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WithSecure Oyj:n (”WithSecure”) hallitus on 17.2.2022 hyväksynyt yksimielisesti WithSecuren osittaisjakautumista koskevan jakautumissuunnitelman (”Jakautumissuunnitelma”), jonka mukaan kaikki WithSecuren kuluttajatietoturvaliiketoimintaan liittyvät varat ja velat siirretään osittaisjakautumisen yhteydessä perustettavaan yhtiöön, F-Secure Oyj:hin (”F-Secure” tai ”Yhtiö”) (”Jakautuminen”). WithSecurea ei aseteta Jakautumisen yhteydessä selvitystilaan, ja se säilyttää yritystietoturvaliiketoimintaansa liittyvät varat ja velat. WithSecuren hallitus on 12.4.2022 ehdottanut, että
WithSecuren 31.5.2022 pidettävä ylimääräinen yhtiökokous hyväksyisi Jakautumissuunnitelman ja päättäisi Jakautumissuunnitelman mukaisesta Jakautumisesta. Jakautumisen täytäntöönpano edellyttää muun muassa WithSecuren ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää. Tietoja Jakautumissuunnitelmassa esitetyistä Jakautumisen täytäntöönpanon edellytyksistä on kohdassa ”Tiivistelmä Jakautumisesta” ja Jakautumissuunnitelmassa, joka on
tämän jakautumis- ja listalleottoesitteen (”Esite”) liitteenä A. Jakautuminen pannaan täytäntöön sinä päivänä, jona Jakautumisen täytäntöönpano rekisteröidään kaupparekisteriin (”Täytäntöönpanopäivä”). Suunniteltu Täytäntöönpanopäivä on 30.6.2022. Suunniteltu Täytäntöönpanopäivä voi muuttua, ja todellinen Täytäntöönpanopäivä voi olla edellä mainittua aikaisempi tai myöhempi päivä.
Jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä WithSecuren osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena (”Jakautumisvastike”) yhden uuden (1) FSecuren osakkeen (”Jakautumisvastikeosake”) jokaista omistamaansa WithSecuren osaketta kohden. Toisin sanoen Jakautumisvastike annetaan
WithSecuren osakkeenomistajille heidän omistustensa mukaisessa suhteessa 1:1. WithSecuren hallussa olevat omat osakkeet eivät oikeuta Jakautumisvastikkeeseen. Esitteen päivämääränä Jakautumisvastikeosakkeiden kokonaismääräksi arvioidaan olevan 174 526 944 osaketta (perustuen WithSecuren
osakkeiden lukumäärään tämän Esitteen päivämääränä lukuun ottamatta WithSecuren hallussa olevia omia osakkeita), jolloin Yhtiön osakkeiden kokonaismääräksi tulisi 174 526 944 osaketta (”Osake” ja yhdessä ”Osakkeet”). Jakautumisvastike annetaan Euroclear Finland Oy:n (”Euroclear Finland”) ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. WithSecuren osakkeenomistajille maksettava Jakautumisvastike lasketaan soveltamalla edellä määriteltyä vaihtosuhdetta sen perusteella, kuinka monta WithSecuren osaketta on rekisteröitynä kunkin osakkeenomistajan arvo-osuustilille Täytäntöönpanopäivänä. Jakautumisvastike annetaan automaattisesti, eikä se edellytä toimenpiteitä WithSecuren osakkeenomistajilta. Jakautumisvastikeosakkeet
annetaan WithSecuren osakkeenomistajille ensimmäisenä pankkipäivänä Täytäntöönpanopäivän jälkeen tai mahdollisimman pian sen jälkeen.
WithSecure on laatinut ja julkaissut tämän Esitteen F-Securen puolesta Jakautumisvastikeosakkeiden antamiseksi WithSecuren osakkeenomistajille ja
hakeakseen F-Securen osakkeiden ottamista Nasdaq Helsingin pörssilistalle (”Listalleotto” tai ”Listautuminen”). Esite on voimassa Listalleottoon
asti. WithSecuren velvollisuudesta täydentää Esitettä on esitetty tietoja kohdassa ”Tärkeää tietoa”. WithSecure aikoo hakea Jakautumisvastikeosakkeiden ja F-Securen osakkeiden Listalleottoa. Listalleottoa koskeva hakemus jätetään ennen Täytäntöönpanopäivää. Kaupankäynnin Jakautumisvastikeosakkeilla ja F-Securen osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin pörssilistalla mahdollisimman pian Täytäntöönpanopäivän jälkeen.
WithSecuren hallitus katsoo, että seuraava vaihe WithSecuren toiminnan kehittämisessä on paras toteuttaa kahdessa erillisessä yhtiössä, mikä antaa
kummallekin yhtiölle paremmat rahoitusmahdollisuudet, selkeämmät sijoitustarinat sekä erikoistuneemmat ja erottuvammat strategiat sekä toimintatavat. WithSecure arvioi, että WithSecuren ja F-Securen asiakkaat sekä kumppanit saisivat parempaa palvelua kahden vahvan brändin omaavan, erillisiin
kuluttajatietoturvan ja yritystietoturvan markkinoihin keskittyvän, yhtiön kautta ja, että näiden kahden erillisen yhtiön hallitukset sekä johto auttavat
yhtiöitä kiihdyttämään strategioiden toteuttamista, lisäämään brändiselkeyttä sekä saavuttamaan vahvemman kilpailullisen aseman, kasvun sekä paremman kannattavuuden. Jakautumisen odotetaan siten vahvistavan merkittävästi arvontuoton edellytyksiä sekä WithSecuren että F-Securen osakkeenomistajille.
Tämän Esitteen tarkoituksena on ainoastaan tarjota tietoa WithSecuren osakkeenomistajille, joille annetaan Jakautumisessa Jakautumisvastikeosakkeita.
Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia tämän Esitteen levittämiselle. Esitteeseen sisältyvät tiedot eivät ole tarjous myydä WithSecuren tai F-Securen osakkeita tai kehotus tehdä niistä ostotarjous sellaisissa valtioissa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen
ennen rekisteröintiä, rekisteröintipoikkeusta tai hyväksymistoimenpidettä tällaisen valtion arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla. Erityisesti todetaan, ettei WithSecuren tai F-Securen osakkeita tämän Esitteen mukaisesti tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa. Jakautumisvastikeosakkeiden jakoa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain ja sen muutosten (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) tai
minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä Jakautumisvastikeosakkeita saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (kuten Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä on määritelty), ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain
arvopaperilain tai Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden
arvopaperilakeja noudattaen. Yhdysvaltojen arvopaperi- ja pörssikomitea (U.S. Securities and Exchange Commission, ”SEC”) tai minkään Yhdysvaltojen osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Jakautumisvastikeosakkeiden jakoa tai lausunut tämän Esitteen tai minkään asiakirjan, johon tässä Esitteessä viitataan, oikeellisuudesta tai riittävyydestä. Päinvastainen lausuma on Yhdysvaltojen lainsäädännön mukaan rikosoikeudellisesti rangaistava teko. Ks. myös kohta ”Tärkeää tietoa”.
F-Secureen sijoittamiseen liittyy riskejä. Tietoja sijoittamiseen liittyvistä riskitekijöistä on esitetty kohdassa ”Riskitekijät”.

Taloudellinen neuvonantaja

TÄRKEÄÄ TIETOA
WithSecure on F-Securen puolesta laatinut ja julkaissut suomenkielisen jakautumisesitteen (”Esite”) Jakautumisvastikeosakkeiden WithSecuren osakkeenomistajille antamista ja Listalleottoa varten. Esite on laadittu seuraavien säädösten ja määräysten mukaisesti: arvopaperimarkkinalaki (746/2012,
muutoksineen) (”Arvopaperimarkkinalaki”), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1129, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, muutoksineen, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja
direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta (”Esiteasetus”), komission delegoitu asetus (EU) 2019/979, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2019, muutoksineen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 täydentämisestä esitteen tiivistelmään sisältyviä keskeisiä taloudellisia tietoja,
esitteiden julkaisemista ja luokittelua, arvopapereita koskevaa mainontaa, esitteen täydennyksiä ja notifiointiportaalia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla sekä komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 382/2014 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/301 kumoamisesta, komission
delegoitu asetus (EU) 2019/980, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2019 (liitteet 1, 11 ja 20), muutoksineen, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai
kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) 2017/1129 täydentämisestä esitteen muodon, sisällön, tarkastuksen ja hyväksymisen osalta sekä komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 kumoamisesta sekä Finanssivalvonnan (”Finanssivalvonta”) määräykset ja ohjeet. Esite sisältää tiivistelmän. Finanssivalvonta on Esiteasetuksen nojalla toimivaltaisena viranomaisena hyväksynyt Esitteen. Finanssivalvonnan hyväksyntä koskee ainoastaan Esiteasetuksessa asetettuja kattavuuden, johdonmukaisuuden ja ymmärrettävyyden vaatimuksia. Finanssivalvonnan hyväksyntää ei tule pitää osoituksena liikkeeseenlaskijan hyväksynnästä, jota Esite
koskee. Sijoittajia kehotetaan tukeutumaan omiin tutkimuksiinsa, analyyseihinsä ja selvityksiinsä arvopapereihin sijoittamisen tarkoituksenmukaisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA/2022/52.
Hyväksytystä Esitteestä on laadittu englanninkielinen käännös (”Englanninkielinen Esitekäännös”), joka vastaa Esitettä. Finanssivalvonta ei ole hyväksynyt Englanninkielistä Esitekäännöstä. Mikäli Esitteen ja Englanninkielisen Esitekäännöksen välillä on eroavaisuuksia, Esite on ratkaiseva.
WithSecure ja F-Secure vastaavat Esitteestä ja Englanninkielisestä Esitekäännöksestä jäljempänä kohdassa ”Eräitä lisätietoja – Esitteestä vastuussa
olevat tahot ja esitettä koskeva vakuutus” esitetyllä tavalla.
Ennen Täytäntöönpanopäivää kaikki Esitteen viittaukset ”WithSecureen” tai ”Jakautuvaan Yhtiöön” tarkoittavat Täytäntöönpanopäivää edeltävää
WithSecure Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä kokonaisuutena, ellei asiayhteydestä ilmene, että kyseessä on WithSecure Oyj tai ainoastaan tietty tytäryhtiö tai
liiketoimintayksikkö. Ennen Täytäntöönpanopäivää kaikki Esitteen viittaukset ”F-Secureen” tai ”Yhtiöön” tarkoittavat Täytäntöönpanopäivänä osittaisjakautumisen seurauksena perustettavaa F-Secure Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä kokonaisuutena, ellei asiayhteydestä ilmene, että kyseessä on F-Secure
Oyj tai ainoastaan tietty tytäryhtiö tai liiketoimintayksikkö.
Osakkeenomistajien ja sijoittajien tulee luottaa ainoastaan Esitteen sisältämiin tietoihin ja WithSecuren julkistamiin pörssitiedotteisiin. Ketään ei ole
valtuutettu antamaan muita kuin Esitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Esitteen julkaiseminen ei merkitse sitä, että Esitteen sisältämät tiedot pitäisivät paikkansa tulevaisuudessa tai ettei Esitteen päivämäärän jälkeen olisi tapahtunut haitallisia muutoksia tai tapahtumia, joilla saattaisi olla haitallinen
vaikutus WithSecuren tai F-Securen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai liiketoiminnan tulokseen. Kuitenkin mikäli ennen Esitteen voimassaoloajan päättymistä ilmenee olennainen uusi seikka, Esitteessä oleva olennainen virhe tai epätarkkuus, joka voi vaikuttaa arvopapereiden arviointiin,
Esitettä täydennetään sen voimassaoloaikana eli Esitteen päivämäärän ja Listalleoton välisenä aikana Esiteasetuksen mukaisesti. Velvollisuus täydentää Esitettä Esiteasetuksen mukaisesti loppuu, kun Esitteen voimassaoloaika päättyy. Esite on voimassa Listalleottoon asti. Esitteen sisältämät
tiedot eivät ole tae WithSecuren tulevasta toiminnasta tai F-Securesta eikä niitä tule pitää sellaisena. Ellei toisin mainita, WithSecuren tai sen toimialan
markkinakehitystä koskevat arviot perustuvat kyseisen yhtiön johdon kohtuullisiin arvioihin.
Useissa maissa, kuten Australiassa, Kanadassa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Japanissa ja Yhdysvalloissa, Esitteen jakeluun saatetaan soveltaa lakisääteisiä rajoituksia (kuten rekisteröinti-, listalleotto- ja kvalifikaatiomääräyksiä sekä muita määräyksiä). Jakautumisvastikeosakkeita ei ole rekisteröity
tai tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilainsäädännön mukaisesti, ja Jakautumisvastikeosakkeita tai muita Esitteessä viitattuja arvopapereita ei saa sellaisenaan tarjota tai
myydä Yhdysvalloissa muutoin kuin Yhdysvaltain Arvopaperilain nojalla soveltuvan rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen perusteella.
Esite ei ole tarjous myydä tai kehotus tarjoutua ostamaan arvopapereita eikä se muodosta tarjousta, hankintaa tai myyntiä Yhdysvalloissa tai muissa
maissa, joissa tällainen tarjous, hankinta tai myynti olisi lainvastainen. Esitettä ei saa julkaista tai muuten välittää, jakaa tai lähettää, suoraan tai epäsuorasti, kokonaan tai osittain Yhdysvalloissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa näiden materiaalien jakaminen rikkoisi sovellettavaa lakia
tai määräyksiä tai vaatisi tällaisella lainkäyttöalueella rekisteröintiä tai toimilupaa. Edellä mainitun rajoituksen noudattamatta jättäminen voi johtaa
Yhdysvaltain Arvopaperilain tai muun sovellettavan arvopaperisääntelyn rikkomiseen.
Esitettä, mitään ilmoitusta tai mitään muuta Jakautumiseen liittyvää materiaalia ei saa jakaa tai julkaista millään alueella paitsi olosuhteissa, joissa
jakaminen tai julkaiseminen on sovellettavien lakien ja määräysten mukaista. WithSecure tai WithSecuren taloudellinen neuvonantaja eivät ota mitään
oikeudellista vastuuta sellaisten henkilöiden puolesta, jotka ovat hankkineet Esitteen vastoin näitä rajoituksia riippumatta siitä, ovatko nämä henkilöt
tulevia Jakautumisvastikeosakkeiden vastaanottajia. WithSecure tai sen taloudellinen neuvonantaja eivät ole ryhtyneet mihinkään toimenpiteisiin Jakautumisvastikeosakkeiden rekisteröimiseksi tai hyväksymiseksi julkista tarjoamista varten millään muulla lainkäyttöalueella kuin Suomessa.
Esitteestä mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan yksinomaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Sijoittajien ei tule pitää Esitteen
sisältöä oikeudellisena neuvonantona tai sijoitus- tai veroneuvonantona. Kutakin sijoittajaa kehotetaan konsultoimaan omaa oikeudellista neuvonantajaansa, kirjanpitäjäänsä tai taloudellista neuvonantajaansa Jakautumiseen liittyvän oikeudellisen neuvonannon ja sijoitus- ja veroneuvonannon sekä
Jakautumiseen liittyvien seikkojen osalta.
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TIIVISTELMÄ
Johdanto
Tämä tiivistelmä sisältää kaikki jaksot, jotka on sisällytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1129
mukaisesti tämän tyyppisiä arvopapereita ja liikkeeseenlaskijaa koskevaan tiivistelmään. Tätä tiivistelmää tulee lukea
jakautumis- ja listalleottoesitteen (”Esite”) johdantona. Sijoittajan tulee perustaa päätöksensä sijoittaa arvopapereihin
Esitteeseen kokonaisuutena.
Arvopapereihin sijoittava sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaisuudessaan tai osittain. Jos tuomioistuimessa pannaan vireille Esitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne, kantajana toimiva sijoittaja voi sovellettavan lainsäädännön mukaan joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan Esitteen käännöskustannuksista. F-Secure
Oyj (”WithSecure”) on siviilioikeudellisessa vastuussa tästä tiivistelmästä vain, jos se luettuna yhdessä Esitteen muiden
osien kanssa on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen tai jos siinä ei luettuna yhdessä Esitteen muiden
osien kanssa anneta keskeisiä tietoja sijoittajien auttamiseksi, kun ne harkitsevat sijoittamista F-Securen liikkeeseen laskemiin arvopapereihin (määritelty jäljempänä).
Liikkeeseenlaskija ja sen yhteystiedot:
Seuraavat tiedot perustuvat Jakautumissuunnitelmaan (”Jakautumissuunnitelma”) ja tämän Esitteen päivämääränä kuluttajatietoturvaliiketoiminnasta saatavilla oleviin tietoihin, sillä F-Secure Oyj:n (”F-Secure”) perustaminen tulee voimaan vasta Täytäntöönpanopäivänä (”Täytäntöönpanopäivä”).
F-Secure Oyj
Y-tunnus: 3269349-7
Oikeushenkilötunnus (LEI-tunnus): 9845006BFDJF0375E466
Kotipaikka: Helsinki, Suomi
Osoite: Tammasaarenkatu 7, 00180 Helsinki, Suomi
Puhelin: +358 9 2520 0700
Verkkosivusto: https://www.f-secure.com
Jakautuva yhtiö ja sen yhteystiedot:
Toiminimi: WithSecure Oyj
Y-tunnus: 0705579-2
Oikeushenkilötunnus (LEI-tunnus): 743700ATXLT0MFCHXT16
Kotipaikka: Helsinki, Suomi
Osoite: Tammasaarenkatu 7, 00180 Helsinki, Suomi
Puhelin: +358 9 2520 0700
Verkkosivusto: https://www.withsecure.com
Jäljempänä termillä ”F-Secure” viitataan WithSecuren jakautumisen rekisteröintipäivänä perustettavaan F-Secure
Oyj:hin (”Täytäntöönpanopäivä”). WithSecure aikoo toteuttaa osittaisjakautumisen siten, että WithSecuren kuluttajatietoturvaliiketoiminnan kaikki varat ja velat siirtyvät F-Securelle.
F-Securella tulee olemaan yksi osakesarja. F-Securen osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalla (”Nasdaq Helsinki”) kaupankäyntitunnuksella FSECURE (ISIN-tunnus FI4000519236).
Finanssivalvonta on Esiteasetuksen mukaisena toimivaltaisena viranomaisena hyväksynyt tämän suomenkielisen jakautumisesitteen (”Esite”) 13.5.2022. Finanssivalvonnan Esitteen hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA/2022/52.
Finanssivalvonnan osoite on PL 103, 00101 Helsinki, puhelinnumero 09 183 51 ja sähköpostiosoite kirjaamo@finanssivalvonta.fi.
Keskeiset tiedot F-Securesta
Millainen on arvopapereiden liikkeeseenlaskija?
Seuraavat tiedot perustuvat Jakautumissuunnitelmaan ja tämän Esitteen päivämääränä kuluttajatietoturvaliiketoiminnasta saatavilla oleviin tietoihin, sillä F-Securen perustaminen tulee voimaan vasta Täytäntöönpanopäivänä. Seuraavat
tiedot kuvastavat lukuisia oletuksia ja odotuksia, jotka liittyvät F-Securen toimintaan ja perustuvat muun muassa siihen,
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että Jakautuminen toteutetaan Esitteessä kuvatulla suunnitellulla tavalla ja suunnitellussa aikataulussa ja että F-Securen
toiminta järjestetään Esitteen päivämääränä suunnitellulla tavalla. Ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, että Jakautuminen
toteutuu Esitteessä suunnitellussa aikataulussa tai ollenkaan tai että F-Securen toiminta järjestetään tämän Esitteen päivämääränä suunnitellulla tavalla, ja mikä tahansa tapaus aiheuttaa minkä tahansa jäljempänä olevan lausuman toteutumatta jäämisen. Jakautumissuunnitelma on Esitteen Liitteenä A.
Liikkeeseenlaskijan virallinen nimi ja muu liiketoiminnassa käytetty toiminimi on F-Secure Oyj suomeksi ja F-Secure
Corporation englanniksi. F-Securesta tulee Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö, johon sovelletaan Suomen lakia. FSecuren kotipaikka tulee olemaan Helsinki ja LEI-tunnus 9845006BFDJF0375E466.
Yleistä
F-Secure on maailmanlaajuisesti toimiva suomalainen kyberturvallisuusyhtiö. F-Secure suunnittelee ja tarjoaa palkittuja
tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan liittyviä tuotteita ja palveluita1, jotka auttavat kymmeniä miljoonia kuluttajia suojautumaan verkkouhilta. F-Securen tarjoomaan kuuluu kattava valikoima tietoturvatuotteita ja palveluita, jotka liittyvät
päätelaitteiden suojaukseen, yksityisyyden suojaamiseen, salasanojen hallintaan ja digitaalisen identiteetin suojaukseen
sekä kuluttajien koko kodin ja kotiverkkoon yhdistettyjä laitteita suojaavaan reitittimen tietoturvaan. Pääosa F-Securen
liikevaihdosta muodostuu tuotteiden ja palveluiden myymisestä sen kattavan ja maailmanlaajuisen kanavakumppaniverkoston kautta. Verkostoon kuuluu noin 170 kanavakumppania (jäljempänä termi ”Kanavakumppanit” viittaa kaikkiin
F-Securen palveluntarjontaan erikoistuneisiin kanavakumppaneihin, ja termi voi olla yksikössä tai monikossa). Kanavakumppaneihin kuuluu muun muassa tietoliikennepalvelujen tarjoajia, jälleenmyyjiä, pankkeja ja vakuutusyhtiöitä. Sen
lisäksi, että F-Secure myy tuotteitaan Kanavakumppanien kautta, se myös tuo asiakkaiden saataville erillisiä ja kaikenkattavia tietoturvaratkaisuja erilaisten verkkokauppakanavien, kuten sovelluskauppojen ja oman verkkokauppansa,
kautta. F-Securella on toimistoja useissa kaupungeissa ympäri maailmaa, ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Tilikaudella 2021 F-Securen palveluksessa oli keskimäärin 245 työntekijää. Täytäntöönpanopäivän jälkeen F-Secure Oyj on
konsernin emoyhtiö. F-Secure Oyj tulee omistamaan 14 tytäryhtiötä suoraan tai välillisesti.
Suurimmat osakkeenomistajat
10.5.2022 WithSecurella oli 174 598 739 osaketta. Jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä WithSecuren osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena (”Jakautumisvastike”) yhden (1) uuden F-Securen osakkeen (”Jakautumisvastikeosake”) jokaista omistamaansa WithSecuren osaketta kohden; toisin sanoen Jakautumisvastike annetaan WithSecuren osakkeenomistajille heidän omistustensa mukaisessa suhteessa 1:1. Seuraavassa taulukossa on esitetty WithSecuren
viisi (5) suurinta osakkeenomistajaa 10.5.2022. Seuraavassa taulukossa on esitetty myös F-Securen suurimmat osakkeenomistajat ja heidän omistuksensa päivänä, jona Jakautumisen täytäntöönpano rekisteröidään kaupparekisteriin (”Täytäntöönpanopäivä”) olettaen, että WithSecuren suurimpien osakkeenomistajien omistussuhteissa ja WithSecuren hallussa
olevien osakkeiden määrässä ei tapahdu muutoksia 10.5.2022 ja Täytäntöönpanopäivän välillä:

1
2
3
4
5

Osakkeet ja
äänet yhteensä
60 017 365
11 557 976
7 354 057
6 020 000
3 998 047

Osakkeenomistaja
Risto Siilasmaa
Nordea Nordic Small Cap Fund
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Osakkeet ja
äänet yhteensä (%)
34,4
6,6
4,2
3,4
2,3

Siltä osin kuin WithSecure on tietoinen, F-Secure ei ole suoraan tai välillisesti minkään tahon määräysvallassa Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4 pykälän tarkoittamalla tavalla. WithSecuren tiedossa ei ole sellaisia osakkaiden välisiä sopimuksia, joilla olisi merkitystä omistuksen tai äänivallan käyttämiselle yhtiökokouksissa, eikä sellaisia järjestelyjä, jotka
saattaisivat toteutuessaan johtaa määräysvallan vaihtumiseen F-Securessa.
Johdon avainhenkilöt
WithSecure on ehdottanut seuraavat henkilöt nimitettäväksi F-Securen hallitukseen: Pertti Ervi (puheenjohtaja), Risto
Siilasmaa, Petra Teräsaho, Thomas Jul, Madeleine Lassoued ja Calvin Gan.

