perustuu osittain yhtiön johdon tulevaisuuden arvioihin ja on riippuvainen 
yhtiön kassavirran kehittymisestä.  
 
Efectico Oy:n käyväksi arvoksi tällä tuottoarvomenetelmällä saadaan 75 MEUR – 90 MEUR. Huomioitavaa on, 
että laskelma perustuu sekä yhtiön toteutuneisiin lukuihin että tulevien vuosien ennusteisiin. Yhtiö ei ole esittänyt 
olennaisia riskejä tulevaisuuden tulosarvioista, joita näissä laskelmissa tulisi huomioida. 
 
Johtopäätökset 
 
Yrityksen käypä arvo määritetään yleensä siten, että jos tuottoarvo on suurempi kuin substanssiarvo, 
käypä arvo on yhtiön tuottoarvon määrä. 
 
Tuottoarvon laskelmiin perustuen yhtiön arvo olisi 75 MEUR – 90 MEUR välillä. 
 



 

Lähettäjä:  Martti Hurmala <martti.hurmala@efectico.com> 
Lähetetty:  perjantai 8. lokakuuta 2021 14.45 
Vastaanottaja:  Santra Nygrén <santra.nygren@interstrat.fi>, 

FI INV WSB <governancefi@wsbfund.org> 
Kopio:  Alister Petrucci <apetrucci@gmail.com>, Venla Kivitie 

<kivitie.venla@watkins.com>  
Aihe: RE: Yhtiökokousasiaa 
 
Hei Santra 
 
Tämä näyttää nyt menevän tarpeetta ihan ihmeelliseksi kinaamiseksi. Ajan säästämiseksi viittaan tuohon 
aiempaan viestiini ja siinä mainittuun. 
 
Asiat kyllä sitten selviävät yhtiökokouksessa.  
 
Viikonloppuja! 
 
/MH 
 
 
 
Lähettäjä:  Santra Nygrén <santra.nygren@interstrat.fi>  
Lähetetty:  perjantai 8. lokakuuta 2021 14.05 
Vastaanottaja:  Martti Hurmala <martti.hurmala@efectico.com> 
Kopio:  Alister Petrucci <apetrucci@gmail.com>, Venla Kivitie 

<kivitie.venla@watkins.com>, FI INV WSB <governancefi@wsbfund.org> 
Aihe:  RE: Yhtiökokousasiaa 
 
Hei vielä 
 
Nyt en ihan ymmärrä: jos asia ei kerran ole vaikea, niin miksi siitä seuraisi se, ettei perusteluja voisi avata 
laajemmin?  
 
Olemme yrittäneet nyt jo jonkin aikaa oman porukkamme kanssa ymmärtää, mihin tällä oikein pyritään, 
mutta emme vieläkään ole saanut asioihin selvyyttä. Kaipaamme ihan aidosti vastauksia kysymyksiimme. 
 
Kyllä kaikkien etu pitäisi olla se, että asioista puhutaan avoimesti muutoinkin, kun yhtiökokouksessa. Näin 
on ainakin aiemmin toimittu ja toimintatapa on mielestäni ollut hyvä ja toimiva. 
 
Järjestämme joka tapauksessa yhtiökokoukseen jonkun meidän puolelta paikalle.  
 
Santra 
 
Santra Nygrén 
Hallituksen puheenjohtaja 
Oy Inter-Strat Ab 
 
 
 
 
 



 

Lähettäjä:  Martti Hurmala <martti.hurmala@efectico.com> 
Lähetetty:  tiistai 5. lokakuuta 2021 7:52 
Vastaanottaja:  Santra Nygrén <santra.nygren@interstrat.fi>, 

FI INV WSB <governancefi@wsbfund.org> 
Kopio:  Alister Petrucci <apetrucci@gmail.com>, Venla Kivitie 

<kivitie.venla@watkins.com>  
Aihe: RE: Yhtiökokousasiaa 
 
Moi Santra 
 
Pahoittelut kun en eilen ehtinyt vastaamaan – Ventovirran tuulipuistohankkeen jatkoneuvottelut veivät 
koko päivän, enkä enää illansuussa halunnut alkaa sinua viesteilläni rasittamaan. 
 
Tilanne on tiivistetysti se, että yhtiö ja sen pääomistaja yhtiön suurimpana rahoittajana on katsonut yhtiön 
toiminnan jatkuvuuden turvaamisen edellyttävän välittömiä toimenpiteitä. Tätä taustaa vasten yhtiön etu 
puoltaa rahoitusaseman pönkittämistä ehdotetun sisältöisellä osakeannilla.  
 
En lähde nyt availemaan tarkemmin osakeantiehdotuksen taustoja. Mielestäni asia ilmenee aivan riittävällä 
tarkkuudella yhtiökokouskutsusta. Tuon enempää ei ole kutsuihin ollut tapana kirjailla – ei tämä nyt niin 
vaikea asia ole. 
 
Palaillaan asiaan tuolloin yhtiökokouksessa. Ilmeisesti kuitenkin olette tulossa paikalle? 
 
Parhain terveisin 
 
Martti Hurmala 
Efectico Oy / Efectico Corporation 
 
 
 
 
Lähettäjä:  Santra Nygrén <santra.nygren@interstrat.fi>  
Lähetetty:  maanantai 4. lokakuuta 2021 15.32 
Vastaanottaja:  Martti Hurmala <martti.hurmala@efectico.com> 
Kopio:  Alister Petrucci <apetrucci@gmail.com>, Venla Kivitie 

<kivitie.venla@watkins.com>, FI INV WSB <governancefi@wsbfund.org> 
Aihe:  Yhtiökokousasiaa 
 
Terve Martti 
 
Kiitos yhtiökokouskutsusta. Emme kuitenkaan ihan täysin ymmärrä, miksi Efecticon ylimääräinen 
yhtiökokous olisi tarpeen pitää juuri tuolloin. Nähdäksemme Efecticon kannalta kaikki avoimet asiat on 
käsitelty varsinaisessa yhtiökokouksessa, eikä ainakaan tuolloin ollut puhetta mistään kutsussa mainitusta 
rahoitustarpeesta. 
 
Voitko avata tilannetta hieman ainakin seuraavien kysymysten osalta:  
 

- mitä rahoitustarve koskee?  
- jos jokin rahoitustarve on, miksi sitä ei paikattaisi vieraalla pääomalla? 
- miten merkintähinta on määritetty? 

 
Pystytkö palaamaan meille mahdollisimman pian, niin voimme vielä miettiä näitäkin asioita. 



 

 
Ystävällisin terveisin 
 
Santra Nygrén 
Hallituksen puheenjohtaja 
Oy Inter-Strat Ab 
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