Perustuu koko tuotevalikoiman palkintoihin, kuten seitsemään AV-TEST Best Protection -palkintoon viimeisen 11 vuoden aikana, ”Best Operator
Service for Consumers” -palkintoon Broadband World Forumissa (2020), ”Best in Class Marketing Award Winner” -palkintoon BMMA:ssa (2020),
“Best Consumer IoT Deployment” -palkintoon IoT World -tapahtumassa (2020), AV-testin ”Approved” -merkintä (2021), AV-Comparatives -palkinto
(2020), IT Pro ”Best VPN Services 2019” ”Editor’s Choice” -palkinto (2020).
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F-Securen johtoryhmän jäsenet, jotka nimitetään Täytäntöönpanopäivänä, ovat: Timo Laaksonen (toimitusjohtaja), Antero Norkio, Paul Palmer, Toby White, Sari Somerkallio, Richard Larcombe, Perttu Tynkkynen, Mikko Kestilä, Steven
Offerein, Michal Iwan, Dimitri Vellikok ja Kitta Virtavuo.
Lakisääteinen tilintarkastaja
WithSecuren hallitus on ehdottanut tilintarkastusyhtiö PricewaterhouseCoopers Oy:tä valittavaksi F-Securen tilintarkastajaksi kaudelle, joka päättyy F-Securen ensimmäiseen varsinaiseen yhtiökokoukseen. PricewaterhouseCoopers Oy on
nimittänyt Janne Rajalahden, KHT, päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.
Mitkä ovat liikkeeseenlaskijaa koskevat keskeiset taloudelliset tiedot?
Seuraavissa taulukoissa esitetään eräitä F-Securen carve-out -taloudellisia tietoja 31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019
päättyneiltä tilikausilta ja 31.3.2022 ja 31.3.2021 päättyneiltä kolmen kuukauden jaksoilta. Alla esitetyt eräät F-Securen
carve-out -taloudelliset tiedot on johdettu F-Securen tilintarkastetuista carve-out -tilinpäätöksistä 31.12.2021, 31.12.2020
ja 31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta sekä tilintarkastamattomista carve-out -taloudellisista tiedoista 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta sisältäen tilintarkastamattomat vertailutiedot 31.3.2021 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta. F-Securen carve-out -taloudelliset tiedot on laadittu IFRS-standardien mukaisesti, ottaen huomioon
31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiden tilikausien tilintarkastettujen carve-out- tilinpäätösten liitetiedoissa 1
kuvatut periaatteet, joiden mukaisesti F-Securelle kuuluvat varat ja velat, tuotot ja kulut sekä rahavirrat on määritetty.

Miljoonaa euroa, ellei toisin mainittu

1.1.–31.3. tai 31.3.
2022
2021
IFRS
(tilintarkastamaton)

Liikevaihto ....................................................................................... 27,4
Liikevaihdon kasvu % ................................................................... 4,1 %
Oikaistu käyttökate (EBITDA) ........................................................ 12,7
% liikevaihdosta ............................................................................ 46,4 %
EBITA .............................................................................................. 11,9
% liikevaihdosta ............................................................................ 43,3 %
Oikaistu EBITA ................................................................................ 12,7
% liikevaihdosta ............................................................................ 46,3 %
Liikevoitto (EBIT) ........................................................................... 11,5
% liikevaihdosta ............................................................................ 42,1 %
Oikaistu liikevoitto (EBIT) .............................................................. 12,3
% liikevaihdosta ............................................................................ 45,0 %
Tulos ennen veroja ........................................................................... 11,7
% liikevaihdosta ............................................................................ 42,8 %
Kauden tulos .....................................................................................
9,3
% liikevaihdosta ............................................................................ 33,8 %
Varat yhteensä ................................................................................... 39,2
Nettovelka (+) / Nettorahavarat (-)2) ..............................................
0,2
Sijoitettu oma pääoma yhteensä ........................................................
9,3
Omavaraisuusaste % ......................................................................... 23,7 %
Liiketoiminnan rahavirta ...................................................................
8,3
Investointien rahavirta............................................................
-0,6
Rahoituksen rahavirta.............................................................
-7,8

26,3
11,9
45,2 %
11,8
45,0 %
11,8
45,0 %
11,6
43,9 %
11,6
43,9 %
11,5
43,9 %
9,1
34,6 %
40,5
0,2
11,7
28,8 %
5,9
-0,2
-5,8

31.12. päättyneeltä tilikaudelta tai
31.12.
2021
2020
2019
IFRS
(tilintarkastamaton,
ellei toisin mainittu)
106,31)
6,1 %
47,4
44,6 %
44,8
42,2 %
47,2
44,4 %
43,51)
40,9 %
45,9
43,2 %
43,61)
41,0 %
34,41)
32,4 %
38,91)
0,2
9,51)
24,5 %
36,11)
-1,61)
-34,51)

100,11)
5,5 %
46,7
46,7 %
46,5
46,5 %
46,5
46,5 %
44,71)
44,6 %
44,7
44,6 %
43,71)
43,6 %
34,21)
34,1 %
37,01)
0,2
9,11)
24,5 %
34,51)
-1,71)
-32,81)

94,81)
40,1
42,3 %
39,1
41,2 %
39,9
42,0 %
37,01)
39,0 %
37,7
39,8 %
36,81)
38,8 %
28,61)
30,2 %
33,21)
0,3
2,01)
5,9 %
32,01)
-3,11)
-28,91)

1)

Tilintarkastettu.
Carve-out -taloudellisissa tiedoissa F-Securelle ei ole kohdistettu rahavaroja tai eräitä vuokrasopimusvelkoja, kuten toimitiloihin liittyviä vuokrasopimusvelkoja tai koneisiin ja laitteisiin liittyviä vuokrasopimusvelkoja. Tästä johtuen carve-out- taloudellisista tiedoista johdettu nettovelka -tunnusluku
ei kuvasta F-Securen nettovelkaa Jakautumisen jälkeen, yhtiön toimiessa erillisenä yhtiönä.
2)

Kuvaus F-Securen carve-out -tilinpäätöksiä koskevassa tilintarkastuskertomuksessa esitettyjen tiettyjen seikkojen painottamisen luonteesta
F-Securen carve-out-tilinpäätöksiä 31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta koskeva riippumaton
tilintarkastajan kertomus sisältää tietyn seikan painottamisen, jossa tilintarkastaja on lausuntoaan mukauttamatta halunnut
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kiinnittää huomiota carve-out-tilinpäätösten liitetietoon 1, jossa kuvataan carve-out-laatimisperiaatteet ja tilinpäätösten
laadintaperiaatteet, mukaan lukien lähestymistapa ja tarkoitus mitä varten tilinpäätökset on laadittu, ja että carve-outtilinpäätöskokonaisuuden sisältämä yksittäinen carve-out-tilinpäätös ei siten välttämättä anna kuvaa siitä, mitkä F-Securen taloudellinen asema, toiminnan tulos ja rahavirrat olisivat olleet, jos se olisi toiminut juridisesti itsenäisenä konsernina
esitettyjen tilikausien aikana, eikä F-Securen tulevasta tuloksentuottokyvystä.
Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot
Tämä Esite sisältää Tilintarkastamattomia pro forma -taloudellisia tietoja (”Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot”), jotka havainnollistavat Jakautumisen vaikutusta F-Securen historiallisiin carve-out-taloudellisiin tietoihin ikään kuin Jakautuminen olisi tapahtunut aikaisempana ajankohtana. Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset
tiedot on laadittu ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa.
Tilintarkastamaton yhdistelty pro forma -tuloslaskelma 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta ja Tilintarkastamaton yhdistelty pro forma -tuloslaskelma 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta kuvaavat Jakautumista ikään kuin se
olisi tapahtunut 1.1.2021. Tilintarkastamaton yhdistelty pro forma -tase 31.3.2022 kuvaa Jakautumista ikään kuin se olisi
tapahtunut tuona päivänä.
Luonteensa vuoksi Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot havainnollistavat, mikä hypoteettinen vaikutus
olisi ollut, jos Jakautuminen olisi toteutettu näissä Tilintarkastamattomissa pro forma -taloudellisissa tiedoissa oletettuna
päivänä, eikä näin ollen edusta F-Securen todellista liiketoiminnan tulosta tai taloudellista asemaa. Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen tarkoituksena ei ole myöskään ennakoida F-Securen liiketoiminnan tulosta tai
taloudellista asemaa tulevana ajankohtana, eivätkä ne edusta F-Securen toiminnan tulosta tai taloudellista asemaa itsenäisenä julkisen kaupankäynnin kohteena olevana yhtiönä esitetyillä ajanjaksoilla.
Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot havainnollistavat oikaisuja historiallisiin carve-out -taloudellisiin
tietoihin pro forma -vaikutusten antamiseksi tapahtumille, jotka liittyvät suoraan Jakautumiseen ja ovat perusteltavissa
tosiseikoin. Pro forma -oikaisut perustuvat saatavilla oleviin tietoihin ja oletuksiin, jotka on kuvattu näiden Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen liitetiedoissa. Ei ole varmuutta siitä, että Tilintarkastamattomia pro forma taloudellisia tietoja laadittaessa käytetyt oletukset osoittautuvat oikeiksi. Lisäksi F-Securen efektiivinen verokanta saattaa
olla erilainen tulevaisuudessa riippuen Jakautumisen jälkeisistä toiminnoista, kuten rahan tarpeesta, tuloksen maantieteellisestä jakautumisesta ja verosuunnittelustrategioista.
Esitetyt pro forma -oikaisut perustuvat F-Securen tilintarkastamattomiin carve-out -taloudellisiin tietoihin 31.3.2022 päättyneeltä kolmelta kuukaudelta, 31.12.2021 päättyneen tilikauden tilintarkastettuun yhdisteltyyn carve-out -tilinpäätökseen sekä johdon arvioon F-Securelle siirrettävistä varoista ja veloista sekä Listautumiseen liittyvistä kuluista, joista FSecure vastaa jakautumissuunnitelman mukaisesti.
Jakautumisen yhteydessä F-Securelle siirrettyjen varojen ja velkojen lopulliset määrät voivat poiketa olennaisesti Tilintarkastamattomissa pro forma -taloudellisissa tiedoissa esitetyistä määristä, koska lopulliset määrät muodostuvat siirrettävien varojen ja velkojen täytäntöönpanopäivän kirjanpitoarvon mukaisesti. Tämä voi johtaa merkittäviin eroavaisuuksiin näiden Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen ja F-Securen tulevan liiketoiminnan tuloksen ja taloudellisen aseman välillä.
Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on laadittu komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteen
20 mukaisesti sekä F-Securen soveltamien IFRS laadintaperiaatteiden mukaisesti.
Pro forma -taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.
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Tilintarkastamattomat pro forma -tunnusluvut
Miljoonaa euroa, ellei toisin mainita
Pro forma liikevaihto ......................................
Pro forma oikaistu käyttökate (EBITDA) ......
% liikevaihdosta .........................................
Pro forma oikaistu EBITA .............................
% liikevaihdosta .........................................
Pro forma oikaistu liikevoitto (EBIT) ............
% liikevaihdosta .........................................
Pro forma liikevoitto (EBIT) ..........................
% liikevaihdosta .........................................
Pro forma nettovelkaantuneisuus (+) / nettorahavarat (-) ........................................................

1.1. - 31.3.2022
27,4
13,0
47,5%
12,7
46,6 %
12,4
45,4%
12,4
45,4%

1.1. – 31.12.2021
106,3
48,6
45,7%
47,5
44,7%
46,2
43,5%
40,3
37,9%

31.3.2022
-

-

-

1,7

Mitkä ovat keskeiset F-Secureen liittyvät riskit?
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

Ei ole varmuutta siitä, että Jakautuminen pannaan täytäntöön, ja täytäntöönpano voi myöhästyä, mikä voi johtaa
lisääntyneisiin kuluihin sekä vaatia enemmän WithSecuren johdon ja muun henkilöstön resursseja.
F-Secure voi joutua vastaamaan tietyistä WithSecuren sitoumuksista Täytäntöönpanopäivän jälkeen, ja tällaisilla
sitoumuksilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus F-Securen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
F-Secure ei välttämättä pysty implementoimaan liiketoimintaorganisaatiotaan ja itsenäistä strategiaansa tällä
hetkellä ennakoidulla tavalla ja ennakoidussa ajassa, eikä se välttämättä pysty saavuttamaan Jakautumisen odotettuja hyötyjä kokonaisuudessa tai lainkaan.
Kiristyvä kilpailu kuluttajatietoturvamarkkinoilla voi johtaa yleiseen hintatason laskuun tai F-Securen kykyyn
säilyttää tai kasvattaa markkinaosuuttaan, ja kiristyvä kilpailu voi siten vaikuttaa haitallisesti F-Securen liikevaihtoon, kannattavuuteen ja markkinaosuuteen.
F-Secure ei välttämättä pysty vastaamaan kysynnässä, teknologioissa ja haittaohjelmien ja kyberturvallisuusuhkien kehityksessä tapahtuviin nopeisiin muutoksiin, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus F-Securen
maineeseen, liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan sekä tulevaisuudennäkymiin.
Avainhenkilöiden ja ammattitaitoisen henkilöstön menettäminen tai henkilöstökulujen kasvu voivat heikentää
kannattavuutta ja palveluiden tai ratkaisujen laatua, vaikeuttaa liiketoimintaa sekä estää F-Securea kehittymästä
ja kasvattamasta liiketoimintaansa menestyksekkäästi.
F-Secure toimii kansainvälisesti ja altistuu toiminnassaan erilaisille globaaleille ja paikallisille poliittisille, taloudellisille, oikeudellisille, sääntelyyn liittyville ja toiminnallisille riskeille.
Todelliset, mahdolliset tai koetut virheet, häiriöt tai haavoittuvuudet F-Securen tuotteissa tai palveluissa, kuten
kyberhyökkäysten tai F-Securen työntekijöiden tai yhteistyökumppaneiden virheiden tai väärinkäyttöjen aiheuttamat riskit, voivat vahingoittaa F-Securen tai sen asiakkaiden mainetta, pienentää myyntiä, vaikeuttaa operatiivista liiketoimintaa, sitoa henkilöstöresursseja sekä johtaa korvausvaatimuksiin ja muiden kustannusten kasvuun.
Jos F-Securen sopimus merkittävän yhteistyökumppanin tai kanavakumppanin kanssa päättyy tai irtisanotaan
tai jos F-Secure ei pysty jatkamaan yhteistyötään yhteistyökumppanin tai kanavakumppanin kanssa hyväksyttävin ehdoin tai jos kanavakumppani ei pysty täyttämään velvoitteitaan, tämä voi merkittävästi pienentää F-Securen liikevaihtoa, kasvattaa kustannuksia, vaikeuttaa operatiivista liiketoimintaa ja heikentää sen kykyä tarjota
palveluita tai ratkaisuja asiakkailleen.
Mahdolliset F-Securen käyttämien teknologioiden, IT-järjestelmien tai tietoliikenneyhteyksien viat tai tietoturvaloukkaukset voivat aiheuttaa häiriöitä F-Securen palveluntarjontaan. Ne voivat myös altistaa F-Securen ja sen
asiakkaat muun muassa tietojen tai järjestelmien väärinkäytölle, luottamuksellisen tiedon paljastumiselle, tietojen peukaloinnille ja tuhoamiselle, petoksille ja liiketoiminnan keskeytymiselle.
F-Secure kerää ja käsittelee henkilötietoja päivittäisessä liiketoiminnassaan, ja tällaisten tietojen vuotamisella
tai sääntelyn vastaisella käsittelyllä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus F-Securen liiketoimintaan ja maineeseen, ja siitä voi seurata vahingonkorvausvaatimuksia ja viranomaisten asettamia seuraamusmaksuja ja velvoitteita.
F-Secure ei välttämättä saa rahoitusta kilpailukykyisillä ehdoilla, mikä voi vaikuttaa haitallisesti sen liiketoimintaan ja taloudelliseen asemaan.
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Keskeiset tiedot arvopapereista
Mitkä ovat arvopapereiden keskeiset ominaisuudet?
F-Securen osakepääoma tulee olemaan 80 000 euroa. Jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä WithSecuren osakkeenomistajat saavat Jakautumisvastikkeena yhden (1) uuden F-Securen osakkeen jokaista omistamaansa WithSecuren osaketta kohden. Toisin sanoen Jakautumisvastike annetaan WithSecuren osakkeenomistajille heidän omistustensa mukaisessa suhteessa 1:1. Jakautumisvastiketta ei anneta WithSecuren hallussa oleville omille osakkeille. Tämän Esitteen päivämääränä WithSecuren hallussa olevien omien osakkeiden määrä oli 71 795 osaketta. Olettaen, ettei F-Securen liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärässä tapahdu muutoksia tämän Esitteen päivämäärän ja Täytäntöönpanopäivän välillä, F-Securen osakkeiden kokonaismäärä on Täytäntöönpanopäivänä 174 526 944 osaketta. FSecurella tulee olemaan yksi (1) osakesarja, ja sen osakkeilla ei tule olemaan nimellisarvoa. Jokainen F-Securen osake
oikeuttaa sen omistajansa yhteen (1) ääneen yhtiökokouksessa ja yhtäläiset oikeudet varojen jakoon. F-Securen osakkeet
liitetään Suomen arvo-osuusjärjestelmään. F-Securen osakkeet haetaan otettavaksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalla. F-Securen osakkeiden kaupankäyntitunnus Nasdaq Helsingissä tulee olemaan FSECURE. F-Securen
osakkeiden ISIN-koodi tulee olemaan FI4000519236.
F-Securen osinkopolitiikan mukaan F-Securen tavoitteena on jakaa osinkoa nettotuotostaan noin 50 prosenttia tai yli.
Missä arvopapereilla tullaan käymään kauppaa?
WithSecure on laatinut ja julkaissut tämän Esitteen F-Securen puolesta Jakautumisvastikeosakkeiden antamiseksi
WithSecuren osakkeenomistajille ja hakeakseen F-Securen osakkeiden ottamista Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Kaupankäynnin F-Securen osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin pörssilistalla Täytäntöönpanopäivänä tai mahdollisimman pian sen jälkeen.
Mitkä ovat arvopapereihin liittyvät keskeiset riskit?
•
•

Osakkeiden markkinahinta voi vaihdella, eikä Osakkeille välttämättä kehity aktiivisia ja likvidejä markkinoita.
Osakkeenomistajille tulevaisuudessa mahdollisesti jaettavasta osingosta tai maksettavasta pääomanpalautuksesta ei ole takeita.

Keskeiset tiedot arvopapereiden yleisölle tarjoamisesta ja kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisesta
Miksi tämä Esite on julkaistu?
WithSecuren hallitus on 17.2.2022 hyväksynyt WithSecuren osittaisjakautumista koskevan Jakautumissuunnitelman. Jakautumissuunnitelman mukaan WithSecure jakautuu siten, että kaikki WithSecuren kuluttajatietoturvaliiketoimintaan
liittyvät varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä F-Securelle. WithSecurea ei aseteta Jakautumisen yhteydessä selvitystilaan, ja se säilyttää yritystietoturvaliiketoimintaansa liittyvät varat ja velat. Perustettavan yhtiön nimeksi Jakautumisen yhteydessä on ehdotettu F-Secure Oyj, ja jäljelle jäävän yhtiön nimeksi on muutettu WithSecure Oyj. Jakautuminen
toteutetaan Osakeyhtiölain 17 luvun mukaisesti sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968, muutoksineen) (”Elinkeinotuloverolaki”) 52 c §:n mukaisesti.
WithSecuren osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena yhden F-Securen uuden osakkeen jokaista omistamaansa
WithSecuren osaketta kohden, eli Jakautumisvastike annetaan WithSecuren osakkeenomistajille heidän omistustensa mukaisessa suhteessa 1:1. F-Securessa on ainoastaan yksi osakesarja, eikä F-Securen osakkeilla ole nimellisarvoa. WithSecuren osakkeenomistajille ei anneta muuta vastiketta edellä mainitun F-Securen osakkeina annettavan Jakautumisvastikkeen lisäksi. WithSecuren omistamille omille osakkeille ei Osakeyhtiölain 17 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisesti anneta
Jakautumisvastiketta. Jakautumisvastikeosakkeiden jakautuminen perustuu WithSecuren omistussuhteisiin Täytäntöönpanopäivänä. Tämän Esitteen päivämääränä WithSecurella on yhteensä 174 598 739 osaketta, joista yhteensä 71 795 on
yhtiön hallussa olevia osakkeita. Tämän Esitteen päivämääränä Jakautumisvastikeosakkeiden kokonaismäärä olisi siten
174 526 944 osaketta. Jakautumisvastikeosakkeiden lopulliseen kokonaismäärään voivat vaikuttaa muun muassa WithSecuren ulkona olevien osakkeiden lukumäärää koskevat muutokset, mukaan lukien esimerkiksi se, jos WithSecure antaa
uusia osakkeita tai hankkii omia osakkeitaan ennen Täytäntöönpanopäivää. Jakautumisvastikeosakkeet annetaan WithSecuren osakkeenomistajille ensimmäisenä pankkipäivänä Täytäntöönpanopäivän jälkeen tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Jakautumisvastike annetaan automaattisesti, eikä se edellytä toimenpiteitä WithSecuren osakkeenomistajilta.
F-Securen osakkeet haetaan otettavaksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalla. Kaupankäynnin F-Securen osakkeilla Nasdaq Helsingissä odotetaan alkavan mahdollisimman pian Täytäntöönpanopäivän jälkeen.
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Jakautuminen tai Listalleotto eivät vaikuta WithSecuren osakkeiden pörssilistaukseen tai kaupankäyntiin WithSecuren
osakkeilla.
Palkkiot ja kulut
Jakautumisesta ja Listalleotosta odotettavasti aiheutuvat kokonaiskustannukset ovat noin 9 miljoonaa euroa, joista
WithSecuren osuus on odotettavasti noin 5 miljoonaa euroa ja F-Securen noin 4 miljoonaa euroa.
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RISKITEKIJÄT
Sijoittaminen F-Securen Osakkeisiin sisältää riskejä, jotka voivat olla merkittäviä. Mahdollisten sijoittajien tulisi tarkastella seuraavia riskitekijöitä huolellisesti muiden Esitteessä esitettyjen tietojen lisäksi. Seuraavassa kuvataan Jakautumiseen liittyviä riskejä sekä riskejä, jotka liittyvät F-Secureen ja sen liiketoimintaan ja Osakkeisiin, Jakautumisvastikeosakkeet mukaan luettuina. Monet F-Secureen liittyvät riskit kuuluvat sen liiketoiminnan luonteeseen ja ovat tyypillisiä FSecuren toimialalla. Osakkeenomistajien tulee tutustua huolellisesti Esitteeseen sisältyviin tietoihin ja erityisesti alla kuvattuihin riskitekijöihin. Lisätietoja F-Securesta ja Jakautumisen syistä ja hyödyistä on esitetty kohdassa ”Tiivistelmä
Jakautumisesta”.
Ellei riskitekijässä nimenomaisesti viitata Jakautumiseen tai sen yhteydessä suunniteltuun liiketoimintaan, esitetyt riskit
kuvaavat niiden toteutumisen vaikutuksia F-Secureen WithSecuren Jakautumista edeltävän liiketoiminnan perusteella.
Tässä esitettyjen riskien toteutumisella voi olla riskitekijässä kuvattu vaikutus WithSecureen, sen osakkeenomistajiin tai
osakkeiden markkinahintaan jo ennen Jakautumisen täytäntöönpanoa. Alla esitetty kuvaus riskitekijöistä perustuu Esitteen päivämääränä saatavilla olleisiin tietoihin ja laadittuihin arvioihin, eikä se siten ole välttämättä tyhjentävä. Jotkin
kuvatuista riskeistä eivät välttämättä toteudu, eikä WithSecure pysty esittämään arviota niiden toteutumisen tai toteutumatta jäämisen todennäköisyydestä.
Tässä esitetyt riskit on jaettu luonteensa mukaan kahdeksaan ryhmään:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Jakautumiseen liittyviä riskejä
F-Securen toimintaympäristöön liittyviä riskejä
F-Securen liiketoimintaan ja strategiaan liittyviä riskejä
F-Securen käyttämään teknologiaan ja immateriaalioikeuksiin liittyviä riskejä
Oikeudenkäynteihin, sääntelyyn ja viranomaismääräyksiin liittyviä riskejä
F-Securen taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen liittyviä riskejä
F-Securen Osakkeisiin liittyviä riskejä
F-Securen Listautumiseen liittyviä riskejä

Kussakin luokassa esitetään ensimmäisenä Esiteasetuksessa asetettuihin vaatimuksiin perustuvan kokonaisarvion mukaan olennaisimmaksi arvioitu riski. Ensimmäisen riskitekijän jälkeen kussakin luokassa kuvattujen riskien esitysjärjestyksen tarkoituksena ei kuitenkaan ole kuvata niiden toteutumisen todennäköisyyttä tai mahdollista vaikutusta suhteessa
toisiinsa. Luokkien esittämisjärjestys ei ole arvio kuhunkin luokkaan kuuluvien riskien olennaisuudesta verrattuna muihin
luokkiin kuuluviin riskeihin.
A. Jakautumiseen liittyviä riskejä
Ei ole varmuutta siitä, että Jakautuminen pannaan täytäntöön, ja täytäntöönpano voi myöhästyä, mikä voi johtaa
lisääntyneisiin kuluihin sekä vaatia enemmän WithSecuren johdon ja muun henkilöstön resursseja
Jakautuminen tulee voimaan, jos:
•
•

WithSecuren ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy Jakautumisen ja Jakautumissuunnitelman; ja
Jakautumisen täytäntöönpano rekisteröidään myöhemmin Kaupparekisteriin.

Jakautumisen täytäntöönpanon odotetaan tulevan rekisteröidyksi Kaupparekisteriin arviolta 30.6.2022. WithSecuren hallitus on 12.4.2022 ehdottanut yksimielisesti Jakautumisen ja Jakautumissuunnitelman hyväksymistä ylimääräiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 31.5.2022. Jakautuminen ja Jakautumissuunnitelma on hyväksyttävä vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä ylimääräisessä yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja edustettuina olevista osakkeista. Jakautumissuunnitelma on hyväksyttävä WithSecuren hallituksen ehdottamassa muodossa. Ei voi olla varmuutta
siitä, että ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy Jakautumisen ja Jakautumissuunnitelman, mikä johtaisi Jakautumisen raukeamiseen.
Osakeyhtiölain (624/2006, ”Osakeyhtiölaki”) mukaiseen jakautumiseen sisältyy velkojien kuulemismenettely, jonka aikana jakautuvan yhtiön velkojat (eli WithSecuren velkojat) voivat vastustaa jakautumista velkojien kuulemismenettelyn
määräpäivään asti. Tämä määräpäivä on Jakautumisessa 31.5.2022. Jos velkojien kuulemismenettelyssä jokin WithSecuren velkojista vastustaa Jakautumista eikä peru vastustustaan, Kaupparekisteri rekisteröi Jakautumisen täytäntöönpanon
vasta sitten, kun toimivaltainen käräjäoikeus on antanut vahvistustuomion, jonka mukaan vastustava velkoja on saanut
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maksun saatavilleen tai WithSecure on asettanut vakuuden velkojan saatavien maksamiseksi. Vaikka WithSecure on saanut kaikki tarvittavat suostumukset ja vapautukset sen merkittävien rahoitusjärjestelyjen osalta, ei voi olla varmuutta siitä,
että WithSecuren muut velkojat eivät vastusta Jakautumista velkojien kuulemismenettelyssä, mikä voi viivästyttää Jakautumisen täytäntöönpanoa tai estää sen. Jakautumisen täytäntöönpanon viivästyminen voisi kasvattaa Jakautumisesta aiheutuvia kuluja sekä vaatia enemmän WithSecuren johdon ja muun henkilöstön resursseja.
Jakautumisen täytäntöönpanon viivästymisellä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus WithSecuren liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen sekä WithSecuren osakkeiden markkinahintaan. Lisäksi mikäli ylimääräinen yhtiökokous ei hyväksy Jakautumista tai Jakautumista ei muuten toteuteta, WithSecuren johdon panostukset Jakautumisen eteen menetetään ja Jakautumisen ja Listalleoton valmistelusta aiheutuvat merkittävät kustannukset jäävät
WithSecuren kannettaviksi.
F-Secure voi joutua vastaamaan tietyistä WithSecuren sitoumuksista Täytäntöönpanopäivän jälkeen, ja tällaisilla sitoumuksilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus F-Securen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen
Osakeyhtiölain mukaan kaikki jakautumiseen osallistuvat yhtiöt vastaavat yhteisvastuullisesti jakautuvan yhtiön veloista,
jotka ovat syntyneet ennen jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä. Jakautumiseen osallistuvan yhtiön vastuu veloista, jotka on osoitettu Jakautumissuunnitelmassa toiselle jakautumiseen osallistuvalle yhtiölle, rajoittuu ensiksi mainitun jakautumiseen osallistuvan yhtiön saaman tai sille jäävän netto-omaisuuden arvoon (”Toissijainen jakautumisvastuu”). Toissijaiseen jakautumisvastuuseen perustuvan vaatimuksen voi tehdä vasta sitten, kun on todettu, ettei maksua
voida saada jakautumiseen osallistuvalta yhtiöltä, jolle kyseinen velka oli osoitettu Jakautumissuunnitelmassa, tai kyseistä
vastuuta varten asetetun vakuuden tuotoista.
Jakautumisessa kaikki WithSecuren kuluttajatietoturvaliiketoimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyvät selvitysmenettelyttä WithSecurelta F-Securelle. WithSecuren kuluttajaliiketoiminta käsittää kattavan valikoiman suoraan tai epäsuorasti kuluttajille myytävien tietoturvatuotteiden ja tietosuojaan, yksityisyyden suojaan sekä kuluttajien päätelaitteiden,
tietoliikenneverkkojen ja verkkoon kytkettyjen laitteiden yksityisyydensuojaan, tietoturvaan ja digitaalisen identiteetin
suojaukseen liittyvien tuotteiden ja palvelujen suunnittelua ja tarjoamista. Kaikki WithSecuren yritystietoturvaliiketoimintaan liittyvät varat ja velat jäävät WithSecureen. WithSecuren yritystietoturvaliiketoiminta käsittää laajan valikoiman
suoraan tai epäsuorasti muille loppuasiakkaille kuin kuluttajille myytävien tietoturva- ja tietosuojatuotteiden, -palveluiden
ja -konsultoinnin sekä hallinnoitujen palvelujen suunnittelua ja tarjoamista sekä muiden loppuasiakkaiden kuin kuluttajien päätelaitteiden ja verkkoon kytkettyjen laitteiden tietoturvaan liittyvien ohjelmistotuotteiden suunnittelua ja valmistusta. Täytäntöönpanopäivän jälkeen F-Secure voi joutua vastuuseen ennen Täytäntöönpanopäivää syntyneistä veloista,
jotka on osoitettu WithSecurelle Jakautumissuunnitelmassa, jos on todettu, ettei maksua voida saada WithSecurelta tai
kyseistä vastuuta varten mahdollisesti asetetun vakuuden tuotoista. Tällaisella vastuulla voi olla olennaisen haitallinen
vaikutus F-Securen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
F-Secure ei välttämättä pysty implementoimaan liiketoimintaorganisaatiotaan ja itsenäistä strategiaansa tällä hetkellä
ennakoidulla tavalla ja ennakoidussa ajassa, eikä se välttämättä pysty saavuttamaan Jakautumisen odotettuja hyötyjä
kokonaisuudessa tai lainkaan
Yksi Jakautumisen pääsyistä on antaa WithSecuren eri liiketoiminnoille mahdollisuus nopeuttaa niiden itsenäisten strategioiden toteuttamista, minkä WithSecuren johto odottaa luovan mahdollisuuden arvon kasvattamiselle WithSecuren
osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille. Katso ”Yhteenveto Jakautumisesta – Yleiskuvaus”. F-Securen kyky saavuttaa
Jakautumisesta odotettavia hyötyjä riippuu sen kyvystä järjestää liiketoimintansa ja toteuttaa itsenäinen strategiansa tehokkaasti ja oikea-aikaisesti. F-Securen strategian toteuttamiseen liittyy tiettyjä riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista
osaan F-Secure ei voi vaikuttaa, eikä voi olla varmuutta siitä, että F-Secure pystyy toteuttamaan strategiansa nykyisten
odotusten mukaisesti tai saavuttamaan yhtäkään tai kaikkia Jakautumisen odotetuista hyödyistä.
F-Securen Jakautumiseen ja F-Securen itsenäisen strategian toteuttamiseen liittyviä riskejä ja haasteita ovat muun muassa
seuraavat:
•
•
•

F-Securen uuden organisaatiomallin käyttöönotto;
välillisiä materiaaleja ja palveluja koskevien F-Securen ja WithSecuren yhteisten toimittajasopimusten uudelleenneuvottelu ja eriyttäminen;
F-Securen tietoturva- ja yksityisyydensuojatuotteiden tehokkuus perustuu jossain määrin WithSecuren
omistamiin ja kehittämiin uhkakuvia tunnistaviin teknologioihin, jotka eivät siirry F-Securelle; jos pääsy
näihin uhkakuvia tunnistaviin teknologioihin estyy, F-Securen tuotteista voi tulla tehottomampia;
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•
•

•
•

synergioiden lakkaaminen WithSecuren ja F-Securen välillä Jakautumisen johdosta, mukaan lukien kulusynergiat liittyen yleisiin ja hallinnollisiin kuluihin ja henkilöliitännäisiin kuluihin;
konserni-, rahoitus-, valvonta- ja hallintotoimintojen ja -prosessien eriyttäminen, mukaan lukien kassanhallinta, sisäinen ja muu rahoitus, markkinariskeiltä suojautuminen, vakuutukset, taloudellinen valvonta ja raportointi, IT-infrastruktuuri, yhteiset IT-järjestelmät, viestintä, lakiasiat ja muut hallinnolliset toiminnot ja
prosessit;
odotettua korkeammat itsenäisenä yhtiönä toimimiseen liittyvät välilliset kulut; ja
keskeisen ylimmän johdon tai keskeisten työntekijöiden pitäminen palveluksessa sekä kyky palkata uutta
pätevää henkilöstöä.

Jos F-Secure ei pysty järjestämään liiketoimintaansa ja toteuttamaan itsenäistä strategiaansa nykyisten odotusten mukaisesti ja oikea-aikaisesti sekä toteuttamaan Jakautumisesta odotettavia hyötyjä tällä hetkellä odotettavalla tavalla ja tällä
hetkellä odotetun aikataulun mukaisesti, tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus F-Securen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
F-Securen liiketoiminta tulee olemaan osittain riippuvaista WithSecuren tarjoamista toiminnoista siirtymävaiheen
palvelusopimuksen alla, ja jos WithSecure ei kykene tarjoamaan näitä toimintoja, tällä voi olla olennaisen haitallinen
vaikutus F-Securen liiketoimintaan
WithSecure on sitoutunut tarjoamaan F-Securelle eräitä siirtymävaiheen palveluita Jakautumisen toteutumisen jälkeen
määräajaksi (katso ”F-Securen liiketoiminta – Merkittävät sopimukset – Siirtymävaiheen palvelusopimus”). F-Securen
liiketoiminnot ovat Jakautumisen jälkeen riippuvaisia eräistä WithSecuren tarjoamista toiminnoista, kuten turvallisista
ohjelmistojen jakeluista ja Security Cloud -palveluista. Osa F-Securen ja WithSecuren välisistä siirtymävaiheen palvelusopimuksista sisältää omistusrakenteen muutokseen liittyviä ehtoja, jotka sovellettaviksi tullessaan voivat johtaa kyseisten siirtymävaiheen palvelusopimusten ennenaikaiseen päättämiseen. On mahdollista, että oman korvaavan teknologian
kehittäminen siirtymävaiheen aikana aiheuttaa F-Securelle lisäkustannuksia, mutta näiden kustannusten määrää ei ole
mahdollista ennakoida Esitteen päivämääränä. On myös mahdollista, että jotkin palvelut jäävät tunnistamatta ennen siirtymävaiheen ajanjaksoa, jolloin osa palveluista voi jäädä siirtymävaiheen palvelusopimusten ulkopuolelle. Lisäksi jotkin
WithSecuren tarjoamista toiminnoista ovat F-Securen ydinliiketoiminnan harjoittamisen kannalta olennaisia. Jos WithSecure ei kykene tarjoamaan näitä toimintoja F-Securelle tai jos joitakin toimintoja tai palveluita ei ole tunnistettu ennen
siirtymävaiheen ajanjaksoa, tästä voi aiheutua olennaista häiriötä F-Securen liiketoimintaan ja tällä voi olla olennaisen
haitallinen vaikutus F-Securen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin.
Jakautumisella voi olla epätoivottavia vaikutuksia eräiden F-Securen toiminnalle keskeisten toimintojen ja prosessien,
kuten IT-järjestelmien, keskeytymättömään jatkuvuuteen, mikä voi aiheuttaa keskeytyksiä ja toimintahäiriöitä F-Securen liiketoiminnassa ja taloudellisessa raportoinnissa
F-Securen liiketoiminnan harjoittamiselle keskeisten toimintojen ja prosessien, kuten IT-järjestelmien, keskeytymätön
jatkuvuus ja toimintavarmuus saattavat vaarantua Jakautumisen johdosta. Muun muassa liiketoimintojen valvonnassa ja
taloudellisten raporttien laatimisessa käytettävien IT-järjestelmien toimintavarmuus on olennaisen tärkeää F-Securen kyvylle harjoittaa liiketoimintaa. Jakautumisen yhteydessä esimerkiksi eräät F-Securen toiminnot erotetaan WithSecuren
olemassa olevista IT-järjestelmistä ja integroidaan osaksi F-Securen IT-ympäristöä. Mahdolliset epäonnistumiset F-Securen toimintojen erottamisessa tai uuden ERP- tai muiden IT-järjestelmien toteuttamisessa voivat aiheuttaa vakavia keskeytyksiä ja toimintahäiriöitä. Ongelmat tai häiriöt IT-infrastruktuurin tai -järjestelmien toteuttamisessa Jakautumisen
jälkeen saattavat myös vaikuttaa kielteisesti F-Securen liiketoiminnan jatkuvuuteen ja taloudelliseen raportointiin. Lisätietoja eräistä WithSecuren kanssa sovituista siirtymävaiheen järjestelyistä on esitetty kohdassa ”Yhteenveto Jakautumisesta – Liitännäiset järjestelyt”.
WithSecuren sopimusosapuolet voivat Jakautumisen seurauksena purkaa tiettyjä WithSecuren tekemiä F-Secureen
liittyviä sopimuksia, eikä ole varmuutta siitä, että F-Secure ja/tai WithSecure kykenee neuvottelemaan uudelleen nykyiset sopimuksensa tai tekemään uusia sopimuksia yhtä suotuisin ehdoin kuin nykyiset sopimukset
Joissakin WithSecuren ja kolmansien osapuolten välisissä sopimuksissa on tavanomaisia ehtoja, jotka estävät tai rajoittavat kyseisiin sopimuksiin perustuvien oikeuksien ja velvoitteiden siirtämistä ilman toisen osapuolen suostumusta ja
jotka voivat oikeuttaa toisen osapuolen purkamaan sopimuksen uudelleenjärjestelyn tai määräysvallan vaihtumisen perusteella. Näiden ehtojen soveltaminen jakautumisen yhteydessä on usein tulkinnanvarasta ja epävarmaa. Vaikka WithSecure on ilmoittanut Jakautumista koskevasta prosessista useille vastapuolilleen ja pyytänyt niiltä suostumusta siihen, ei
voi olla varmuutta siitä, että yhtä tai useampaa F-Secureen tai WithSecureen liittyvää WithSecuren sopimusta ei purettaisi
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ennenaikaisesti Jakautumisen johdosta. Jakautumisen seurauksena purkautuvat sopimukset voidaan joutua neuvottelemaan uudelleen tai F-Securen tai WithSecuren on löydettävä uudet sopimuskumppanit päättyvien sopimusten tilalle, eikä
ole varmuutta siitä, että F-Secure ja/tai WithSecure kykenevät neuvottelemaan uudelleen nykyiset sopimuksensa tai tekemään uusia sopimuksia yhtä suotuisin ehdoin kuin nykyiset sopimukset. Lisäksi ei voi olla varmuutta siitä, ettei sopimusten ennenaikaista purkamista koskevilla riskeillä olisi toteutuessaan olennaisen haitallista vaikutusta F-Securen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Jakautuminen voi vaikuttaa kielteisesti F-Securen markkina-asemaan, luotettavuuteen ja neuvotteluasemaan
Itsenäisenä yhtiönä F-Secure ei välttämättä pysty säilyttämään markkina-asemaa, joka sillä oli WithSecuren osana. Jakautuminen voi myös vaikuttaa haitallisesti F-Securen asiakassuhteisiin ja sen kykyyn saada uusia asiakkaita, mikäli FSecure ei kykene vakuuttamaan asiakkaitaan sen kyvystä vastata asiakkaiden tarpeisiin. Lisäksi Jakautumisen jälkeen FSecurella on edelleen pääsy WithSecuren turvapilveen, ja F-Secure jatkaa edelleen teknologia- ja kyberturvallisuusratkaisujen kehittämistä WithSecuren kanssa. F-Securen brändi kyberturvallisuusalan edelläkävijänä ja asiantuntijana voi
kuitenkin heikentyä Jakautumisen jälkeen, sillä WithSecuren yritystietoturvaliiketoiminnan vastuulla on tyypillisesti ollut
sellaisten teknologioiden ja ratkaisujen kehittäminen, joilla voidaan vastata kaikkein kehittyneimpiin ja monimutkaisimpiin turvallisuusuhkiin.
Lisäksi F-Securella ei välttämättä ole itsenäisenä yhtiönä vastaavaa neuvotteluvoimaa sen Kanavakumppanien (määritelty
jäljempänä) kanssa tai tiettyjen palveluiden hankinnassa kuin sillä oli aiemmin WithSecuren kautta. Lisäksi F-Secure ei
välttämättä saa vastaavanlaisia ehtoja tai hintoja kuin ennen Täytäntöönpanopäivää. Jos mikä tahansa edellä kuvatuista
riskeistä toteutuu, sillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus F-Securen liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan ja tulevaisuudennäkymiin.
F-Securen carve-out -taloudelliset tiedot eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa F-Securen liiketoiminnasta, liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta
F-Secure ei ole aikaisemmin muodostunut erillistä juridisista yhtiöistä, vaan sen liiketoiminnan taloudellinen tulos on
yhdistelty WithSecuren tulokseen, taloudelliseen asemaan ja rahavirtoihin. Tähän Esitteeseen sisällytetyt F-Securen
carve-out -taloudelliset tiedot on laadittu yhdistelemällä carve-out -periaatteella WithSecuren konsernitilinpäätöksiin sisältyneet F-Securen liiketoimintaan kuuluvat historialliset tuotot ja kulut, varat ja velat sekä rahavirrat, ja ne perustuvat
tiettyihin olettamuksiin ja arvioihin, jotka vaikuttavat varojen, velkojen, tuottojen ja kulujen kirjaamiseen ja määrään.
Lisätietoja on esitetty tähän Esitteeseen sisällytetyissä F-Securen carve-out -taloudellisissa tiedoissa. Katso myös kohdat
”Taloudellisten tietojen esittäminen – F-Securen carve-out -taloudelliset tiedot” ja ”Eräitä yhdisteltyjä carve-out -taloudellisia tietoja”.
Tähän Esitteeseen sisällytetyt F-Securen historialliset carve-out -taloudelliset tiedot eivät välttämättä kuvaa sitä, millaisia
F-Securen todellinen liiketoiminta, taloudellinen asema ja liiketoiminnan tulos olisivat olleet, jos F-Secure ja sen tytäryhtiöt olisivat toimineet itsenäisenä konsolidoituna konsernina ja jos F-Secure olisi esittänyt erilliset tilinpäätökset esitetyillä kausilla, eivätkä ne välttämättä anna viitteitä F-Securen tulevasta liiketoiminnasta, taloudellisesta asemasta tai liiketoiminnan tuloksesta. Lisäksi tulisi huomioida, että konsernitoimintoihin liittyvät kulut, jotka on allokoitu F-Securelle
historiallisten carve-out -taloudellisten tietojen esittämistä varten, eivät välttämättä vastaa sitä, mitä nämä kulut olisivat
olleet, mikäli F-Secure olisi toiminut itsenäisenä juridisena yhtiönä.
Tilintarkastamattomissa pro forma -taloudellisissa tiedoissa esitetty rahoitusasema, liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema voivat poiketa F-Securen toteutuneesta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta
Tähän Esitteeseen sisällytetyt F-Securen Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa. Luonteensa vuoksi Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot havainnollistavat,
mikä hypoteettinen vaikutus olisi ollut, jos Jakautuminen olisi toteutettu näissä Tilintarkastamattomissa pro forma -taloudellisissa tiedoissa oletettuna päivänä, eikä näin ollen edusta F-Securen todellista rahoitusasemaa, liiketoiminnan tulosta
tai taloudellista asemaa. Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen tarkoituksena ei ole myöskään ennakoida F-Securen rahoitusasemaa, liiketoiminnan tulosta tai taloudellista asemaa tulevana ajankohtana, eivätkä ne edusta
F-Securen rahoitusasemaa, toiminnan tulosta tai taloudellista asemaa itsenäisenä julkisen kaupankäynnin kohteena olevana yhtiönä esitetyillä ajanjaksoilla. Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot havainnollistavat oikaisuja
historiallisiin carve-out -taloudellisiin tietoihin pro forma -vaikutusten antamiseksi tapahtumille, jotka liittyvät suoraan
Jakautumiseen ja ovat perusteltavissa tosiseikoin. Pro forma -oikaisut perustuvat saatavilla oleviin tietoihin ja oletuksiin,
jotka on kuvattu näiden Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen liitetiedoissa. Ei ole varmuutta siitä,
että Tilintarkastamattomia pro forma -taloudellisia tietoja laadittaessa käytetyt oletukset osoittautuvat oikeiksi.
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B. F-Securen toimintaympäristöön liittyviä riskejä
Kiristyvä kilpailu kuluttajatietoturvamarkkinoilla voi johtaa yleiseen hintatason laskuun tai F-Securen kykyyn säilyttää tai kasvattaa markkinaosuuttaan, ja kiristyvä kilpailu voi siten vaikuttaa haitallisesti F-Securen liikevaihtoon,
kannattavuuteen ja markkinaosuuteen
Kuluttajatietoturvamarkkinoilla ja erityisesti päätelaitteille suunnatun tietoturvan markkinoilla vallitsee voimakas kilpailu, ja F-Secure altistuu toiminnassaan kilpailulle toisten olemassa olevien ja mahdollisten uusien toimijoiden kanssa.
Kilpailu kuluttajatietoturvamarkkinoilla voi liittyä esimerkiksi brändin tunnettuuteen, ominaisuuksiin sekä tarjottujen
tuotteiden ja palveluiden turvan laajuuteen ja hintatasoon. F-Securen kilpailijat voivat tehdä yrityskauppoja tai solmia
sopimuksia tai muita strategisia suhteita voidakseen tarjota entistä kattavampia tuotteita tai palveluita, ja markkinoille voi
tulla uusia kilpailijoita yrityskauppojen, sopimusten tai strategisten tai muiden suhteiden kautta. F-Securen kilpailijat
voivat myös lanseerata tuotteita tai palveluita, jotka ovat ominaisuuksiltaan F-Securen tuotteita tai palveluita parempia
tai jotka ovat markkinoilla laajemmin hyväksyttyjä kuin F-Securen vastaavat tai joihin kuuluu palvelukonsepteja, joita FSecure ei tällä hetkellä tarjoa.
WithSecuren johdon käsityksen mukaan F-Securen kilpailijoita ovat muun muassa Norton, McAfee, BitDefender, Kaspersky ja Trend Micro päätelaitteiden tietoturvatuotteissa, ExpressVPN ja NordVPN VPN-tuotteissa, Norton, McAfee ja
LastPass salasana- ja identiteetinhallintatuotteissa sekä SAM Seamless Network, Cujo AI, Allot ja McAfee reititinturvatuotteissa. Osalla kilpailijoista on myös F-Securea suuremmat taloudelliset resurssit, mikä mahdollistaa F-Securea suuremmat investoinnit tuotekehitykseen ja markkinointiin. Toisaalta pienemmät ja ketterämmät kilpailijat pystyvät räätälöimään tuotteensa ja palvelunsa siten, että ne vastaavat asiakkaiden tarpeisiin F-Securea joustavammin. F-Securen kilpailijat voivat hinnoitella tuotteensa tai palvelunsa F-Securea kilpailukykyisemmin tai pystyvät reagoimaan F-Securea
nopeammin uusiin teknologioihin ja muutoksiin asiakkaiden tarpeissa ja mieltymyksissä. Markkinoille voi lisäksi tulla
uusia kilpailijoita tai F-Securen kilpailijat voivat liittyä yhteen toisten toimijoiden kanssa, joilla on F-Securea paremmat
resurssit muun muassa taloudessa, teknologiassa ja markkinoinnissa.
F-Securen kilpailijat voivat myös kehittää tai niillä voi jo olla F-Securen tarjoaman kanssa kilpailevia tai niitä korvaavia
ratkaisuja, palveluita tai palvelukonsepteja, mikä omalta osaltaan voi vaikuttaa F-Securen palveluiden kysyntään. Esimerkiksi käyttöjärjestelmiä tai selaimia tarjoavat alustatoimittajat voivat rajoittaa mitä tietoturvatoiminnallisuuksia alustoihin voidaan toteuttaa tai integroida alustoihinsa omat tietoturvaratkaisunsa, ja F-Secure voi kohdata kasvavaa kilpailua
suurilta laite- ja käyttöjärjestelmätoimittajilta, jotka yhä useammin liittävät tuotteisiinsa ja palveluihinsa kyberturvallisuustoimintoja. Samoin tietoliikennepalvelujen tarjoajat, joista osa on F-Securen palvelutarjontaan erikoistuneita kanavakumppaneita (jäljempänä termi ”Kanavakumppanit” viittaa kaikkiin F-Securen palvelutarjontaan erikoistuneisiin kanavakumppaneihin, ja termi voi olla yksikössä tai monikossa), investoivat yhä enemmän omien verkkoympäristössä tarjottavien kyberturvallisuuspalveluidensa parantamiseen. Edellä mainittujen alustatoimittajien tarjoamien tai verkkoympäristössä tarjottujen kyberturvallisuusratkaisujen turvallisuustaso voi olla rajallinen F-Securen tarjoamaan verrattuna.
Tällaiset ratkaisut ovat kuitenkin erittäin skaalautuvia, ja niitä voidaan tarjota F-Securen tuotteita edullisemmin ja joissakin tapauksissa jopa ilmaiseksi, mikä voi lisätä hintakilpailua kuluttajatietoturvamarkkinoilla. Katso F-Securen omistusrakenteesta lisätietoja kohdasta ”Markkinakatsaus”.
Mikäli F-Securen palveluiden tai ratkaisujen kilpailukyky heikentyy, F-Secure voi menettää markkinaosuuttaan, ja sen
liikevaihto voi pienentyä. Lisäksi hintakilpailu F-Securen markkinoilla voi johtaa hintatason ja toimialan kannattavuuden
laskuun ja vaikuttaa haitallisesti F-Securen liikevaihtoon, kannattavuuteen ja markkinaosuuteen. Kilpailuympäristön
muutokset sekä F-Securen mahdollinen epäonnistuminen näihin muutoksiin sopeutumisessa ja niiden hallinnassa voivat
vaikuttaa olennaisen haitallisesti F-Securen liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan ja tulevaisuudennäkymiin.
F-Secure ei välttämättä pysty vastaamaan asiakkaiden kysynnässä, teknologioissa ja haittaohjelmien ja kyberturvallisuusuhkien kehityksessä tapahtuviin nopeisiin muutoksiin, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus F-Securen
maineeseen, kilpailukykyyn, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan
Kuluttajille suunnattujen kyberturvallisuustuotteiden alalle on ominaista nopea teknologinen muutos. F-Securen asiakkaiden tarpeet ja asiakkaiden kohtaamat uhat muuttuvat jatkuvasti. Hakkerit ja kyberrikolliset kehittävät ja hyödyntävät
yhä kehittyneempiä teknologioita tunkeutuakseen järjestelmiin ja verkkoihin sekä päästäkseen käsiksi tietoihin. COVID19-pandemian aiheuttama etätyöskentelyn räjähdysmäinen kasvu ja digitalisaation eteneminen ovat lisänneet yleisesti
kyberhyökkäysten määrää ja erityisesti sellaisia hyökkäyksiä, joissa pyritään hyödyntämään tämän muutoksen aiheuttamia haavoittuvuuksia. Lisäksi kyberhyökkäysten riski on kasvanut Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Aina ei myöskään ole
tietoa siitä, millaisia uhat ovat tulevaisuudessa, joten ratkaisujen kehittäminen näihin uhkiin vastaamiseksi on haastavaa.
F-Securen on tuotava markkinoille nopeasti uusia tuotteita ja palveluita vastaamaan uusiin uhkiin. F-Securen uudet ratkaisut, päivitykset, parannukset ja toiminnallisuudet voivat kuitenkin viivästyä. Jos F-Secure ei pysty vastaamaan
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käyttäjien nopeasti muuttuviin tarpeisiin tai sen katsotaan epäonnistuneen tällaisiin tarpeisiin vastaamisessa kehittämällä
ja lanseeraamalla tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan liittyviä tuotteita ja palveluita, jotka suojaavat sen asiakkaita tehokkaasti kyberhyökkäyksiltä tai uusilta tietoturvauhilta riittävän nopeasti, tämä saattaa vahingoittaa F-Securen kilpailuasemaa, mainetta ja liiketoiminnan näkymiä. Jos F-Securen tuotteet tai palvelut eivät kykene suojaamaan asiakkaita kyberhyökkäyksiltä, hyökkäyksistä voi aiheutua asiakkaiden tietokoneisiin tai muihin laitteisiin häiriöitä tai vahinkoa, tietomurtoja tai muita kielteisiä vaikutuksia, millä puolestaan voi olla olennaisen haitallinen vaikutus F-Securen maineeseen
ja johtaa asiakkaiden ja markkina-aseman menetykseen.
F-Secure on kehittänyt ja tulee jatkossakin kehittämään omia tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan liittyviä tuotteita ja
palveluita. Nykyisten tuotteiden ja palveluiden sekä mahdollisten uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen voi edellyttää F-Securelta huomattavia resursseja, eivätkä asiakkailta saatavat tuotot välttämättä riitä kattamaan kehityskustannuksia, minkä seurauksena kehitysinvestoinnit voivat osoittautua kannattamattomiksi. Lisäksi on mahdollista, että F-Secure ei pysty kehittämään tai innovoimaan palveluita tai ratkaisuja tai että F-Securen uudet palvelut tai ratkaisut eivät
täytä asiakkaiden tarpeita. Lisäksi monet tekijät, jotka vaikuttavat F-Securen uusien palveluiden tai ratkaisujen kaupallistamiseen, kuten mahdolliset kolmansien osapuolten kanssa tulevaisuudessa tehtävät yhteistyösopimukset, ovat ainakin
osittain F-Securen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Lisäksi uusien tuotteiden tai palveluiden lanseeraus edellyttää
F-Securelta investointeja muun muassa mainontaan, osaavaan myyntihenkilöstöön ja suoriin asiakaskontakteihin, mistä
voi aiheutua yllättävän korkeita kustannuksia.
Jos F-Secure epäonnistuu liiketoimintaympäristön muutoksista seuraavien vaatimusten täyttämisessä, se saattaa menettää
asiakkaitaan ja markkinaosuuttaan, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus F-Securen maineeseen, liiketoimintaan,
liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan sekä tulevaisuudennäkymiin.
Epävarmuus F-Securen keskeisillä toimintamarkkinoilla, rahoitusmarkkinoilla ja yleisessä taloudellisessa tilanteessa
voi vaikuttaa haitallisesti F-Securen liiketoimintaan ja kasvumahdollisuuksiin, heikentää rahoituksen saatavuutta ja
vähentää F-Securen tuotteiden ja palveluiden kysyntää
Epäsuotuisat muutokset makrotaloudessa ja epävarmuus F-Securen päämarkkina-alueiden rahoitusmarkkinoilla Pohjoismaissa, muissa Euroopan maissa ja Pohjois-Amerikassa voivat lisätä työttömyyttä, vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan ja kasvumahdollisuuksiin, heikentää rahoituksen saatavuutta ja vähentää kuluttajille tarjottavien tietoturvaan ja
yksityisyydensuojaan liittyvien tuotteiden ja palveluiden kulutusta tai kysyntää. Epäsuotuisat makrotaloudelliset vaihtelut
F-Securen päämarkkinoilla voivat aiheutua lukuisista tekijöistä, kuten alhaisesta investointiasteesta ja liiketoiminnan ja
kuluttajien luottamuksen vähentymisestä, inflaatiosta sekä julkisen sektorin velkaantuneisuuden kasvusta. Talouden ja
rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden lisäksi geopoliittiset epävarmuudet ja jännitteet, kuten Ukrainan sota, Venäjälle
asetetut pakotteet ja Venäjän asettamat vastapakotteet, pandemiat, kauppasotien ja terrorismin uhka sekä muut mahdolliset ulkoiset häiriötekijät voivat vaikuttaa merkittävästi F-Securen liiketoimintaan, kasvunäkymiin ja rahoituksen saatavuuteen.
Lisäksi nopeat muutokset markkinatilanteessa saattavat myös vaikeuttaa F-Securen liiketoiminnan suunnittelua ja ennusteiden tekemistä, ja mahdolliset lomautukset ja irtisanomiset voivat vaikuttaa haitallisesti F-Securen kehittämiseen jatkossa tai sen kykyyn tarjota tuotteita ja palveluita, mikä voi aiheuttaa kielteistä julkisuutta.
Edellä kuvatut tekijät voivat yksin tai yhdessä vaikuttaa olennaisen haitallisesti F-Securen tuotteiden ja palveluiden kysyntään ja taloudelliseen asemaan sekä sen liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin.
COVID-19-pandemia voi vaikuttaa haitallisesti sekä Suomen että maailmanlaajuisen talouden kehitykseen ja F-Securen liiketoimintaympäristöön
COVID-19-pandemian leviäminen on johtanut niin Suomessa kuin muualla maailmassa useisiin viranomaisten asettamiin
rajoituksiin ja muihin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on estää COVID-19-viruksen leviäminen. Tämä on johtanut
kansallisen ja maailmanlaajuisen talouden merkittävään heikentymiseen ja luonut epävarmuutta tulevaisuudennäkymiin.
COVID-19-pandemian jatkuminen saattaisi johtaa henkilöstön laajamittaisiin poissaoloihin sairauslomien ja muiden syiden vuoksi.
WithSecuren johdon näkemyksen mukaan COVID-19-pandemia on kiihdyttänyt digitalisaatiota ja kuluttajille tarjottavien
tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan liittyvien tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Vaikka COVID-19-pandemia on kasvattanut merkittävästi kuluttajille tarjottavien tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan liittyvien tuotteiden ja palveluiden
kysyntää, COVID-19-pandemia on myös pidentänyt F-Securen SENSE- ja ID PROTECTION -tuotteiden myyntisykliä
ja lanseerausaikatauluja (lisätietoja SENSE- ja ID PROTECTION -tuotteista on esitetty kohdassa ”F-Securen liiketoiminta – F-Securen palvelut, tuotteet ja ratkaisut”). Jos COVID-19-pandemia ja siitä johtuvat rajoitustoimenpiteet
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jatkuvat, sillä saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus F-Securen liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Osakkeiden arvoon.
C. F-Securen strategiaan ja liiketoimintaan liittyvät riskit
Avainhenkilöiden ja ammattitaitoisen henkilöstön menettäminen tai henkilöstökulujen kasvu voivat heikentää F-Securen kannattavuutta ja palveluiden tai ratkaisujen laatua, vaikeuttaa liiketoimintaa sekä estää F-Securea kehittymästä ja kasvattamasta liiketoimintaansa menestyksekkäästi
F-Securen liiketoiminta edellyttää yhä monipuolisempaa osaamista, jota voi olla haastavaa tai kallista saada, ja F-Securen
kilpailukyky perustuu pitkälti sen työntekijöiden korkeaan ammattitaitoon kyberturvallisuuden alalla. F-Securen menestys riippuu sen kyvystä tunnistaa, palkata, kehittää, motivoida ja pitää palveluksessaan erittäin ammattitaitoista henkilökuntaa organisaation kaikilla alueilla. F-Securen toimialalla kilpaillaan pätevistä kyberturvallisuusasiantuntijoista, ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus on laajemminkin IT-toimialaa koskeva haaste. Lisäksi kiristyvä kilpailu osaajista
vaikuttaa F-Securen organisaation kaikkiin alueisiin, ja ammattitaitoisten työntekijöiden rekrytointi on vaikeutunut samalla, kun F-Securen henkilöstön poistumisaste on kasvanut COVID-19-pandemian aikana. Kilpailu osaajista on nostanut myös palkkatasoja, ja irtisanoutuvien työntekijöiden korvaamisesta on tullut aikaisempaa vaikeampaa ja kalliimpaa
korkeampien palkkojen ja työntekijäpulan vuoksi.
Lisäksi avainhenkilöriski liittyy F-Securen johtoon ja F-Securen palveluksessa oleviin asiantuntijoihin, joilla on alalta
kattavaa kokemusta. Varsinkin asiakkaiden tarpeita laaja-alaisesti ymmärtävien kokeneiden asiantuntijoiden rekrytointi
voi olla haastavaa. F-Securen avainhenkilöiden menettäminen voi ainakin hetkellisesti vaikeuttaa F-Securen operatiivista
liiketoimintaa, sillä tietyillä henkilöillä voi olla huomattava merkitys F-Securen liiketoiminnassa ja heillä voi olla merkittävää ammattitaitoa ja osaamista, joka on vaikeasti korvattavissa nopeasti tai jota ei ole tunnistettu tai muuten jaettu FSecuren sisällä. Vastaavat taidot omaavien uusien työntekijöiden rekrytointi voi osoittautua haastavaksi ja kalliiksi ja
kysyä aikaa ja resursseja.
Henkilöstökulut ovat F-Securen suurin kuluerä yhdessä keskitetysti tarjottujen jaettujen palvelukulujen kanssa, jotka kohdistuvat carve-out -taloudellisiin tietoihin. Kiristyvä kilpailu pätevistä työntekijöistä ja avainhenkilöistä on nostanut palkkatasoja ja voi myös yleisesti kasvattaa henkilöstökuluja. F-Secure ei välttämättä pysty mitätöimään kasvaneiden henkilöstökulujen vaikutusta kannattavuuteen lisäämällä myyntiä, parantamalla tuottavuutta, siirtämällä kyseiset kulut asiakkaille hintoja nostamalla tai muilla tavoin. Lisäksi on mahdollista, ettei F-Secure kykene reagoimaan riittävän nopeasti
tai riittävässä laajuudessa liikevaihdon pienenemiseen sopeuttamalla sen työntekijöiden lukumäärää tai muulla tavoin
vähentämällä henkilöstö- tai palvelukulujaan. Jos F-Securen henkilöstö- ja palvelukulut kasvavat suhteellisesti enemmän
kuin sen liikevaihto, tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus F-Securen kannattavuuteen ja taloudelliseen asemaan.
Edellä mainituilla tekijöillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus F-Securen liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen,
taloudelliseen asemaan ja tulevaisuudennäkymiin.
F-Secure toimii kansainvälisesti ja altistuu toiminnassaan erilaisille globaaleille ja paikallisille poliittisille, taloudellisille, oikeudellisille, sääntelyyn liittyville ja toiminnallisille riskeille
F-Secure on globaalisti toimiva yhtiö, jolla on henkilökuntaa ja liiketoimintaa lukuisissa maissa, myös useissa kehittyvien
markkinoiden maissa, kuten Intiassa ja eräissä Etelä-Amerikan maissa. F-Secure voi kasvattaa maantieteellistä ulottuvuuttaan myös yrityskaupoin. Tämän johdosta F-Secure altistuu erilaisille kansainväliseen toimintaan olennaisesti liittyville riskeille, joita ovat muun muassa:
•

•
•
•
•
•
•

poliittinen tai taloudellinen epävakaus, kuten Ukrainan sota ja mahdolliset tulevat sodat maissa, joissa FSecure toimii, Venäjälle asetetut pakotteet ja Venäjän asettamat vastapakotteet sekä altistuminen mahdollisesti kehittymättömille tai alikehittyneille oikeusjärjestelmille;
tullien ja muiden kaupan esteiden vaikutukset (jotka johtuvat esimerkiksi kauppasodista tai irtautumisista
monenkeskisistä kauppasopimuksista tai tällaisten sopimusten neuvottelemisesta uudelleen);
tarve muokata F-Securen ratkaisuja ja palveluita tiettyjen maiden osalta;
odottamattomat tai epäsuotuisat muutokset ulkomaisessa lainsäädännössä, viranomaisvaatimuksissa ja niiden tulkinnassa;
työpaikkaneuvostoihin, ammattiliittoihin ja maahantulolakeihin liittyvät haasteet;
haasteet hallita liiketoimintaa uusilla markkinoilla, jotka muodostuvat eri kulttuureista, kielistä, tavoista ja
sääntelyjärjestelmistä;
sähkökatkokset, tietoliikenneviat ja ulkopuoliset häiriöt F-Securen IT-järjestelmissä;
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•
•
•
•
•
•

eräissä maissa vallitsevat rajalliset immateriaalioikeudet;
erilaiset sääntely- ja sopimusperusteiset rajoitukset, jotka koskevat F-Securen kykyä harjoittaa liiketoimintaa ja heikentävät immateriaalioikeuksien suojaa joissakin maissa;
eriävä tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskeva lainsäädäntö;
kilpailevien ja päällekkäisten verojärjestelmien hallinnan haasteet;
valuuttakurssivaihtelut ja valuuttavalvonta; ja
kustannukset, jotka aiheutuvat useilla eri kielillä tarjottavasta tuesta.

Konsernin yleinen menestys globaalia liiketoimintaa harjoittavana yrityksenä riippuu merkittävässä määrin siitä, miten
se kykenee ennakoimaan ja tehokkaasti hoitamaan sen laajaan maantieteelliseen ulottuvuuteen liittyviä haasteita. Edellä
mainittujen riskien lisäksi liiketoiminnan jatkuva kansainvälistymisen saattaa myös aiheuttaa F-Securelle odottamattomia
kustannuksia, kuten henkilöstökuluja, mikäli F-Securen on lähetettävä työntekijöitä ulkomaille suorittamaan sen myymiin
tuotteisiin tai palveluihin liittyviä ylläpito-, korjaus- tai takuutöitä. Lisäksi maantieteellinen laajentuminen asettaa uusia
haasteita F-Securen johdolle, henkilöstölle, sisäiselle ohjeistukselle ja valvonnalle sekä tietojärjestelmille ja edellyttää
uusien työntekijöiden rekrytointia. Edellä mainituilla riskeillä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus FSecuren liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin.
Todelliset, mahdolliset tai koetut virheet, häiriöt tai haavoittuvuudet F-Securen tuotteissa tai palveluissa, kuten kyberhyökkäysten tai F-Securen työntekijöiden tai yhteistyökumppaneiden virheiden tai väärinkäyttöjen aiheuttamat
riskit, voivat vahingoittaa F-Securen tai sen asiakkaiden mainetta, pienentää myyntiä, vaikeuttaa operatiivista liiketoimintaa, sitoa henkilöstöresursseja sekä johtaa korvausvaatimuksiin ja muiden kustannusten kasvuun
F-Securella on luontaisesti monimutkainen tarjoama, ja siinä voi olla olennaisia vikoja, virheitä tai haavoittuvuuksia,
joiden vuoksi F-Securen suorite ei välttämättä vastaa käyttäjien odotuksia. Mille tahansa kyberturvallisuuspalveluiden ja
-tuotteiden toimittajalle voi käydä niin, että käyttäjä havaitsee virheitä, puutteita ja ohjelmointivirheitä joissakin uusissa
tarjotuissa tuotteissa niiden ensimmäisen lanseerauksen jälkeen. Näin voi käydä varsinkin silloin, jos loppukäyttäjät käyttävät tällaisia tuotteita sellaisten käyttöjärjestelmien, ohjelmistojen ja laitteiden laskentaympäristöissä, jotka poikkeavat
niistä, joissa F-Secure testaa tuotteitaan ennen niiden julkaisua. Lisäksi tietyt F-Securen tuotteet ja palvelut toimivat kolmansien osapuolten järjestelmien yhteydessä, ja nämä voivat sisältää haavoittuvuuksia, joita F-Secure ei pysty korjaamaan. Tällaiset virheet voivat altistaa F-Securen tuotteet tai palvelut tietoturvahyökkäyksille, tehdä ne kyvyttömiksi suojaamaan verkkoja, keskeyttää väliaikaisesti käyttäjien verkkoliikenteen tai estää niitä havaitsemasta tai ehkäisemästä viruksia, matoja tai vastaavia uhkia. Ohjelmistojen olennaisten vikojen ja virheiden analysointiin, korjaamiseen ja poistamiseen liittyvät kustannukset voivat olla huomattavia. Lisäksi on mahdollista, että F-Secure ei pysty korjaamaan mahdollisia puutteita, virheitä tai haavoittuvuuksia viipymättä tai lainkaan, mistä voisi aiheutua merkittävää haittaa sen maineelle ja kilpailuasemalle.
F-Secure ja sen tuotteet ja palvelut saattavat joutua tulevaisuudessa erilaisten kyberhyökkäysten kohteeksi. COVID-19pandemia on yleisesti lisännyt kyberhyökkäysten määrää ja erityisesti sellaisia hyökkäyksiä, joissa pyritään hyödyntämään etätyöskentelyyn siirtymisen ja digitalisaation kasvun myötä syntyneitä haavoittuvuuksia. Tietoturvahyökkäykset
uhkaavat F-Securen tuotteiden ja palveluiden luottamuksellisuutta, koskemattomuutta ja saatavuutta. Vaikka F-Secure
rakentaa vastustuskykyä tietoturvauhkia vastaan kehittämällä jatkuvasti kykyään tunnistaa ja havaita uhat, suojautua niiltä
sekä vastata niihin, F-Secure ei välttämättä pysty estämään tai vähentämään tulevaisuudessa sen tuotteisiin tai palveluihin
kohdistuvia tietoturvahyökkäyksiä. Kyberturvallisuusyhtiöt voivat olla erityisen houkuttelevia kohteita tällaisille hyökkäyksille, ja mahdollisen hyökkäyksen vaikutus olisi vakavampi kuin muilla aloilla, sillä tietoturvatoimittajan oma huono
tietoturva näyttäytyisi kielteisessä valossa. Tällaiset hyökkäykset voivat johtaa tietoturvaloukkauksiin, häiriöihin tai vahinkoihin asiakkaiden tietokoneissa tai verkoissa ja tietomurtoihin tai muihin kielteisiin seurauksiin. Tästä saattaa aiheutua kielteistä julkisuutta, vahinkoa F-Securen brändeille, sopimusten irtisanomisia, viiveitä F-Securen tuotteiden markkinoille pääsyssä, kilpailuaseman menetystä tai käyttäjien tai muiden esittämiä vaatimuksia F-Securea vastaan. Vaikka
turvallisuushaavoittuvuus ja sen korjaamistoimenpide olisikin julkistettu, F-Secure ei välttämättä pysty korjaamaan haavoittuvuutta ennen hyökkäystä. F-Secure saattaa lanseerata päivityksiä tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin haavoittuvuuksien korjaamiseksi pidennetyn aikavälin aikana palveluhäiriöiden minimoimiseksi. Mikään järjestelmä tai järjestelmien
yhdistelmä ei kuitenkaan voi taata tietoturvaa, ja jos nämä tahalliset häiriöt onnistuvat aiheuttamaan haittaa tai niiden
koetaan onnistuneen aiheuttaa haittaa, F-Secure saattaa joutua oikeudellisesti vastuuseen ja kyseiset häiriöt voivat vaikuttaa haitallisesti F-Securen toimintaan tai vahingoittaa sen mainetta, brändiä ja tulevia myyntejä.
On myös mahdollista, että F-Securen työntekijöille ja yhteistyökumppaneille sattuu inhimillisiä erehdyksiä tai he voivat
toimia epärehellisesti tai rikollisesti tarjotessaan F-Securen palveluita tai tuotteita. Työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden virheitä ja väärinkäytöksiä ei ole aina mahdollista estää, ja niiden havaitseminen saattaa olla hankalaa, eivätkä FSecuren ja sen asiakkaiden varotoimenpiteet tältä osin välttämättä ole riittäviä.
15

Mitkä tahansa merkittävät puutteet tai virheet F-Securen palveluissa tai tuotteissa, kuten tietoturvahyökkäysten aiheuttamat puutteet tai virheet, taikka viiveet niiden kehittämisessä tai korjaamisessa voivat vahingoittaa F-Securen ja/tai sen
asiakkaiden mainetta, pienentää myyntiä, vaikeuttaa operatiivista liiketoimintaa, sitoa henkilöstöresursseja sekä johtaa
korvausvaatimuksiin ja muiden kustannusten kasvuun.
Edellä mainituilla tekijöillä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus F-Securen liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan ja tulevaisuudennäkymiin.
Jos F-Securen sopimus merkittävän yhteistyökumppanin tai Kanavakumppanin kanssa päättyy tai irtisanotaan tai jos
F-Secure ei pysty jatkamaan yhteistyötään yhteistyökumppanin tai Kanavakumppanin kanssa hyväksyttävin ehdoin
tai jos Kanavakumppani ei pysty täyttämään velvoitteitaan, tämä voi merkittävästi pienentää F-Securen liikevaihtoa,
kasvattaa sen kustannuksia, vaikeuttaa sen operatiivista liiketoimintaa ja heikentää sen kykyä tarjota palveluita tai
ratkaisuja asiakkailleen
F-Securen pääasiallinen kolmannen osapuolen pilvipalveluiden toimittaja on Amazon Web Services (AWS). Kuten kyberturva-alalla on tavanomaista, F-Secure ei myöskään ole kehittänyt kaikkea sen käytössä olevaa teknologiaa, ja FSecure tukeutuu eräitten asiakaskohtaisten tai pilvipohjaisten tietoturvateknologioiden kehittämisessä ja tarjoamisessa
omiin teknologiakumppaneihinsa. F-Securen palvelukumppanit ja teknologiakumppanit ovat yhtiölle tärkeitä sen liiketoiminnan harjoittamisen kannalta. Jos sopimus merkittävän palvelukumppanin tai teknologiakumppanin kanssa päättyy
tai irtisanotaan tai jos F-Secure ei pysty jatkamaan yhteistyötään sen tärkeimpien palvelukumppaneiden kanssa hyväksyttävin ehdoin, tämä voi kasvattaa F-Securen kustannuksia, vaikeuttaa operatiivista liiketoimintaa ja heikentää F-Securen kykyä tarjota palveluita tai ratkaisuja asiakkailleen.
F-Securella on kattava ja maailmanlaajuinen verkosto, johon kuuluu noin 170 Kanavakumppania. Suurin osa F-Securen
liikevaihdosta kertyy tuotteiden ja palveluiden myynnistä Kanavakumppaneiden kautta, ja joitakin F-Securen tuotteita ja
palveluita tarjotaan sekä fyysisissä myymälöissä että verkkokaupoissa. Kanavakumppaneiden kautta tapahtuva myynti
kattoi 79 prosenttia F-Securen liikevaihdosta tilikaudella 2021. Viisi F-Securen suurinta Kanavakumppania muodosti 25
prosenttia F-Securen liikevaihdosta tilikaudella 2021. Lisäksi suurin osa F-Securen Kanavakumppaneista on tietoliikennepalvelujen tarjoajia (jäljempänä termillä ”Teleoperaattorikumppanit” viitataan Kanavakumppaneihin, jotka ovat tietoliikennepalvelujen tarjoajia, ja termi voi olla yksikössä tai monikossa), ja tietoliikennealalla vallitsee voimakas yhdistymiskehitys. Näin ollen on olemassa lisääntynyt mahdollisuus, että Kanavakumppanit ostetaan tai että ne sulautuvat
toisiin yhtiöihin, ja Kanavakumppanit saattavat päättää vaihtaa kyberturvallisuustoimittajansa tällaisten uudelleenjärjestelyjen johdosta. Lisäksi yksi tai useampi F-Securen merkittävä Kanavakumppani voi alkaa korvata F-Securen palveluita
muilla palveluilla ja lopulta irtisanoa sopimuksensa F-Securen kanssa. Se voi johtaa F-Securen liikevaihdon merkittävään
laskuun joko vähitellen tai välittömästi. Jos F-Secure menettää osan merkittävimmistä Kanavakumppaneistaan tai jos
Kanavakumppanit tai jälleenmyyjät eivät markkinoi tai mainosta F-Securen tuotteita tehokkaasti, tällä voi olla olennaisen
haitallinen vaikutus F-Securen liikevaihtoon. Lisäksi kanavakumppanit saattavat olla hitaita esimerkiksi päivittämään
viimeisimpiin tuoteversioihin, jolla voi olla haitallinen vaikutus F-Securen liiketoimintaan.
Lisäksi Kanavakumppanit tai jälleenmyyjät saattavat laiminlyödä velvoitteitaan, tehdä virheitä tai toimia rikollisella tai
muutoin moitittavalla tavalla, ja mahdolliset laiminlyönnit, virheet tai rikkomukset voivat vahingoittaa F-Securen mainetta. Lisäksi Kanavakumppaneiden ja jälleenmyyjien käyttö altistaa F-Securen luottotappioriskille, joka toteutuu, jos
Kanavakumppanit tai jälleenmyyjät eivät pysty täyttämään maksuvelvoitteitaan F-Securea kohtaan. Edellä mainituilla
tekijöillä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus F-Securen liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan ja tulevaisuudennäkymiin.
Jos F-Secure ei pysty ylläpitämään nykyisiä asiakassuhteitaan, hankkimaan uusia asiakkaita tai lisäämään tai ylläpitämään asiakaskohtaisia myyntejä, se voi menettää nykyisiä asiakkuuksia tai epäonnistua asiakaskohtaisten myyntien
kasvattamisessa tai uusien asiakkaiden hankkimisessa odotetusti, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus FSecuren liikevaihtoon, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
Ei ole varmuutta siitä, että F-Secure onnistuu säilyttämään nykyiset asiakassuhteensa, ja jos F-Securen asiakkaat päättävät
olla ostamatta F-Securen palveluita tai ratkaisuja tai päättävät vähentää hankintojaan, tällä voi ajan myötä olla olennaisen
haitallinen vaikutus F-Securen liiketoiminnan tulokseen, sillä tällaisilla toimenpiteillä ei aina ole välitön vaikutus. Uusien
käyttäjien hankinta tai menetettyjen käyttäjien korvaaminen voi vaatia F-Securelta aikaa ja resursseja, eikä ole varmuutta
siitä, että F-Secure pystyy korvaamaan menetetyt asiakkuudet. Asiakkaiden menetys voi johtua kasvaneesta kilpailusta,
asiakassopimusten tulkintaan liittyvistä erimielisyyksistä, asiakkaiden taloudellisista vaikeuksista tai siitä, että F-Secure
ei pysty vastaamaan asiakkaiden laatu-, aikataulu- tai kustannustasovaatimuksiin.
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Asiakkuuksien säilyttämisen lisäksi F-Securen liikevaihtoon vaikuttaa myös sen kyky hankkia uusia asiakkaita ja lisätä
myyntiä nykyisille asiakkaille. Strategiansa mukaisesti F-Secure pyrkii kasvattamaan asiakaskohtaista myyntiään tarjoamalla entistä kattavampia palvelu- ja ratkaisupaketteja sen nykyisille asiakkaille uusasiakashankinnan lisäksi. F-Securen
mahdollisesti heikentynyt kilpailukyky tai muu F-Securen nykyisten tai potentiaalisten asiakkaiden mahdollinen tyytymättömyys F-Securen toimintaan, kiristyvä kilpailu tai yleinen makrotaloudellinen kehitys saattavat kuitenkin johtaa siihen, että F-Secure ei onnistu säilyttämään nykyisiä asiakkuuksia, lisäämään asiakaskohtaisia myyntejä tai hankkimaan
uusia asiakkaita odotetusti. Lisäksi uusien asiakkaiden hankkiminen voi edellyttää investointeja markkinointiin, mikä
saattaa lisätä F-Securen markkinointikuluja. Lisäksi F-Secure myy omia tuotteitaan ja palveluita sähköisten toimituskanaviensa kautta, mukaan lukien sovelluskaupat kuten Apple App Store ja Google Play suoramyyntikanavan (”Suoramyyntikanava”) kautta. Näin ollen on mahdollista, että tulevat muutokset näiden sähköisten toimituskanavien ehdoissa
tai algoritmeissa voivat vaikuttaa haitallisesti F-Secure markkinoinnin tehokkuuteen.
Edellä mainituilla tekijöillä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus F-Securen liikevaihtoon, liiketoiminnan
tulokseen, taloudelliseen asemaan ja tulevaisuudennäkymiin.
F-Securen brändin ja maineen mahdollinen vahingoittuminen voi vaikuttaa haitallisesti F-Securen liiketoimintaan
F-Secure harjoittaa kuluttajatietoturvaliiketoimintaa, joten sen kyky pitää nykyiset asiakkaat ja houkutella uusia asiakkaita saattavat heiketä, jos sen maine, brändi, brändin tunnettuus tai asiakkaiden luottamus F-Securen tuotteita kohtaan
vahingoittuvat. Jos F-Securen brändimielikuva kehittyy negatiivisesti F-Securen käyttäjien keskuudessa, tällä voi olla
haitallinen vaikutus F-Securen liiketoimintaan. Esimerkiksi kielteisen sävyiset keskustelut käyttäjäfoorumeilla tai internetin arviointisivustoilla, kielteinen huomio viestintävälineissä tai kielteiset kommentit internetissä voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti F-Securen brändiin. Lisäksi F-Securen tietoturvaohjelmistotuotteiden ja -palveluiden tai yleisesti FSecuren saamat kielteiset arviot voivat vahingoittaa F-Securen brändiä. Lisäksi tarkoituksellinen virheellisen tiedon levittäminen ja maineen tahraamiseen pyrkivät kampanjat F-Securen tuotteiden ja palveluiden haavoittuvuuksista voivat
vaikuttaa haitallisesti F-Securen maineeseen riippumatta siitä, kuinka todenmukaisia kampanjoissa esitetyt väitteet ovat.
Nykyisten ja uusien asiakkuuksien menettämisen lisäksi F-Securen kyky rekrytoida ja sitouttaa avainhenkilöt ja muu
henkilöstö voi kärsiä, jos F-Securen maine vahingoittuu tai jos käsitykset F-Securesta muuttuvat kielteisiksi. Kilpailu
parhaista työntekijöistä on F-Securen toimialalla kovaa, ja osaavien työntekijöiden rekrytointi ja palveluksessa pitäminen
edellyttävät houkuttelevaa työntekijäimagoa. Mahdollisella kielteisellä julkisuudella, maineen heikentymisellä tai epäonnistumisella F-Securen brändin ja maineen kehittämisessä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus F-Securen liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan ja tulevaisuudennäkymiin.
D. F-Securen käyttämään teknologiaan ja immateriaalioikeuksiin liittyviä riskejä
Mahdolliset F-Securen käyttämien teknologioiden, IT-järjestelmien tai tietoliikenneyhteyksien viat tai tietoturvaloukkaukset voivat aiheuttaa häiriöitä F-Securen palveluntarjontaan. Ne voivat myös altistaa F-Securen ja sen asiakkaat
muun muassa tietojen tai järjestelmien väärinkäytölle, luottamuksellisen tiedon paljastumiselle, tietojen peukaloinnille ja tuhoamiselle, petoksille ja liiketoiminnan keskeytymiselle.
F-Secure tarjoaa erilaisia kuluttajille suunnattuja tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan liittyviä tuotteita ja palveluita, mikä
tarkoittaa sitä, että sen liiketoiminta riippuu pitkälti sen omassa liiketoiminnassa käyttämiensä ja usein myös F-Securen
asiakkaiden käyttämien IT-järjestelmien ja -verkkojen käytettävyydestä, luotettavuudesta, laadusta, luottamuksellisuudesta ja koskemattomuudesta. F-Securen ja sen asiakkaiden käyttämän teknologian hallinnointi ja ylläpito nojaavat suurelta osin kolmansien osapuolien palveluihin, kuten julkiseen pilveen, yksityiseen pilveen, konesaleihin ja sovellustukeen,
joiden häiriöitä ei välttämättä kyetä korjaamaan kohtuullisessa ajassa. Lisäksi F-Securen omassa ja sen asiakkaiden käytössä olevissa IT-järjestelmissä käsitellään, siirretään ja säilytetään sähköisiä tietoja, joista osa on salassa pidettäviä, sensitiivisiä tai arkaluonteisia, kuten työntekijöitä, asiakkaita ja muita yhteistyökumppaneita koskevat henkilötiedot, asiakkaiden liikesalaisuudet ja tietyt viranomaistiedot ja viranomaisten toimintaa koskevat tiedot.
Ainakin seuraavat tekijät voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä tai tietoturvaloukkauksia F-Securen tai sen asiakkaiden, alihankkijoiden, liikekumppaneiden, toimittajien tai muiden kolmansien osapuolten tärkeissä järjestelmissä:
•

rikolliset hakkerit, haktivistit, valtioiden tukemat organisaatiot, tietokonevirukset ja -madot, palvelunestohyökkäykset, tietojen kalasteluyritykset tai teollisuusvakoilu ja muut kyberhyökkäykset (lisätietoja kyberhyökkäyksistä on esitetty kohdassa ” – C. F-Securen liiketoimintaan ja strategiaan liittyviä riskejä – Todelliset, mahdolliset tai koetut virheet, häiriöt tai haavoittuvuudet F-Securen tuotteissa tai palveluissa, kuten kyberhyökkäysten
tai F-Securen työntekijöiden tai yhteistyökumppaneiden virheiden tai väärinkäyttöjen aiheuttamat riskit, voivat

17

•
•
•
•

vahingoittaa F-Securen tai sen asiakkaiden mainetta, pienentää myyntiä, vaikeuttaa operatiivista liiketoimintaa,
sitoa henkilöstöresursseja sekä johtaa korvausvaatimuksiin ja muiden kustannusten kasvuun”)
F-Securen tuotteita ja palveluita toteuttavien tai käyttävien nykyisten tai aikaisempien työntekijöiden tai alihankkijoiden tahalliset tai tahattomat inhimilliset virheet tai väärinkäytökset;
ylläpidosta ja päivityksistä johtuvat tekniset tai toiminnalliset virheet;
sähkökatkokset tai -piikit sekä tulvat, tulipalot tai luonnonkatastrofit; tai
runkoverkon, paikallisten tilaajayhteyksien tai toimipaikan paikallisen alueverkon tietoliikennekatkokset.

Mahdolliset käytettyjen teknologioiden ja tietoliikenneyhteyksien viat tai tietoturvaloukkaukset voivat aiheuttaa häiriöitä
F-Securen palveluntarjontaan. Ne voivat myös altistaa F-Securen ja sen asiakkaat muun muassa tietojen tai järjestelmien
väärinkäytölle, luottamuksellisen tiedon paljastumiselle, tietojen peukaloinnille ja tuhoamiselle, petoksille ja liiketoiminnan keskeytymiselle. Lisäksi F-Securen tai sen asiakkaiden käyttämiin teknologioihin tai tietoliikenneyhteyksiin kohdistuvat tietoturvaloukkaukset voivat johtaa oikeudenkäynteihin, viranomaistoimiin ja mahdolliseen korvausvastuuseen sekä
tietoturvan vahvistamisesta johtuviin kustannuksiin ja toimenpiteisiin. Lisäksi vaikka F-Secure on erikoistunut tietomurtojen havaitsemiseen ja niihin vastaamiseen, ei ole varmuutta siitä, että F-Secure tai sen asiakkaat pystyvät aina havaitsemaan tällaisia murtoja niiden tapahtumishetkellä, mikä voi vaikuttaa vahingon laajuuteen. Vaikka F-Securen asiakkaalla
olisi velvollisuus suojautua esimerkiksi tietoverkkojen tietoturvaloukkauksilta, tällaisten toimintahäiriöiden ja rikkomusten mahdollisia kielteisiä vaikutuksia F-Securen maineeseen ja sen tuotteiden ja palveluiden kysyntään ei voida sulkea
pois. Mahdolliset tietoturvariskit ja -häiriöt, erityisesti F-Securen kehittämissä järjestelmissä ja ohjelmistoissa, voivat
johtaa vahingonkorvauksiin ja markkinaosuuksien menettämiseen kilpailijoille sekä vaikuttaa haitallisesti F-Securen liiketoiminnan tuloskehitykseen, kasvattaa projektien kokonaiskustannuksia ja aiheuttaa mainehaittaa.
Edellä mainituilla tekijöillä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus F-Securen liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan ja tulevaisuudennäkymiin.
F-Secure ei välttämättä onnistu immateriaalioikeuksiensa rekisteröinnissä, suojaamisessa, hallinnoinnissa, ylläpitämisessä ja täytäntöönpanemisessa, ja F-Secureen saatetaan kohdistaa immateriaalioikeuksien loukkauskanteita, jotka
saattavat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia
F-Secure pyrkii suojaamaan immateriaalioikeutensa asianmukaisin toimenpitein niillä alueilla, joilla se toimii. F-Secure
pyrkii suojaamaan immateriaalioikeuksiaan pääasiassa tekijänoikeuksin, patentein, hyödyllisyysmallein, tavaramerkein
ja liikesalaisuuksin.
Jakautumisen myötä F-Securelle Täytäntöönpanopäivänä siirtyvät patentit ja patenttihakemukset ovat työsuhdekeksintöjä. F-Securella saattaa siksi olla lakisääteinen velvollisuus oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain
nojalla (656/1967, muutoksineen) maksaa keksinnöistä korvausta niille työntekijöille, jotka ovat ne keksineet.
Jakautumisen yhteydessä WithSecure siirtää ja se lisensoi myös tiettyjä muita immateriaalioikeuksia F-Securelle esitteen
kohdissa ”F-Securen liiketoiminta – Immateriaalioikeudet”, ”F-Securen liiketoiminta – Merkittävät sopimukset – Patenttilisenssisopimus” ja ”F-Securen liiketoiminta – Merkittävät sopimukset – Teknologialisenssisopimus” kuvatulla tavalla.
Suuri määrä sekä työntekijöitä että ulkopuolisia alihankkijoita on ollut luomassa kyseisiä immateriaalioikeuksia pitkällä
aikavälillä. WithSecure ei välttämättä ole hankkinut riittävän laajoja oikeuksia kyseisiin immateriaalioikeuksiin kultakin
yksittäiseltä kehittäjältä, mikä voi vaikuttaa F-Securen oikeuteen hyödyntää kyseisiä immateriaalioikeuksia tulevaisuudessa. Tämän seurauksena F-Secureen voidaan myös kohdistaa kyseisiä immateriaalioikeuksia koskevia vaatimuksia.
F-Securelle WithSecurelta Jakautumisen myötä siirtyvien immateriaalioikeuksien lisäksi F-Securelle saattaa syntyä myös
uusia immateriaalioikeuksia liiketoimintaa harjoittaessa tai muuten. Immateriaalioikeuksia saattaa syntyä esimerkiksi
työsuhdekeksintöjen muodossa.
Ei ole varmuutta siitä, että F-Securen toimenpiteet immateriaalioikeuksiensa rekisteröimiseksi, suojaamiseksi, hallinnoimiseksi, ylläpitämiseksi ja täytäntöönpanemiseksi osoittautuvat kaikissa tilanteissa ja kaikilla maantieteellisillä alueilla riittäviksi. Lisäksi F-Secure toimii eräissä sellaisissa maissa, joiden lainsäädäntö ei välttämättä suojaa F-Securen
immateriaalioikeuksia yhtä laajasti kuin Euroopassa. Tietyt eri maissa vireillä olevat immateriaalioikeuksia koskevat hakemukset siirtyvät F-Securelle Jakautumisen myötä, eikä ole varmuutta siitä, että hakemukset johtavat myönnettyihin
immateriaalioikeuksiin. Näin ollen on mahdollista, että kolmannet osapuolet, kilpailijat mukaan luettuina, voivat käyttää
F-Securen tuotteiden ja palveluiden taustalla olevaa teknologiaa ilman lisenssiä.
Kolmansien osapuolten immateriaalioikeudet voivat myös vaikeuttaa F-Securen laajentumista uusille markkina-alueille
tai estää sen tai estää F-Securea rekisteröimästä immateriaalioikeuksia ulkomailla. F-Secureen voidaan myös kohdistaa
immateriaalioikeuksien rekisteröinteihin tai muihin seikkoihin tai vaatimuksiin liittyviä immateriaalioikeuksien
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loukkauskanteita. Loukkauskanteeseen vastaaminen voi aiheuttaa F-Securelle merkittäviä kustannuksia ja viedä resursseja muulta liiketoiminnalta. Epäonnistuminen immateriaalioikeuksien puolustamisessa eri alueilla tai epäonnistuminen
loukkauskanteeseen vastaamisessa oikeudenkäynnissä eri alueilla voi puolestaan aiheuttaa F-Securelle merkittäviä kustannuksia, viedä resursseja muulta liiketoiminnalta tai estää F-Securea tarjoamasta tiettyjä tuotteita tai palveluita markkinoilla. Lisäksi F-Securelle epäedullinen tuomio loukkauskannetta tai muuta kannetta koskevassa oikeudenkäynnissä voi
aiheuttaa F-Securelle mainehaittaa ja maksettavaksi tulevia vahingonkorvauksia, ja mahdollinen kieltotuomio tai muu
tuomioistuimen määräämä rajoitus voi estää tai rajoittaa F-Securea tarjoamasta tiettyjä palveluita tai ratkaisuja. Kolmannet osapuolet voivat väärinkäyttää F-Securen immateriaaliomaisuutta, mikä saattaa myös vähentää F-Securen oman teknologian synnyttämää kilpailuetua tai poistaa sen kokonaan tai johtaa oikeudenkäyntiin, josta aiheutuu F-Securelle kustannuksia.
Mahdollinen epäonnistuminen immateriaalioikeuksien rekisteröinnissä, suojaamisessa, hallinnoinnissa, ylläpitämisessä
ja täytäntöönpanemisessa eri alueilla taikka joutuminen immateriaalioikeuksien loukkauskanteen kohteeksi voi vaikuttaa
olennaisen haitallisesti F-Securen liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan ja tulevaisuudennäkymiin.
E. Oikeudenkäynteihin, sääntelyyn ja viranomaismääräyksiin liittyviä riskejä
F-Secure kerää ja käsittelee henkilötietoja päivittäisessä liiketoiminnassaan, ja tällaisten tietojen vuotamisella tai
sääntelyn vastaisella käsittelyllä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus F-Securen liiketoimintaan ja maineeseen, ja
siitä voi seurata vahingonkorvausvaatimuksia ja viranomaisten asettamia seuraamusmaksuja ja velvoitteita
F-Secure kerää, säilyttää ja käsittelee henkilötietoja osana toimintaansa. Lisäksi F-Securen tarjoamilla tuotteilla ja palveluilla voi olla huomattava merkitys F-Securen asiakkaiden henkilötietojen keräämisen, säilyttämisen ja käsittelyn sääntelynmukaisuuteen. Henkilötietojen käsittelyä koskevassa lainsäädännössä asetetaan käsittelyä ja tietoturvaa koskevia vaatimuksia sekä määritetään rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän vastuut. EU:n yleinen tietosuoja-asetus (asetus
(EU) 2016/679, ”GDPR-asetus”) on henkilötietojen käsittelyä koskeva yleissäädös. GDPR-asetusta on täsmennetty ja
täydennetty Suomessa tietosuojalailla (1050/2018, muutoksineen) sekä eräillä erityissäädöksillä, kuten lailla yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004, muutoksineen).
Jos F-Secure ei noudata henkilötietoja koskevia sovellettavia määräyksiä esimerkiksi siten, että F-Securen asiakkaan keräämät, säilyttämät tai käsittelemät henkilötiedot paljastuvat tai leviävät, F-Secure altistuu mainehaitalle sekä vahingonkorvauksia ja muita mahdollisia kustannuksia koskevalle riskille. GDPR-asetuksen mukaan kansallisella tietosuojaviranomaisella on valtuudet määrätä korjaavia toimenpiteitä, kuten asettaa väliaikainen tai pysyvä rajoitus henkilötietojen käsittelylle ja määrätä GDPR-asetuksen rikkomisesta hallinnollinen sakko, joka on enintään 20 miljoonaa euroa tai neljä
prosenttia yrityksen vuotuisesta maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta. F-Secure tai sen asiakas voivat lisäksi joutua korjaamaan toimintojaan tai tarkistamaan tai muuttamaan tietojärjestelmiään ja niihin liittyviä prosessejaan noudattaakseen GDPR-asetusta. F-Secure ja sen asiakas voidaan GDPR-asetuksen laiminlyönnin perusteella myös määrätä poistamaan henkilötietoja, sitä voidaan kieltää käsittelemästä henkilötietoja tai sen henkilötietojen käsittelyä voidaan väliaikaisesti tai pysyvästi rajoittaa. Suomen tietosuojavaltuutettu voi tietyissä tilanteissa määrätä uhkasakon määräyksen täytäntöönpanon tehostamiseksi. Sääntelyrikkomuksista on lisäksi määrätty seuraamuksia erityislaeissa. F-Securen asiakas
voi vaatia F-Securelta vahingonkorvauksia esimerkiksi sille määrättyjen hallinnollisten sakkojen tai sitä kohtaan esitettyjen vahingonkorvausvaateiden vuoksi, mikäli tällaiset asiakasta kohtaan esitetyt sakot tai vaatimukset olisivat johtuneet
F-Securen toiminnasta. Esitteen päivämääränä F-Secure käyttää Yhdysvalloissa toimivien yhtiöiden pilvipalveluita, jolloin nämä saattavat toimia henkilötietojen käsittelijöinä. Yhdysvaltojen tietosuojan taso ei välttämättä vastaa EU:n tietosuojan tasoa. Mikäli viranomaiset katsoisivat tällaisen henkilötietojen käsittelyn GDPR-asetuksen vastaiseksi, F-Secure
voisi joutua rekisterinpitäjänä vastuuseen. F-Secure voi lisäksi joutua sopimusvastuuseen, jos sen puolesta henkilötietoja
käsittelevään tahoon kohdistuisi GDPR-asetukseen liittyviä seuraamuksia.
F-Secure ja sen asiakas voivat myös altistua henkilötietojen tietoturvaloukkauksille, mikä voi vaikuttaa haitallisesti muun
muassa F-Securen maineeseen ja johtaa F-Securen vahingonkorvausvastuuseen. Mahdollisia henkilötietojen tietoturvaloukkausten syitä ovat muun muassa tietomurrot, haittaohjelmat, tietojärjestelmien salausvirheet, inhimilliset virheet fyysisessä tai sähköisessä muodossa olevien henkilötietojen käsittelyssä, virheet suurten tietomäärien siirrossa järjestelmästä
toiseen tai se, että työntekijät tai kolmannet osapuolet tarkastelevat, paljastavat tai käyttävät henkilötietoja laittomasti.
Lisätietoja tietojärjestelmien kyberturvallisuusriskeistä on esitetty kohdassa ” – D. F-Securen käyttämään teknologiaan
ja immateriaalioikeuksiin liittyviä riskejä – Mahdolliset F-Securen käyttämien teknologioiden, IT-järjestelmien tai tietoliikenneyhteyksien viat tai tietoturvaloukkaukset voivat aiheuttaa häiriöitä F-Securen palveluntarjontaan. Ne voivat
myös altistaa F-Securen ja sen asiakkaat muun muassa tietojen tai järjestelmien väärinkäytölle, luottamuksellisen tiedon
paljastumiselle, tietojen peukaloinnille ja tuhoamiselle, petoksille ja liiketoiminnan keskeytymiselle.
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Koska GDPR-asetukseen liittyvää oikeuskäytäntöä on vasta vähän, lainsäädännön tulkinnassa on vielä epävarmuutta.
GDPR-asetusta voidaan tulkita ja soveltaa epäjohdonmukaisesti jäsenvaltiosta toiseen, ja tietosuojasääntely voi olla ristiriidassa muun lainsäädännön kanssa. Tämä lisää tahattomien sääntelyrikkomusten riskiä.
Edellä mainituilla tekijöillä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus F-Securen liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan ja tulevaisuudennäkymiin.
Sääntely ja viranomaismääräykset sekä niiden muutokset voivat aiheuttaa haasteita ja esteitä F-Securen liiketoiminnalle sekä huomattavia lisäkustannuksia
F-Securen on noudatettava liiketoiminnassaan muun muassa hallintoon, työsuhteisiin, kilpailuun, verotukseen, tietosuojaan, markkinointiin, vientisäännöstelyyn ja arvopaperimarkkinoihin liittyvää sääntelyä. Mikäli F-Secure ei kykene noudattamaan soveltuvaa sääntelyä tai viranomaismääräyksiä tai tulkitsee toimintaansa soveltuvaa sääntelyä tai viranomaismääräyksiä väärin, F-Securelle voi aiheutua taloudellisia vahinkoja, mainehaittaa tai haasteita liiketoiminnan edellytyksiin.
F-Securen kontrollin ulkopuolella olevia olosuhteita ovat kokonaan tai osittain F-Securen kannalta merkityksellisen sääntelyn muutokset, viranomaisten toimenpiteet ja viranomaisten asettamat vaatimukset, samoin kuin tapa, jolla näitä lakeja,
säännöksiä ja toimenpiteitä pannaan toimeen tai tulkitaan ja uusien lakien ja säännösten soveltaminen ja toimeenpano.
Lisäksi uuden sääntelyn laatimiseen voi liittyä merkittäviä epävarmuuksia koskien lopullista muotoa ja/tai sen tulkintoja.
Vaikka F-Secure seuraa ja arvioi sääntelyn ja viranomaismääräysten muutoksia, F-Secure ei välttämättä kykene ennakoimaan näiden tekijöiden vaikutuksia kattavasti.
Muutokset markkinointilainsäädännössä ja erityisesti verkkomarkkinointia koskevassa lainsäädännössä voivat estää FSecurea markkinoimasta tehokkaasti sen tuotteita ja palveluita joissakin maissa, mikä saattaa vähentää F-Securen kyseisistä maista kertyvää liikevaihtoa ja estää F-Securea laajentumasta uusille markkina-alueille. Lisäksi tietoliikenne-, vakuutus- tai muilla aloilla toimivia F-Securen Kanavakumppaneita koskevat sääntelymuutokset voivat vaikuttaa huomattavasti myös F-Securen liiketoimintaan, sillä suurin osa F-Securen liikevaihdosta kertyy Kanavakumppaneiden kautta
myytävistä tuotteista ja palveluista. Lisäksi F-Securen verorasitus riippuu tietyistä verotusta koskevista laeista ja määräyksistä sekä niiden soveltamisesta ja tulkinnasta. Tuloverojen kokonaismäärän arvioiminen koko konsernin tasolla edellyttää huolellista harkintaa, ja useiden liiketoimien ja laskelmien osalta lopullisen veron määrä on epävarma erityisesti
konserniyhtiöiden välisissä liiketoimissa sovelletun siirtohinnoittelun osalta. Lisäksi muutokset verotusta koskevissa laeissa ja määräyksissä tai niiden tulkinnassa ja soveltamisessa voivat kasvattaa F-Securen verorasitusta huomattavasti.
Edellä mainituilla riskeillä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus F-Securen liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan ja tulevaisuudennäkymiin.
Oikeudenkäynnit tai muut mahdolliset menettelyt voivat vaikuttaa haitallisesti F-Securen liiketoimintaan tai aiheuttaa
odottamattomia kustannuksia
F-Secure voi joutua osapuoleksi tai kohteeksi oikeudenkäynteihin taikka välimies-, hallinto-, viranomais- tai muihin vastaaviin menettelyihin, jotka saattavat liittyä esimerkiksi F-Securen asiakkaiden, nykyisten tai entisten työntekijöiden, alihankkijoiden tai yhteistyökumppaneiden esittämiin vaatimuksiin. F-Secureen kohdistetaan ajoittain immateriaalioikeuksien loukkauskanteita, ja on mahdollista, että vastaavia kanteita voi tulla vireille tulevaisuudessa Yhtiön liiketoiminnan
harjoittamisen yhteydessä (katso kohta ”F-Securen liiketoiminta – Oikeudenkäynnit”). Lisäksi osapuolten erimielisyydet
voivat liittyä esimerkiksi sopimusehtojen tulkintaan, yhteistoimintamenettelyihin, väitteisiin sopimusehtojen rikkomisesta, virheisiin F-Securen palveluissa tai ratkaisuissa tai F-Securen työntekijöiden huolimattomuuteen. F-Securen tarjoamien tuotteiden ja palveluiden luonteesta johtuen sen asiakkaat eivät välttämättä kykene hoitamaan tiettyjä toimintoja
lainkaan, mikäli F-Securen tarjoamissa palveluissa tai ratkaisuissa on virheitä tai katkoksia. Tällaisissa tilanteissa virheet
tai katkokset voivat aiheuttaa asiakkaille huomattavaa vahinkoa, ja asiakkaat voivat esittää F-Securea vastaan määrältään
korkeita vahingonkorvausvaatimuksia.
Oikeudenkäyntien ja muiden menettelyjen lopputuloksena saattaa olla esimerkiksi F-Securen vahingonkorvausvastuu.
Oikeudenkäynnit ja muut menettelyt tai niiden uhka voivat myös aiheuttaa muita kustannuksia ja vastuita, vaatia F-Securen johdon aikaa ja aiheuttaa F-Securen liiketoimintaan vaikuttavaa epätietoisuutta, mikä voisi vaikuttaa F-Securen
liiketoimintaan tai vaikuttaa muulla tavalla haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan. Tällaiset oikeudenkäynnit ja muut menettelyt voisivat lisäksi vaikuttaa haitallisesti F-Securen maineeseen sen nykyisten ja tulevien asiakkaiden ja muiden sidosryhmien keskuudessa. Lisäksi F-Securelle saattaa koitua olennaisen haitallisia seuraamuksia, jos sopimusvelvoitteet eivät
ole täytäntöönpanokelpoisia tai jos ne pannaan täytäntöön F-Securelle haitallisella tavalla. Myös mahdollinen epäonnistuminen sääntelyn noudattamisessa voi johtaa oikeudenkäynteihin ja oikeusvaateisiin. Katso lisätietoja kohdasta ” –
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Sääntely ja viranomaismääräykset sekä niiden muutokset voivat aiheuttaa haasteita ja esteitä F-Securen liiketoiminnalle
sekä huomattavia lisäkustannuksia”. Edellä mainituilla riskeillä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus FSecuren liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin.
F. F-Securen taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen liittyviä riskejä
F-Secure ei välttämättä saa rahoitusta kilpailukykyisillä ehdoilla, mikä voi vaikuttaa haitallisesti sen liiketoimintaan
ja taloudelliseen asemaan
WithSecuren johdon arvion mukaan F-Securen käytössä oleva käyttöpääoma riittää vähintään 12 kuukauden ajaksi Esitteen päivämäärästä lähtien (katso lisätietoja kohdasta ”F-Securen pääomarakenne ja velkaantuneisuus – Käyttöpääomaa
koskeva lausunto”). F-Securen liiketoiminnan tai kasvustrategian rahoittaminen voi tulevaisuudessa edellyttää uutta velkaa tai oman pääoman ehtoista rahoitusta. Haitalliset muutokset, kuten rahoitusmarkkinoiden yleinen heikentyminen tai
pankkisektorin sääntelyn kiristyminen, F-Securen taloudellisen aseman heikentyminen tai muut sisäiset tai ulkoiset tekijät
voivat heikentää pankkien ja muiden rahoituslaitosten mahdollisuuksia tarjota F-Securelle rahoitusvaihtoehtoja sekä johtaa F-Securelle tiukempiin rahoitusehtoihin. F-Securen vahvasta kannattavuudesta ja rahavirrasta huolimatta tällaisilla
kielteisillä muutoksilla voi olla negatiivinen vaikutus F-Securen mahdollisuuksiin hankkia lisärahoitusta. Yhtiö ei sen
vuoksi välttämättä onnistu hankkimaan riittävää lisärahoitusta oikea-aikaisesti ja suotuisin ehdoin. Muutokset oman pääoman ehtoisen ja lainarahoituksen saatavuudessa sekä saatavilla olevan rahoituksen ehdoissa voivat vaikuttaa F-Securen
kykyyn investoida liiketoimintansa kehittämiseen ja kasvattamiseen tulevaisuudessa.
Epäonnistumisella rahoituksen saamisessa suotuisin ehdoin tai ollenkaan voi olla olennaisen haitallinen vaikutus F-Securen liiketoimintaan, tulevaisuudennäkymiin, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
Valuutta- tai korkokurssien vaihtelut saattavat vaikuttaa epäedullisesti F-Securen liiketoimintaan
Euroalueen ulkopuolisten toimien ja toimipisteiden määrä altistaa F-Securen valuuttakurssien vaihtelusta johtuvalle riskille. Suurin osa myynnistä laskutetaan euroissa. Muut laskutuksessa käytettävät päävaluutat ovat Yhdysvaltain dollari
(USD), Ruotsin kruunu (SEK), Englannin punta (GBP) ja Japanin jeni (JPY). Kyseisten valuuttakurssien vaihtelulla voi
olla haitallinen vaikutus F-Securen liikevaihtoon, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. F-Secure altistuu
transaktioriskille, joka syntyy muissa kuin F-Securen kotivaluutoissa tapahtuvista tuotteiden ja tavaroiden ostoista ja
myynneistä, ulkomaisten yksiköiden investointiriskeille sekä translaatioriskille, joka syntyy muunnettaessa eri valuutoissa tehdyt sijoitukset tytäryhtiöihin F-Securen toimintavaluutaksi eli euroksi. Keskeisin ulkomaiseen valuuttaan liittyvä
riski johtuu Yhdysvaltain dollareissa tehtävistä (USD) myyntilaskutuksesta, ostoista ja konsernin sisäisistä transaktioista
WithSecuren, ja tulevaisuudessa F-Securen, emoyhtiötasolla, mikä tuo rahoitustuottoihin ja -kuluihin epävakautta.
Lisäksi korkojen vaihtelulla voi olla haitallinen vaikutus F-Securen rahoituskuluihin, vaikka F-Securen rahoituskulut ovat
Esitteen päivämääränä merkityksettömät. Jos F-Securen velkaantuneisuus kasvaa tulevaisuudessa, korkojen nousulla voi
olla olennaisen haitallinen vaikutus F-Securen taloudelliseen asemaan.
Edellä mainituilla riskeillä voi toteutuessaan olla haitallinen vaikutus F-Securen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan,
liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin.
F-Secure ei välttämättä kykene perimään myyntisaamisiaan oikea-aikaisesti tai lainkaan, mikä saattaa vähentää FSecuren rahavirtaa ja vaikuttaa epäedullisesti F-Securen taloudelliseen tilanteeseen
F-Securen myyntisaamisiin ei liity suurta asiakkaiden luottoriskiä. F-Securen kolme suurinta asiakasta tuottivat 9,3 prosenttia, 9,2 prosenttia ja 6,1 prosenttia myyntisaamisista tilikaudella 2021 (carve-out -periaatteella) (5,0 prosenttia, 8,4
prosenttia ja 5,4 prosenttia tilikaudella 2020, ja 7,8 prosenttia, 8,6 prosenttia ja 6,3 prosenttia tilikaudella 2019). Suoramyyntikanavassa osa F-Securen laskutuksesta saadaan ennakkona. F-Securen myyntisaamisten määrä oli 31.3.2022 yhteensä 15,9 miljoonaa euroa, josta erääntyneiden myyntisaamisten määrä oli yhteensä 1,1 miljoonaa euroa. F-Securelle
ei syntynyt olennaisia luottotappioita vuosina 2019–2021. Ei ole kuitenkaan varmuutta siitä, että F-Securen asiakkaat
kykenevät vastaamaan maksuvelvoitteistaan joko osittain tai lainkaan tai että asiakkaiden maksut voivat viivästyä. FSecure ei myöskään välttämättä kykene perimään myyntisaataviaan oikea-aikaisesti esimerkiksi laskutusta koskevien
erimielisyyksien, vastapuolen maksuvaikeuksien tai konkurssin etenkin COVID-19-pandemian aikana ja jälkeen, F-Securelle epäedullisten maksuehtojen tai F-Securen oman laskutuksen viiveiden vuoksi. Tämä saattaisi vaikuttaa olennaisen
haitallisesti F-Securen taloudelliseen asemaan, millä saattaisi olla haitallinen vaikutus F-Securen kykyyn jatkaa ja kehittää
nykyistä toimintaansa ja tehdä tarvittavia investointeja.
Edellä mainituilla riskeillä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus F-Securen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin.
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G. F-Securen Osakkeisiin liittyviä riskejä
Osakkeiden markkinahinta voi vaihdella, eikä Osakkeille välttämättä kehity aktiivisia ja likvidejä markkinoita
F-Securen Osakkeet eivät ole aikaisemmin olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä
markkinapaikalla, eikä voi olla varmuutta siitä, että Osakkeille kehittyy aktiiviset ja likvidit markkinat Listalleoton jälkeen. Näin ollen Osakkeiden hinta ja likviditeetti ovat epävarmoja.
Osakkeiden markkinahinta voi vaihdella merkittävästi, ja tällaiset vaihtelut voivat johtua muun muassa markkinoiden
suhtautumisesta, F-Securen toimialaa koskevasta julkisesta keskustelusta ja uutisista, F-Securen toimintaa koskevan lainsäädännön suunnitelluista ja toteutuneista muutoksista taikka muutoksista F-Securen toiminnan tuloksessa tai liiketoiminnan kehityksessä. Osakemarkkinoilla Osakkeiden hinnoissa ja vaihdettujen Osakkeiden määrissä saattaa ilmetä vaihteluja, jotka voivat vaikuttaa arvopapereiden hintoihin ja jotka eivät välttämättä liity F-Securen liiketoiminnan menestykseen tai tulevaisuudennäkymiin. Osakekurssien lasku saattaa vaikuttaa olennaisen haitallisesti osakkeiden kysyntään ja
likviditeettiin, eikä voi olla varmuutta siitä, että Osakkeiden markkinahinta ei vaihtele huomattavasti tai laske merkittävästi, tai että sijoittajat voivat halutessaan myydä hankkimansa Osakkeet.
Osakkeenomistajille tulevaisuudessa mahdollisesti jaettavasta osingosta tai maksettavasta pääomanpalautuksesta ei
ole takeita
Mahdollinen osinkojen jakaminen tietyllä tilikaudella riippuu F-Securen ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan tuloksesta,
taloudellisesta asemasta, kassavirrasta, käyttöpääoman tarpeesta, investoinneista, tulevaisuudennäkymistä, rahoitussopimusten ehdoista, kyvystä siirtää tytäryhtiöiden voittoja F-Securelle sekä muista tekijöistä. Osakeyhtiölain mukaan osinkoa ei saa jakaa, jos se vaarantaisi F-Securen maksukyvyn, ja jaettavan osingon määrä ei saa ylittää yhtiökokouksen
vahvistaman viimeisimmän emoyhtiön tilintarkastetun tilinpäätöksen osoittamaa jakokelpoisten varojen määrää. F-Secure on aktivoinut kehittämismenoja taseeseen, mikä Osakeyhtiölain nojalla rajoittaa jakokelpoisten varojen määrää.
WithSecuren hallitus on huhtikuussa 2022 hyväksynyt F-Securen osinkopolitiikan, jonka mukaan F-Securen tavoitteena
on jakaa osinkona nettotuotostaan noin 50 prosenttia tai yli. Osinkopolitiikasta huolimatta F-Secure tulee arvioimaan
osingonjaon edellytykset osingonjakopäätöksen yhteydessä siten, että osingonjako ei vaaranna F-Securen kasvutavoitetta
tai F-Securen kehittämistä eikä F-Securen taloudellista asemaa. Näin ollen F-Securen kultakin tilikaudelta mahdollisesti
maksamien osinkojen määrästä ei ole varmuutta. F-Securen osakkeenomistajien ei myöskään tulisi katsoa WithSecuren
aikaisemmin maksamia osinkoja indikaatioksi F-Securen tulevaisuudessa mahdollisesti maksamista osingoista.
Kaikki ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi käyttää äänioikeuttaan
On mahdollista, että sellaiset osakkeenomistajat, jotka eivät ole suomalaisia luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä
ja jotka hallinnoivat omistamiaan Osakkeita niin sanotun hallintarekisteröinnin kautta, eivät kykene käyttämään osakkeenomistajien oikeuksiaan hallinnointiketjun läpi. Hallintarekisteröityjen Osakkeiden omistajat eivät pysty suoraan
käyttämään äänioikeuttaan yhtiökokouksessa, ellei hallintarekisteröidyn Osakkeen omistajaa ole tilapäisesti merkitty FSecuren osakasluetteloon viimeistään yhtiökokouskutsussa mainittuna päivämääränä. Koska tällaisen tilapäisen merkinnän tekeminen edellyttää toimenpiteitä osakkeenomistajan lisäksi osakkeenomistajan omaisuudenhoitajalta ja omaisuudenhoitajan käyttämältä tilinhoitajalta, on mahdollista, ettei merkintää onnistuta tekemään määräajassa.
Sijoittajat, joiden viitevaluutta on muu kuin euro, altistuvat Osakkeisiin sijoittaessaan tietyille valuuttariskeille
Nasdaq Helsingin ylläpitämässä kaupankäynnissä Osakkeet hinnoitellaan ja niillä käydään kauppaa euroissa. Myös Osakkeille mahdollisesti maksettavat osingot ovat euromääräisiä. Lisäksi Osakkeiden muussa valuutassa esitetty markkinahinta voi vaihdella osittain valuuttakurssien vaihtelusta johtuen. Tämä voi edelleen vaikuttaa Osakkeiden ja Osakkeille
mahdollisesti maksettavien osinkojen ja muun jaettavan vapaan oman pääoman, kuten pääoman palautuksen, arvoon,
mikäli sijoittajan pää- tai viitevaluutta ei ole euro. Lisäksi tällaisille sijoittajille voi aiheutua ylimääräisiä transaktiokuluja
euron muuntamisesta muuksi valuutaksi.
Tulevat osakeannit, divestoinnit tai muut myynnit saattavat vaikuttaa Osakkeiden arvoon tai laimentaa osakkeenomistajan suhteellista omistusosuutta sekä äänioikeutta
F-Securen Osakkeiden tulevat liikkeeseenlaskut tai myynnit tai käsitys siitä, että tällaisia liikkeeseenlaskuja tai myyntejä
saatetaan tulevaisuudessa toteuttaa, voivat vaikuttaa haitallisesti Osakkeiden markkina-arvoon sekä F-Securen kykyyn
hankkia oman pääoman ehtoista rahoitusta tulevaisuudessa. Lisäksi mikäli F-Secure tarvitsee velkarahoituksen lisäksi
oman pääoman ehtoista rahoitusta uusilla osakeanneilla tai muilla rahoitusmuodoilla, F-Secure saattaa tätä tarkoitusta
varten järjestää osakeanteja osakkeenomistajien merkintäetuoikeutta noudattaen tai suunnattuina osakeanteina merkintäetuoikeudesta poiketen, jos yhtiökokous antaa F-Securen hallitukselle siihen valtuudet. Suunnattuja osakeanteja voidaan
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järjestää myös F-Securen johdon ja työntekijöiden kannustinjärjestelmien yhteydessä yrityskauppojen toteuttamiseksi tai
muusta syystä, jos osakeannille on F-Securen kannalta painava taloudellinen syy. Suunnatut osakeannit ja merkintäetuoikeusannit, joihin nykyinen osakkeenomistaja ei osallistu ollenkaan tai osallistuu vain osittain, laimentavat osakkeenomistajan suhteellista omistusosuutta F-Securessa.
F-Securen omistusrakenne on keskittynyt, mikä voi heikentää muiden osakkeenomistajien vaikutusvaltaa F-Securessa, heikentää luottamusta F-Secureen ja vähentää Osakkeen likviditeettiä
10.5.2022 Risto Siilasmaa on WithSecuren suurin osakkeenomistaja 34,4 prosentin osuudella WithSecuren kaikista osakkeista ja äänistä. Risto Siilasmaa tulee omistamaan yhteensä noin 34,4 prosenttia F-Securen kaikista Osakkeista ja äänistä
Listalleoton jälkeen olettaen, ettei WithSecuren suurimpien osakkeenomistajien omistuksessa ja WithSecuren hallussa
olevien omien osakkeiden määrässä tapahdu muutoksia 10.5.2022 ja Täytäntöönpanopäivän välisenä aikana. Katso FSecuren omistusrakenteesta lisätietoja kohdasta ”Omistusrakenne”. Omistuksen keskittyminen voi vähentää muiden
osakkeenomistajien vaikutusvaltaa F-Securessa, heikentää luottamusta F-Secureen ja vähentää Osakkeen likviditeettiä.
Edellä mainitut tekijät saattavat vaikuttaa haitallisesti myös Osakkeiden arvostukseen ja kurssikehitykseen.
H. F-Securen Listautumiseen liittyviä riskejä
Listautumisen toteutumisesta suunnitelmien mukaisesti tai lainkaan ei ole varmuutta, mikä voi kasvattaa Listautumisesta aiheutuvia kustannuksia sekä johtaa siihen, että Listautumiseen sitoutuu ennakoitua enemmän F-Securen johdon ja muun henkilöstön resursseja
On mahdollista, että Listautuminen viivästyy tai ei toteudu lainkaan Listautumisen tai Jakautumisen täytäntöönpanoon
liittyvistä syistä taikka Nasdaq Helsingin asettamien vaatimusten tai muiden syiden vuoksi. Listautumisen viivästyminen
voi kasvattaa Listautumisesta aiheutuvia kuluja sekä johtaa siihen, että Listautumiseen sitoutuu ennakoitua enemmän FSecuren johdon ja muun henkilöstön resursseja. On myös mahdollista, että Listautumisen toteuttaminen ei onnistu lainkaan. Listautumisen toteuttaminen edellyttää muiden seikkojen ohessa Jakautumisen täytäntöönpanoa, eikä Jakautumisen
täytäntöönpanon onnistumisesta ole takeita (katso lisätietoja kohdasta ”Riskitekijät – Jakautumiseen liittyviä riskejä – Ei
ole varmuutta siitä, että Jakautuminen pannaan täytäntöön, ja täytäntöönpano voi myöhästyä, mikä voi johtaa lisääntyneisiin kuluihin sekä vaatia enemmän WithSecuren johdon ja muun henkilöstön resursseja”).
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ERÄITÄ LISÄTIETOJA
Esitteestä vastuussa olevat tahot ja esitettä koskeva vakuutus
Jakautuva Yhtiö:
Toiminimi: WithSecure Oyj
Y-tunnus: 0705579-2
Oikeushenkilötunnus (LEI-tunnus): 743700ATXLT0MFCHXT16
Kotipaikka: Helsinki, Suomi
Osoite: Tammasaarenkatu 7, 00180 Helsinki, Suomi
Puhelin: +358 9 2520 0700
Verkkosivusto: https://www.withsecure.com
Vastaanottava Yhtiö:
Seuraavat F-Secure Oyj:tä koskevat tiedot perustuvat Jakautumissuunnitelmaan, sillä F-Secure Oyj:n perustaminen tulee
voimaan vasta Täytäntöönpanopäivänä.
Toiminimi: F-Secure Oyj
Y-tunnus: 3269349-7
Oikeushenkilötunnus (LEI-tunnus): 9845006BFDJF0375E466
Kotipaikka: Helsinki, Suomi
Osoite: Tammasaarenkatu 7, 00180 Helsinki, Suomi
Puhelin: +358 9 2520 0700
Verkkosivusto: https://www.f-secure.com
WithSecure vastaa Esitteeseen sisältyvistä tiedoista ja vakuuttaa, että WithSecuren parhaan ymmärryksen mukaan Esitteessä esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä Esitteestä ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa.
WithSecure on laatinut tämän Esitteen F-Securen puolesta, sillä F-Secure perustetaan vasta Täytäntöönpanopäivänä eli
arviolta 30.6.2022. F-Securesta tulee Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö, johon sovelletaan Suomen lakia. Siltä osin
kuin tämä Esite liittyy F-Secureen, F-Secure on vastuussa tässä Esitteessä esitetyistä tiedoista perustamisensa jälkeen
Jakautumissuunnitelman mukaisesti.
Tulevaisuutta koskevat lausumat
Esite sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan
ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tulevaisuutta koskevia lausumia on esitetty useissa Esitteen kohdissa, kuten
kohdissa ”Tiivistelmä, ”Riskitekijät”, ”Markkinakatsaus”, ”F-Securen liiketoiminta” ja ”Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema” sekä muualla Esitteessä, missä on tietoa WithSecuren tai F-Securen liiketoimintaan liittyvistä tulevaisuuden
tuloksista, suunnitelmista ja odotuksista, mukaan lukien sen strategisista suunnitelmista, suunnitelmista kasvusta ja kannattavuudesta, sekä yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Tällaiset esitetyt lausumat perustuvat WithSecuren johdon tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin ja ennusteisiin sekä WithSecuren johdon tiedossa tällä hetkellä oleviin seikkoihin, ja
näitä lausumia voidaan siten pitää tulevaisuutta koskevina lausumina. Muun muassa lausumia, jotka sisältävät verbin
”uskoa”, ”odottaa”, ”ennakoida”, ”aikoa”, ”suunnitella”, ”arvioida”, ”olettaa”, ”saattaa”, ”tähdätä”, ”voida” tai näitä vastaavan verbin tai ilmaisun, voidaan pitää tulevaisuutta koskevina lausumina. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty.
Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin ja oletuksiin,
jotka saattavat osoittautua virheellisiksi, ja niihin liittyy usein tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä
sekä muita tärkeitä tekijöitä. Esitteen kohdassa ”Riskitekijät” esitetään Esitteen päivämäärän tietoihin ja laadittuihin arvioihin perustuen Jakautumiseen liittyviä riskejä sekä riskejä, jotka liittyvät F-Secureen ja sen liiketoimintaan ja Osakkeisiin, Jakautumisvastikeosakkeet mukaan luettuina. Nämä ovat osittain esimerkkejä tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä eivät kuitenkaan ole tyhjentävä luettelo, ja aika ajoin voi ilmetä uusia riskejä. Jos yksi tai useampi näistä tai
muista riskeistä tai epävarmuustekijöistä toteutuisi tai jos taustaolettamukset osoittautuisivat vääriksi, F-Securen liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema, toiminnan taso, saavutukset tai sen toimialan tulokset saattavat poiketa merkittävästikin tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, arvioiduista tuloksista, toiminnan tasosta tai saavutuksista. Osakkeenomistajien ei pitäisi luottaa näihin
tulevaisuutta koskeviin lausumiin.
24

Ulkopuolisista lähteistä olevat tiedot
Mikäli Esitteen sisältämä tieto on peräisin ulkopuolisesta lähteestä, kyseinen lähde on yksilöity. WithSecure vahvistaa,
että Esitteeseen sisältyvät ulkopuolisista lähteistä tuotetut tiedot on toistettu Esitteessä asianmukaisesti, ja että siltä osin
kuin WithSecure tietää ja on pystynyt kyseisten kolmansien julkistamien tietojen perusteella varmistamaan, tiedoista ei
ole jätetty pois seikkoja, jotka tekisivät toistetuista tiedoista harhaanjohtavia tai epätarkkoja.
Markkina- ja toimialatietoja
Esite sisältää arvioita markkinoista ja toimialoista, joilla WithSecure toimii ja joilla F-Secure tulee toimimaan sekä niiden
kilpailuasemista näillä markkinoilla. Näitä arvioita ei voida kerätä markkinatutkimuslaitosten julkaisuista tai mistään
muista itsenäisistä lähteistä. Monissa tapauksissa tällaisista tiedoista ei ole julkisesti saatavilla olevia tietoja esimerkiksi
toimialajärjestöiltä, viranomaisilta tai muilta organisaatioilta ja instituutioilta. WithSecure uskoo, että sen Esitteeseen
sisälletyt sisäiset arviot markkinatiedoista ja niistä peräisin olevista tiedoista auttavat antamaan sijoittajille paremman
ymmärryksen toimialoista, joilla WithSecure toimii ja joilla F-Secure tulee toimimaan sekä niiden asemista näillä toimialoilla. Vaikka WithSecure uskoo, että sen sisäiset markkina-arviot ovat kohtuullisia, kukaan ulkopuolinen asiantuntija
ei ole niitä tarkistanut tai vahvistanut, eikä WithSecure voi taata, että ulkopuolinen asiantuntija käyttäessään erilaisia
menetelmiä saavuttaisi tai muodostaisi samat tulokset.
Verkkosivustojen tiedot eivät kuulu Esitteeseen ja Esitteen saatavillaolo
Esite ja Englanninkielinen Esitekäännös ovat saatavilla arviolta 13.5.2022 alkaen painettuna versiona WithSecurelta
osoitteesta Tammasaarenkatu 7, 00180 Helsinki ja Nasdaq Helsingin palvelupisteestä osoitteesta Fabianinkatu 14, 00100
Helsinki.
Esite ja Englanninkielinen Esitekäännös julkaistaan lisäksi arviolta 13.5.2022 osoitteessa www.withsecure.com/fi/aboutus/investor-relations/demerger. WithSecuren verkkosivustolla tai millä tahansa muulla verkkosivustolla esitetyt tiedot
eivät kuitenkaan ole osa Esitettä (lukuun ottamatta mahdollisia Esitteen täydennyksiä), eikä WithSecuren osakkeenomistajien tule luottaa tällaisiin tietoihin.
Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa
JAKAUTUMISVASTIKEOSAKKEITA TAI MITÄÄN MUITA ESITTEESSÄ MAINITTUJA ARVOPAPEREITA EI
OLE REKISTERÖITY EIKÄ REKISTERÖIDÄ YHDYSVALTAIN ARVOPAPERIMARKKINALAIN TAI MINKÄÄN YHDYSVALTAIN OSAVALTION ARVOPAPERILAKIEN MUKAISESTI, JA JAKAUTUMISVASTIKEOSAKKEITA TAI MITÄÄN MUITA ESITTEESSÄ MAINITTUJA ARVOPAPEREITA EI SAA TARJOTA TAI
MYYDÄ YHDYSVALLOISSA PAITSI YHDYSVALTAIN ARVOPAPERIMARKKINALAIN REKISTERÖINTIVAATIMUKSISTA SÄÄDETYN POIKKEUKSEN NOJALLA. ESITE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN ARVOPAPEREITA EIKÄ SE MUODOSTA TARJOUSTA, KEHOTUSTA TAI MYYNTIÄ YHDYSVALLOISSA.
Esitettä ei saa julkaista tai muuten välittää, jakaa tai lähettää, suoraan tai epäsuorasti, kokonaan tai osittain Yhdysvalloissa
tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa näiden materiaalien jakaminen rikkoisi sovellettavaa lakia tai määräyksiä tai
vaatisi tällaisella lainkäyttöalueella rekisteröintiä tai toimilupaa. Edellä mainitun rajoituksen noudattamatta jättäminen
saattaa johtaa Yhdysvaltain Arvopaperimarkkinalain tai muiden sovellettavien arvopaperilakien rikkomiseen.
Mitkä tahansa Esitteessä olevat tilinpäätökset tai muut taloudelliset tiedot eivät ole välttämättä verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tai sellaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin, jotka on laadittu Yhdysvalloissa yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitostandardien mukaisesti.
YHDYSVALTAIN ARVOPAPERI- JA PÖRSSIVIRANOMAINEN TAI MIKÄÄN MUU YHDYSVALTAIN LIITTOVALTION TAI OSAVALTION ARVOPAPERIKOMITEA TAI VALVONTAVIRANOMAINEN EI OLE HYVÄKSYNYT TAI HYLÄNNYT JAKAUTUMISVASTIKEOSAKKEITA EIKÄ LAUSUNUT KYSEISTEN ARVOPAPEREIDEN KOHTUULLISUUDESTA TAI ARVOSTA TAIKKA TÄHÄN ASIAKIRJAAN SISÄLTYVIEN TIETOJEN
OIKEELLISUUDESTA TAI RIITTÄVYYDESTÄ. TÄMÄN VASTAINEN LAUSUMA ON RIKOSOIKEUDELLISESTI RANGAISTAVA TEKO YHDYSVALLOISSA.
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Huomautus osakkeenomistajille Yhdistyneessä kuningaskunnassa
Esitettä voidaan jakaa vain henkilöille, (i) joilla on ammattimaista kokemusta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen
(muutoksineen, ”Määräys”) 19(5) artiklan soveltamisalaan kuuluvissa sijoituksissa, (ii) jotka kuuluvat Määräyksen 43
artiklan soveltamisalaan (kuten WithSecuren osakkeenomistajat, jotka ovat oikeutettuja vastaanottamaan Jakautumisvastikeosakkeita Osakeyhtiölain mukaisesti), (iii) jotka kuuluvat Määräyksen 49(2) kohtien (a)–(d) soveltamisalaan (”korkean nettoarvon yhtiöt, rekisteröimättömät yhdistykset jne.”) (iv) jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, tai (v) joille kutsu tai kannustin osallistua Jakautumisvastikeosakkeiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyvään
sijoitustoimintaan (Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain luvun 21 mukaisesti)
voidaan muutoin laillisesti suoraan tai välillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt yhdessä ”Asianomaiset Henkilöt”).
Esite on suunnattu vain Asianomaisille Henkilöille, eivätkä henkilöt, jotka eivät ole Asianomaisia Henkilöitä, saa toimia
sen perusteella tai luottaa siihen. Kaikki tähän asiakirjaan liittyvä sijoittaminen tai sijoitustoiminta on vain Asianomaisten
Henkilöiden saatavilla ja saatetaan vain heidän tietoonsa.
Huomautus osakkeenomistajille Euroopan talousalueella
Esite on laadittu perustuen siihen, että kaikki Jakautumisvastikeosakkeiden tarjoukset kaikissa Euroopan talousalueen
(”ETA”) jäsenvaltioissa, lukuun ottamatta tarjouksia (”Sallitut Julkiset Tarjoukset”), jotka tehdään ennen Täytäntöönpanopäivää ja jotka esitetään Esitteessä Suomessa, kun Suomen toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt Esitteen ja
kun Esite on julkaistu Esiteasetuksen mukaisesti, ja joihin liittyen WithSecure on kirjallisesti suostunut käyttämään Esitettä, tullaan tekemään Esiteasetuksen mukaisen, Jakautumisvastikeosakkeiden tarjoamiseksi tehtävän esitteen julkaisemisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen mukaisesti. Näin ollen jokainen, joka tarjoaa tai aikoo tarjota jäsenvaltiossa Jakautumisvastikeosakkeita, jotka kuuluvat Esitteessä esitettyyn tarjoukseen, muuten kuin Sallittuina Julkisina Tarjouksina,
saa tehdä niin ainoastaan olosuhteissa, joissa WithSecurelle ei kyseisten tarjousten johdosta tai niihin liittyen aiheudu
Esiteasetuksen 3 artiklan mukaista velvollisuutta julkaista esitettä tai Esiteasetuksen 23 artiklan mukaista velvollisuutta
täydentää esitettä. WithSecure ei ole antanut eikä tule antamaan valtuutusta Jakautumisvastikeosakkeiden tarjoamiseen
(muuten kuin Sallittuina Julkisina Tarjouksina) olosuhteissa, joissa kyseisestä tarjouksesta aiheutuu WithSecurelle velvollisuus julkaista esite tai täydentää esitettä.
Missään ETA:n jäsenvaltiossa ei ole tarjottu eikä tulla tarjoamaan (muuten kuin Sallittuina Julkisina Tarjouksina)
21.7.2019 alkaen (”Relevantti Täytäntöönpanopäivä”) yleisölle kyseisessä jäsenvaltiossa Jakautumisvastikeosakkeita,
jotka kuuluvat Esitteessä esitettyyn tarjoukseen, lukuun ottamatta jos Relevantista Täytäntöönpanopäivästä lukien kyseisiä Jakautumisvastikeosakkeita tarjotaan yleisölle kyseisessä jäsenvaltiossa:
a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille;
b) vähemmälle kuin 150 luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle (muille kuin Esiteasetuksessa määritellyille
kokeneille sijoittajille), kuten Esiteasetuksen mukaan on sallittu, riippuen WithSecuren etukäteisestä luvasta kyseiselle tarjoukselle; tai
c) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa
edellyttäen, että Jakautumisvastikeosakkeista ei tehdä tarjousta, joka edellyttäisi WithSecuren julkaisevan esitteen Esiteasetuksen 3 artiklan mukaisesti tai täydentävän esitettä Esiteasetuksen 23 artiklan mukaisesti.
Tässä kohdassa ilmaisu tarjous Jakautumisvastikeosakkeista yleisölle liittyen mihin tahansa Jakautumisvastikeosakkeisiin missä tahansa jäsenvaltiossa tarkoittaa sellaista missä tahansa muodossa ja millä tahansa keinolla viestittävää riittävää
tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista Jakautumisvastikeosakkeista, jonka perusteella sijoittaja pystyy päättämään Jakautumisvastikeosakkeiden ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen Esiteasetuksen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena.
Ilmaisu ”Esiteasetus” tarkoittaa asetusta (EU) 2017/1129 (muutoksineen), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet kulloinkin kyseessä olevassa ETA:n jäsenvaltiossa.
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TALOUDELLISTEN TIETOJEN ESITTÄMINEN
F-Securen carve-out -taloudelliset tiedot
Tähän Esitteeseen sisällytetyt F-Securen historialliset taloudelliset tiedot ovat peräisin F-Securen tilintarkastetuista carveout-tilinpäätöksistä 31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta sekä F-Securen tilintarkastamattomista
carve-out -taloudellisista tiedoista 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta sisältäen tilintarkastamattomat
carve-out -vertailutiedot 31.3.2021 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta. F-Securen historialliset carve-out -taloudelliset tiedot sekä carve-out-tilinpäätöksiin liittyvät tilintarkastuskertomukset on sisällytetty tämän Esitteen F-sivuille.
F-Securen carve-out-tilinpäätökset 31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta on tilintarkastanut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, KHT Janne Rajalahden toimiessa päävastuullisena tilintarkastajana.
F-Securen carve-out-tilinpäätökset 31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta ja carve-out -taloudelliset tiedot 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta on laadittu yhdistelemällä carve-out -periaatteella WithSecuren tilintarkastettuihin konsernitilinpäätöksiin sekä tilintarkastamattomiin konsernin taloudellisiin osavuositietoihin sisältyneet F-Securen liiketoimintaan kuuluvat historialliset tuotot ja kulut, varat ja velat sekä rahavirrat. Carve out -tilinpäätökset sisältävät kohdistettuja tuottoja, kuluja, varoja, velkoja ja rahavirtoja, jotka perustuvat johdon harkintaan, oletuksiin ja arvioihin jäljempänä kohdassa ”Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema – Carve-out -taloudelliset tiedot
ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat tekijät” kuvatulla tavalla. Merkittävimmät arviot, harkintaan perustuvat ratkaisut ja
oletukset liittyvät tietyistä keskitetysti tuotettavista palveluista aiheutuvien kulujen kohdistamiseen, vuokrasopimuksiin
liittyviin järjestelyihin, jaettuihin aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ja kassanhallintaan ja rahoitukseen liittyviin
kohdistuksiin, kauden verotettavaan tuloon perustuvien verojen ja laskennallisten verojen määrittämiseen sekä sijoitettuun omaan pääomaan.
F-Securen carve-out-tilinpäätöksiä laadittaessa on sovellettu Euroopan unionissa käyttöön hyväksyttyjä kansainvälisiä
tilinpäätösstandardeja (”IFRS”), ja niissä on otettu huomioon tilintarkastettujen carve-out tilinpäätösten Liitetiedon 1
kohdassa ”F-Securen carve-out- tilinpäätöksiä laadittaessa sovelletut carve-out -periaatteet” kuvatut periaatteet, joiden
mukaisesti F-Securelle kuuluvat varat ja velat, tuotot ja kulut sekä rahavirrat on määritetty. F-Securen tilintarkastamattomat carve out -taloudelliset tiedot 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta sisältäen tilintarkastamattomat carve
out -vertailutiedot 31.3.2021 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta on laadittu ”IAS 34 – Osavuosikatsaukset” -standardia noudattaen ja ottaen huomioon yllä kuvatut carve-out-periaatteet.
Näin ollen F-Securen carve-out -taloudelliset tiedot eivät välttämättä kuvaa sitä, millainen F-Securen liiketoiminnan tulos,
taloudellinen asema tai rahavirrat olisivat olleet, jos F-Secure olisi ollut itsenäinen yhtiö ja jos se olisi esittänyt erilliset
taloudelliset tiedot esittäviltä kausilta. F-Securen carve out -taloudelliset tiedot eivät myöskään välttämättä osoita, millainen F-Securen liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema tai rahavirrat olisivat tulevaisuudessa. Katso ”Liiketoiminnan
tulos ja taloudellinen asema – Carve-out -taloudelliset tiedot ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat tekijät”.
Kuvaus F-Securen carve-out -tilinpäätöksiä koskevassa tilintarkastuskertomuksessa esitettyjen tiettyjen seikkojen painottamisen luonteesta
F-Securen carve-out tilinpäätöksiä 31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta koskeva riippumaton
tilintarkastajan kertomus sisältää tietyn seikan painottamisen, jossa tilintarkastaja on lausuntoaan mukauttamatta halunnut
kiinnittää huomiota carve-out tilinpäätösten liitetietoon 1, jossa kuvataan carve-out -laatimisperiaatteet ja tilinpäätösten
laadintaperiaatteet, mukaan lukien lähestymistapa ja tarkoitus mitä varten tilinpäätökset on laadittu, ja että carve-outtilinpäätöskokonaisuuden sisältämä yksittäinen carve-out tilinpäätös ei siten välttämättä anna kuvaa siitä, mitkä F-Securen taloudellinen asema, toiminnan tulos ja rahavirrat olisivat olleet, jos se olisi toiminut juridisesti itsenäisenä konsernina
esitettyjen tilikausien aikana, eikä F-Securen tulevasta tuloksentuottokyvystä.
F-Securen Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot
Tämä Esite sisältää Tilintarkastamattomia pro forma -taloudellisia tietoja, jotka havainnollistavat Jakautumisen vaikutusta F-Securen historiallisiin carve-out-taloudellisiin tietoihin ikään kuin Jakautuminen olisi tapahtunut aikaisempana
ajankohtana. Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on laadittu ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa.
Tilintarkastamaton yhdistelty pro forma -tuloslaskelma 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta ja Tilintarkastamaton yhdistelty pro forma -tuloslaskelma 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta kuvaavat Jakautumista ikään kuin se
olisi tapahtunut 1.1.2021. Tilintarkastamaton yhdistelty pro forma -tase 31.3.2022 kuvaa Jakautumista ikään kuin se olisi
tapahtunut tuona päivänä.
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Luonteensa vuoksi Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot havainnollistavat, mikä hypoteettinen vaikutus
olisi ollut, jos Jakautuminen olisi toteutettu näissä Tilintarkastamattomissa pro forma -taloudellisissa tiedoissa oletettuna
päivänä, eikä näin ollen edusta F-Securen todellista liiketoiminnan tulosta tai taloudellista asemaa. Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen tarkoituksena ei ole myöskään ennakoida F-Securen liiketoiminnan tulosta tai
taloudellista asemaa tulevana ajankohtana, eivätkä ne edusta F-Securen toiminnan tulosta tai taloudellista asemaa itsenäisenä julkisen kaupankäynnin kohteena olevana yhtiönä esitetyillä ajanjaksoilla.
Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot havainnollistavat oikaisuja historiallisiin carve-out -taloudellisiin
tietoihin pro forma -vaikutusten antamiseksi tapahtumille, jotka liittyvät suoraan Jakautumiseen ja ovat perusteltavissa
tosiseikoin. Pro forma -oikaisut perustuvat saatavilla oleviin tietoihin ja oletuksiin, jotka on kuvattu näiden Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen liitetiedoissa. Ei ole varmuutta siitä, että Tilintarkastamattomia pro forma taloudellisia tietoja laadittaessa käytetyt oletukset osoittautuvat oikeiksi. Lisäksi F-Securen efektiivinen verokanta saattaa
olla erilainen tulevaisuudessa riippuen Jakautumisen jälkeisistä toiminnoista, kuten rahan tarpeesta, tuloksen maantieteellisestä jakautumisesta ja verosuunnittelustrategioista.
Esitetyt pro forma -oikaisut perustuvat F-Securen tilintarkastamattomiin carve-out -taloudellisiin tietoihin 31.3.2022 päättyneeltä kolmelta kuukaudelta, 31.12.2021 päättyneen tilikauden tilintarkastettuun yhdisteltyyn carve-out -tilinpäätökseen sekä johdon arvioon F-Securelle siirrettävistä varoista ja veloista sekä Listautumiseen liittyvistä kuluista, joista FSecure vastaa jakautumissuunnitelman mukaisesti.
Jakautumisen yhteydessä F-Securelle siirrettyjen varojen ja velkojen lopulliset määrät voivat poiketa olennaisesti Tilintarkastamattomissa pro forma -taloudellisissa tiedoissa esitetyistä määristä, koska lopulliset määrät muodostuvat siirrettävien varojen ja velkojen täytäntöönpanopäivän kirjanpitoarvon mukaisesti. Tämä voi johtaa merkittäviin eroavaisuuksiin näitten Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen ja F-Securen tulevan liiketoiminnan tuloksen ja taloudellisen aseman välillä.
Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot eivät sisällä kaikkia IFRS:n mukaisten tilinpäätösten tietoja ja niitä
tulisi lukea yhdessä tähän Esitteeseen sisällytettyjen F-Securen carve out -taloudellisten tietojen kanssa ja muiden tähän
Esitteeseen sisällytettyjen tietojen kanssa. Katso myös esitteen kohta ”Tilintarkastamattomissa pro forma -taloudellisissa
tiedoissa esitetty liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema voivat poiketa F-Securen toteutuneesta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta”.
Vaihtoehtoiset tunnusluvut
Tässä Esitteessä on tiettyjä F-Securen historiallista taloudellista tulosta, taloudellista asemaa tai rahavirtoja kuvaavia
vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka eivät ole Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ”ESMA”) ”Vaihtoehtoiset tunnusluvut” -ohjeistuksen mukaisia IFRS-standardeissa määriteltyjä tai nimettyjä tunnuslukuja, ja niitä on siten pidettävä vaihtoehtoisina tunnuslukuina. F-Secure esittää seuraavat vaihtoehtoiset
tunnusluvut:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Liikevaihdon kasvu, %
Käyttökate (EBITDA)
Oikaistu käyttökate (EBITDA)
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta
EBITA
EBITA, % liikevaihdosta
Oikaistu EBITA
Oikaistu EBITA, % liikevaihdosta
Liikevoitto (EBIT)

Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta
Oikaistu liikevoitto (EBIT)
Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta
Investoinnit
Investoinnit, % liikevaihdosta
Nettovelka (+) / Nettorahavarat (-)
Omavaraisuusaste, %
Kassakonversio

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen yksityiskohtaiset määritelmät ja käytön syyt käyvät ilmi kohdista ”Eräitä yhdisteltyjä
carve-out -taloudellisia tietoja – Tunnuslukujen määritelmät ja käyttötarkoitus”. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja koskevat
täsmäytyslaskelmat on esitetty kohdissa ”Eräitä yhdisteltyjä carve-out -taloudellisia tietoja – Eräiden vaihtoehtoisten
tunnuslukujen täsmäyttäminen”.
F-Secure esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona IFRS-standardien mukaisesti laadituissa yhdistellyissä laajoissa
tuloslaskelmissa, yhdistellyissä taseissa ja yhdistellyissä rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille. WithSecuren johdon näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkityksellistä lisätietoa F-Securen johdolle, sijoittajille,
analyytikoille ja muille tahoille F-Securen toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista.
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Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista tai IFRS:n mukaisesti määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina tunnuslukuina. Kaikki yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella
tavalla, ja siksi F-Securen vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien
samannimisten tunnuslukujen kanssa.
Vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat tilintarkastamattomia, lukuun ottamatta 31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta esitettyjä liikevoittoja sekä investointeja, jotka ovat tilintarkastettuja.
Vaihtoehtoiset tunnusluvut – pro forma -perusteisesti
Jakautuminen ja siihen liittyvät transaktiot vaikuttavat F-Securen tulokseen ja taloudelliseen asemaan ja niillä on sellaisenaan vaikutus esitettyjen historiallisten carve-out -taloudellisten tietojen vertailukelpoisuuteen. Näin ollen, osa F-Securen liiketoiminnan tunnusluvuista on esitetty pro forma -perusteisesti 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta ja 31.3.2022
päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta hypoteettisen vaikutuksen havainnollistamiseksi, mikäli Jakautuminen olisi toteutunut niinä päivinä, joina on oletettu Tilintarkastamattomissa pro forma -taloudellisissa tiedoissa. Pro forma -tunnusluvut on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa eivätkä kuvaa tosiasiallista F-Securen liiketoiminnan tulosta
tai taloudellista asemaa. Katso kohta ”Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot” tarkoista pro forma -lisätietojen laadintaperiaatteista ja liitetiedoista.
Tilintarkastamattomat pro forma -tunnusluvut katsotaan vaihtoehtoisiksi tunnusluvuiksi, koska ne eivät ole IFRS:n mukaan määriteltyjä tai nimettyjä tunnuslukuja. Vaihtoehtoiset tunnusluvut esitetään IFRS:n mukaisesti laadituissa historiallisissa carve-out -taloudellisissa tiedoissa esitettäviä tunnuslukuja täydentävinä lisätietoina. Johdon näkemyksen mukaan nämä tilintarkastamattomat pro forma -tunnusluvut antavat merkityksellistä lisätietoa johdolle, sijoittajille, analyytikoille ja muille osapuolille tietoja F-Securen liiketoiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.
Seuraavassa on esitetty F-Securen vaihtoehtoiset tunnusluvut pro forma -perusteisesti:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Pro forma käyttökate (EBITDA)
Pro forma oikaistu käyttökate (EBITDA)
Pro forma oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta
Pro forma EBITA
Pro forma EBITA, % liikevaihdosta
Pro forma oikaistu EBITA
Pro forma oikaistu EBITA, % liikevaihdosta
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Pro forma liikevoitto (EBIT)
Pro forma liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta
Pro forma oikaistu liikevoitto (EBIT)
Pro forma oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta
Pro forma nettovelka (+) / nettorahavarat (-)

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ
17.2.2022
12.4.2022
26.4.2022 klo 16.00
13.5.2022
16.5.2022 klo 16.00
18.5.2022
19.5.2022
23.5.2022 klo 16.00
26.5.2022 klo 10.00

31.5.2022
30.6.2022
30.6.2022

1.7.2022
1.7.2022

Jakautumissuunnitelman allekirjoittaminen ja Jakautumista koskeva pörssitiedote
Kutsu WithSecuren ylimääräiseen yhtiökokoukseen
WithSecuren ylimääräisen yhtiökokouksen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkoivat
Esite saatavilla
Määräpäivä WithSecuren osakkeenomistajien kysymyksille
WithSecuren ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
WithSecuren osakkeenomistajien kysymykset ja johdon vastaukset nähtävillä WithSecuren verkkosivustolla
WithSecuren ylimääräisen yhtiökokouksen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät
Viimeinen päivä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille tulla merkityksi Euroclear Finlandin ylläpitämään tilapäiseen osakasluetteloon osallistumisoikeuden saamiseksi WithSecuren ylimääräiseen yhtiökokoukseen
WithSecuren ylimääräinen yhtiökokous
Suunniteltu Täytäntöönpanopäivä (edellyttäen, että Jakautumisen täytäntöönpanon
edellytykset täyttyvät)
Päivä, jolloin WithSecuren osakkeenomistajan arvo-osuustilille rekisteröity WithSecuren osake oikeuttaa jakautumisvastikkeen saamiseen (edellyttäen, että Täytäntöönpanopäivä on 30.6.2022)
Jakautumisvastikeosakkeet rekisteröity WithSecuren osakkeenomistajien arvo-osuustileille (edellyttäen, että Täytäntöönpanopäivä on 30.6.2022)
Kaupankäynti Jakautumisvastikeosakkeilla ja F-Securen osakkeilla alkaa Nasdaq Helsingin pörssilistalla (edellyttäen, että Täytäntöönpanopäivä on 30.6.2022)
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YHTEENVETO JAKAUTUMISESTA
Seuraava katsaus antaa yleiskuvan Jakautumisesta ja F-Securesta, ja se perustuu muun muassa oletukseen, että Jakautuminen toteutetaan Esitteessä suunnitellulla tavalla ja suunnitellussa aikataulussa. Ei voi kuitenkaan olla varmuutta
siitä, että Jakautuminen pannaan täytäntöön Esitteessä suunnitellussa aikataulussa tai lainkaan, joista kumpikin voisi
aiheuttaa minkä tahansa jäljempänä olevan Yhtiötä koskevan lausuman toteutumatta jäämisen. Katso ”Riskitekijät – A.
Jakautumiseen liittyviä riskejä”.
Yleiskuvaus
WithSecuren hallitus on 17.2.2022 hyväksynyt WithSecuren osittaisjakautumista koskevan Jakautumissuunnitelman. Jakautumissuunnitelman mukaan WithSecure jakautuu siten, että kaikki WithSecuren kuluttajatietoturvaliiketoimintaan
liittyvät varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä F-Securelle. WithSecure ei purkaudu Jakautumisen seurauksena, ja se
säilyttää yritystietoturvaliiketoimintaansa liittyvät varat ja velat. Perustettavan yhtiön nimeksi Jakautumisen yhteydessä
on ehdotettu F-Secure. Jakautuminen toteutetaan Osakeyhtiölain 17 luvun mukaisesti sekä elinkeinotulon verottamisesta
annetun lain (360/1968, muutoksineen) (”Elinkeinotuloverolaki”) 52 c §:n mukaisesti.
Jakautumisen tarkoituksena on eriyttää WithSecuren kuluttajatietoturvaliiketoiminta omaksi itsenäiseksi konsernikseen.
Kuluttajatietoturvaliiketoiminta käsittää kattavan valikoiman suoraan tai epäsuorasti kuluttajille myytävien tietoturva- ja
yksityisyydensuojatuotteiden ja tietosuojaan, yksityisyyden suojaan sekä kuluttajien päätelaitteiden, tietoliikenneverkkojen ja kuluttajien itsensä tietoturvaan ja digitaalisen identiteetin suojaukseen (digital identity protection, ”IDP”) liittyvien
tuotteiden ja palvelujen suunnittelua ja tarjoamista suoraan tai kanavakumppanien kautta kuluttajille tai organisaatioille,
jotka tarjoavat tuotteita ja palveluita kuluttajille. WithSecure keskittyy Jakautumisen jälkeen yritystietoturvaliiketoimintaansa, joka käsittää laajan valikoiman suoraan tai epäsuorasti muille loppuasiakkaille kuin kuluttajille myytävien tietoturvatuotteiden, -palveluiden ja -konsultoinnin sekä hallinnoitujen palvelujen suunnittelua ja tarjoamista sekä muiden
loppuasiakkaiden kuin kuluttajien päätelaitteiden ja verkkoon kytkettyjen laitteiden tietoturvaan liittyvien ohjelmistotuotteiden suunnittelua ja valmistusta. WithSecure aikoo siten Jakautumisen avulla jakaa nykyisen liiketoimintansa kahdeksi
yhtiöksi siten, että WithSecuren kuluttajatietoturvaliiketoiminta siirtyy uuteen perustettavaan yhtiöön (F-Secure) ja yritystietoturvaliiketoiminta pysyy WithSecuressa. WithSecuren hallitus katsoo, että seuraava vaihe WithSecuren toiminnan
kehittämisessä on paras toteuttaa kahdessa erillisessä yhtiössä, mikä antaisi kummallekin yhtiölle paremmat rahoitusmahdollisuudet, selkeämmät sijoitustarinat sekä erikoistuneemmat ja erottuvammat strategiat sekä toimintatavat. WithSecure
arvioi, että WithSecuren ja F-Securen asiakkaat sekä kumppanit saisivat parempaa palvelua kahden vahvan brändin omaavan, erillisiin kuluttajatietoturvan ja yritystietoturvan markkinoihin keskittyvän, yhtiön kautta ja, että näiden kahden erillisen yhtiön hallitukset sekä johto auttaisivat yhtiöitä kiihdyttämään strategioiden toteuttamista sekä saavuttamaan vahvemman kilpailullisen aseman, kasvun sekä paremman kannattavuuden. Jakautumisen odotetaan siten vahvistavan merkittävästi arvontuoton edellytyksiä sekä WithSecuren, että F-Securen osakkeenomistajille.
Jakautuminen ja Jakautumissuunnitelma esitetään hyväksyttäväksi WithSecuren ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka
pidetään 31.5.2022. Jakautuminen tulee voimaan, jos ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy Jakautumisen ja Jakautumissuunnitelman ja jos Jakautumisen täytäntöönpano rekisteröidään myöhemmin Kaupparekisteriin. Jakautumisen täytäntöönpanon odotetaan tulevan rekisteröidyksi Täytäntöönpanopäivänä arviolta 30.6.2022. F-Securen perustaminen tulee
voimaan Täytäntöönpanopäivänä.
WithSecuren osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena yhden F-Securen uuden osakkeen jokaista omistamaansa
WithSecuren osaketta kohden, eli Jakautumisvastike annetaan WithSecuren osakkeenomistajille heidän omistustensa mukaisessa suhteessa 1:1. F-Securessa on ainoastaan yksi osakesarja, eikä F-Securen osakkeilla ole nimellisarvoa. WithSecuren osakkeenomistajille ei anneta muuta vastiketta edellä mainitun F-Securen osakkeina annettavan Jakautumisvastikkeen lisäksi. WithSecuren omistamille omille osakkeille ei Osakeyhtiölain 17 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisesti anneta
Jakautumisvastiketta. Jakautumisvastikeosakkeiden jakautuminen perustuu WithSecuren omistussuhteisiin Täytäntöönpanopäivänä. Esitteen päivämääränä WithSecurella on yhteensä 174 598 739 osaketta, joista yhteensä 71 795 on yhtiön
hallussa olevia osakkeita. Esitteen päivämäärän tilanteen mukaan Jakautumisvastikeosakkeiden kokonaismäärä olisi siten
174 526 944 osaketta. Jakautumisvastikeosakkeiden lopulliseen kokonaismäärään voivat vaikuttaa muun muassa WithSecuren ulkona olevien osakkeiden lukumäärää koskevat muutokset, mukaan lukien esimerkiksi se, jos WithSecure antaa
uusia osakkeita tai hankkii omia osakkeitaan ennen Täytäntöönpanopäivää. Jakautumisvastikeosakkeet annetaan WithSecuren osakkeenomistajille ensimmäisenä pankkipäivänä Täytäntöönpanopäivän jälkeen tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Jakautumisvastike annetaan automaattisesti, eikä se edellytä toimenpiteitä WithSecuren osakkeenomistajilta.
F-Securen osakkeet haetaan otettavaksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalla. Kaupankäynnin F-Securen osakkeilla Nasdaq Helsingissä odotetaan alkavan mahdollisimman pian Täytäntöönpanopäivän jälkeen.
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Jakautuminen tai Listalleotto eivät vaikuta WithSecuren osakkeiden pörssilistaukseen tai kaupankäyntiin WithSecuren
osakkeilla.
Tilanteessa, jossa WithSecuren osakkeenomistaja on myynyt osakkeensa ennen Täytäntöönpanopäivää, mutta kauppaa
ei ole selvitetty ennen Täytäntöönpanopäivää, kyseisten WithSecuren osakkeiden ostajalla on oikeus Jakautumisvastikeosakkeisiin yleisen markkinakäytännön mukaisesti, ja Jakautumisvastikeosakkeet kirjataan tämän arvo-osuustilille, kun
kyseinen kauppa on selvitetty. F-Securen omistusrakenne vastaa WithSecuren omistusrakennetta Täytäntöönpanopäivänä, pois lukien sellaiset WithSecuren osakkeiden kaupat, joita ei ole selvitetty Täytäntöönpanopäivänä, ja WithSecuren
hallussa olevat omat osakkeet. Kaupankäyntiä osakkeilla ja arvo-osuusjärjestelmää on kuvattu yksityiskohtaisesti kohdassa ”Suomen arvopaperimarkkinat”.
Velkojien suostumukset ja vapautukset
Tiettyihin WithSecuren rahoitussopimuksiin sisältyy tavanomaisia ehtoja, jotka koskevat jakautumista ja määräysvallan
muutoksia ja joita Jakautumisella saatetaan rikkoa, ellei kyseisiä rahoitussopimuksia muuteta tai muilta osapuolilta hankita asiaankuuluvia suostumuksia. Suostumusten hakumenettelyn yhteydessä velkojia pyydettiin myös vahvistamaan, että
he ovat luopuneet oikeudestaan vastustaa Jakautumista Osakeyhtiölain 17 luvun 6 §:n perusteella ja oikeudestaan esittää
vaatimuksia Jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen F-Securea kohtaan, jotka perustuvat Osakeyhtiölain 17 luvun 16§:n
mukaiseen Toissijaiseen Jakautumisvastuuseen. WithSecure on saanut kaikki tarvittavat suostumukset ja vapautukset sen
merkittävien rahoitusjärjestelyjen osalta.
Liitännäiset järjestelyt
Jakautuminen vaikuttaa WithSecuren hallinto-, kirjanpito- ja muihin toimintoihin, koska osa näiden toimintojen henkilöstöstä ja WithSecuren tytäryhtiöiden toiminnoista siirtyy F-Securelle tai sen tytäryhtiöille Täytäntöönpanopäivänä.
Siirtymävaiheen palvelusopimukset
WithSecure ja F-Secure ovat solmineet siirtymävaiheen palvelusopimuksia koskien tiettyjä osa-alueita, kuten yleisiä siirtyviä palveluita (HR, IT, rahoitus) ja teknologiapinoa. Lisätietoa siirtymävaiheen palvelusopimuksista on kohdassa: ”FSecuren liiketoiminta – Merkittävät sopimukset – Siirtymävaiheen palvelusopimus” ja ”F-Securen liiketoiminta – Merkittävät sopimukset – Teknologiapinon siirtymävaiheen palvelusopimus”).
Ulkomaisissa tytäryhtiöissä harjoitettavan kuluttajaliiketoiminnan eriyttäminen
WithSecuren ulkomaisissa tytäryhtiöissä harjoitettava kuluttajaliiketoiminta eriytetään ennen Jakautumisen täytäntöönpanoa omiksi yhtiöikseen liiketoimintakaupoilla tai vastaavilla järjestelyillä kussakin relevantissa maassa. Osa liiketoimintakaupoista tai vastaavista järjestelyistä on jo toteutunut, ja osan toteuttaminen on parhaillaan käynnissä ja niiden
odotetaan toteutuvan Täytäntöönpanopäivään mennessä tai mahdollisimman pian sen jälkeen.
Järjestelyissä kaikki siirtyvään liiketoimintaan liittyvät varat, sopimukset, työntekijät ja vastuut siirtyvät ostavalle yhtiölle
siltä osin kuin ne liittyvät tai ovat kohdistettavissa järjestelyssä siirtyvään liiketoimintaan. Näissä järjestelyissä ostajana
on WithSecure tai sen tytäryhtiö, jos siirtyvä liiketoiminta on yritystietoturvaliiketoimintaa, ja F-Secure tai sen tytäryhtiö,
jos siirtyvä liiketoiminta on kuluttajatietoturvaliiketoimintaa. Useimmissa näistä järjestelyistä kauppahinta katsotaan ostajayhtiön velaksi myyjäyhtiölle ja myyjäyhtiön saatavaksi ostajayhtiöltä. Kauppahinnat vaihtelevat noin 70 tuhannen euron ja 3 miljoonan euron välillä. Valuaatioita viimeistellään tällä hetkellä, ja yhden järjestelyn osalta kauppahinta on vielä
määrittämättä. Kauppahinnat vastaavat joko siirtyvien liiketoimintojen käypää arvoa tai kirjanpitoarvoa paikallisesta lainsäädännöstä riippuen, ja käypien arvojen määrittely on tehty käyttäen tavanomaisia arvonmääritysmenetelmiä. Velan takaisinmaksuaika on lähtökohtaisesti kolme vuotta kunkin paikallisen järjestelyn täytäntöönpanopäivästä, ja ennenaikainen takaisinmaksu on sallittu. Maksamattomalle kauppahinnalle määritetty korkoprosentti vaihtelee maittain.
Työntekijöiden siirtyminen
Osa WithSecuren henkilöstöstä siirtyy Täytäntöönpanopäivänä Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä
F-Securen palvelukseen WithSecuren hallituksen tai toimitusjohtajan ennen Täytäntöönpanopäivää tekemän päätöksen
mukaisesti. F-Secure ottaa vastattavakseen siirtyvän henkilöstön Täytäntöönpanopäivänä WithSecuren kanssa voimassa
olevista työ- ja toimisuhteista sekä niihin liittyvistä etuuksista johtuvat velvoitteet. Siirtyvä henkilöstö siirtyy F-Securen
palvelukseen niin sanottuina vanhoina työntekijöinä siinä määrin kuin se on soveltuvan lain mukaan mahdollista.
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WithSecurea sitovien konsernitasoisten sopimusten velvoitteet (jotka liittyvät esimerkiksi työterveyshuoltoon) siirtyvät
F-Securen vastattavaksi siltä osin kuin ne koskevat F-Secureen siirtyviä tai sen suoraan tai välillisesti omistamien tytäryhtiöiden työntekijöitä ja siinä määrin kuin tällainen siirtyminen on mahdollista.
F-Secure vastaa kaikista sille siirtyvään henkilöstöön liittyvistä velvoitteista, kuten palkoista ja palkkioista, työntekijöiden
kannustinohjelmiin liittyvistä vastuista, ennakonpidätyksistä, kertyneistä lomista, päivärahoista, eläkemaksuista ja kulukorvauksista, myös siltä osin kuin tällaiset Täytäntöönpanopäivänä täyttämättä olevien velvoitteiden perusteet ovat syntyneet kokonaan tai osittain ennen Täytäntöönpanopäivää.
F-Secure ja WithSecure ovat sitoutuneet täyttämään yhteistoimintalain (1333/2021, muutoksineen) 4 luvun mukaiset tiedottamisvelvoitteensa siirtyviä työntekijöitä ja heidän henkilöstöedustajiaan kohtaan lain edellyttämällä tavalla.
Immateriaalioikeudet
F-Secure ja WithSecure ovat sopineet Jakautumisen yhteydessä eräistä IPR- ja lisensointijärjestelyistä. Yksityiskohtaisempi kuvaus on esitetty kohdassa: ”F-Securen liiketoiminta – Merkittävät sopimukset – Patenttilisenssisopimus” ja ”FSecuren liiketoiminta – Merkittävät sopimukset – Teknologialisenssisopimus”.
Osakkeenomistajien tuki
Tietyt WithSecuren merkittävät osakkeenomistajat, jotka omistivat Jakautumissuunnitelman allekirjoituksen ja julkistamisen päivämääränä 17.2.2022 yhteensä noin 50,6 prosenttia WithSecuren osakkeista ja äänistä, mukaan luettuina Risto
Siilasmaa, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, ovat tietyin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet
osallistumaan WithSecuren ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja äänestämään Jakautumisen puolesta omistamiensa osakkeiden osalta.
Jakautumisella kerättävät varat
F-Securelle ei kerry varoja Jakautumisvastikeosakkeiden liikkeeseenlaskusta.
Jakautumiseen liittyvät kulut ja palkkiot
Elleivät WithSecure ja F-Secure erikseen toisin sovi tai ellei Jakautumissuunnitelmassa toisin määrätä, Jakautumiseen
liittyvien kulujen ja palkkioiden jakoon asianomaisten yhtiöiden välillä sovelletaan seuraavaa:
(a)

WithSecure vastaa kaikista jakautumismenettelyyn ja sen täytäntöönpanoon välittömästi liittyvistä kuluista ja palkkioista, mukaan lukien esimerkiksi kulut, jotka liittyvät Jakautumisesta päättävän yhtiökokouksen koollekutsumiseen, mahdollisiin Jakautumisen yhteydessä edellytettäviin kaupparekisteri-ilmoituksiin, Jakautumiseen osallistuvien neuvonantajien palkkioihin ja Jakautumissuunnitelmasta lausunnon antavalle tilintarkastajalle maksettavaan palkkioon;

(b)

WithSecure ja F-Secure vastaavat välittömästi WithSecuren brändiuudistukseen ja F-Securen visuaalisen ilmeen päivittämiseen liittyvistä kuluista ja kustannuksista siinä määrin kuin tällaiset kulut ja kustannukset ovat suoraan kohdistettavissa asianomaiseen yhtiöön tai sen toimintaan;

(c)

WithSecure vastaa välittömästi kaikista kuluista ja palkkioista liittyen 23.3.2022 tiedotettuun instituutionaalisille sijoittajille suunnattuun osakeantiin;

(d)

F-Secure vastaa kaikista kuluista ja palkkioista, jotka liittyvät välittömästi F-Securen Osakkeiden listaamiseen ja arvo-osuusjärjestelmään liittämiseen, mukaan lukien esimerkiksi listautumisedellytysten täyttämiseen liittyvään selvitykseen (englanniksi: IPO due diligence), esitteen laatimiseen ja Finanssivalvonnan, Nasdaq Helsingin ja Euroclear Finland Oy:n veloittamiin palkkioihin liittyvät kulut riippumatta
siitä, milloin nämä kulut ja palkkiot ovat syntyneet. Jos tällainen kulu tai palkkio on syntynyt ennen
Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä ja WithSecure on maksanut sen, WithSecure laskuttaa kulun tai palkkion F-Securelta;

(e)

F-Secure vastaa kaikista F-Securen toimintojen käynnistämiseen liittyvistä kuluista ja palkkioista riippumatta siitä, milloin nämä kulut ja palkkiot ovat syntyneet. Jos tällainen kulu tai palkkio on syntynyt
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ennen Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä ja WithSecure on maksanut sen, WithSecure laskuttaa kulun tai palkkion F-Securelta; ja
(f)

WithSecure ja F-Secure vastaavat puoliksi sellaisista kuluista ja palkkioista, joita ei voida jakaa yllä
olevien alakohtien (a)–(e) perusteella tai jotka eivät suoraan liity WithSecuren tai F-Securen toimintaan.

Jakautumisesta ja Listalleotosta odotettavasti aiheutuvat kokonaiskustannukset ovat noin 9 miljoonaa euroa, joista
WithSecuren osuus on odotettavasti noin 5 miljoonaa euroja ja F-Securen osuus noin 4 miljoonaa euroa.
Sovellettava laki
Jakautumiseen sovelletaan Suomen lakia.
Jakautumisen hyväksymistä koskeva WithSecuren ylimääräinen yhtiökokous
Yleistä
WithSecuren hallitus on 12.4.2022 ehdottanut, että WithSecuren 31.5.2022 pidettävä ylimääräinen yhtiökokous päättäisi
Jakautumisesta WithSecure Oyj:n hallituksen 17.2.2022 allekirjoituksillaan hyväksymän Jakautumissuunnitelman mukaisesti siten, että kaikki WithSecure Oyj:n kuluttajatietoturvaliiketoimintaan liittyvät varat ja velat siirtyvät ilman välimiesmenettelyä uudelle osittaisjakautumisessa perustettavalle yhtiölle, F-Secure Oyj:lle, Jakautumisen Täytäntöönpanopäivänä Jakautumissuunnitelman mukaisesti.
Lisäksi ehdotetaan, että Jakautumissuunnitelman liitteenä oleva F-Secure Oyj:n ehdotettu Yhtiöjärjestys hyväksytään
osittaisjakautumista koskevan päätöksen yhteydessä.
WithSecuren hallitus on päättänyt poikkeuksellisista kokousmenettelyistä, jotka perustuvat 8.5.2021 voimaan tulleeseen
väliaikaiseen lakiin, jotta voidaan ottaa huomioon WithSecuren osakkeenomistajien, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus. Osakkeenomistajat tai heidän asiamiehensä eivät voi osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen kokouspaikalla tai reaaliaikaisen etäosallistumisen avulla, vaan osallistuminen tapahtuu ennakkoon ylimääräisen
yhtiökokouksen kutsussa esitetyllä tavalla. Jos osakkeenomistaja haluaa esittää kysymyksiä Osakeyhtiölain 5 luvun 25
pykälän mukaisesti, nämä kysymykset on toimitettava etukäteen, kuten ylimääräisen yhtiökokouksen kutsussa tarkemmin
kuvataan.
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.5.2022 rekisteröity Euroclear Finlandin ylläpitämään WithSecuren osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua
ylimääräiseen yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden
perusteella hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä keskiviikkona 18.5.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että
hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon viimeistään torstaina 26.5.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä äänimäärään.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet
koskien rekisteröitymistä Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on myös huolehdittava ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajan puolesta hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.
Lisätietoja on Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa https://www.withsecure.com/fi/about-us/investor-relations/governance.
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Ennakkoilmoittautuminen, ennakkoäänestäminen ja kyselyoikeus
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat tiistaina 26.4.2022 klo 16.00, jolloin määräaika vastaehdotusten toimittamiseksi äänestystä varten on päättynyt. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, on ilmoittauduttava yhtiökokoukseen ja äänestettävä ennakkoon viimeistään maanantaina 23.5.2022 klo 16.00,
johon mennessä ilmoittautumisen tulee olla tehtynä ja äänten on oltava perillä.
Vaaditut tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika ja yhteystiedot, tulee antaa ilmoittautumisen yhteydessä.
Näitä henkilötietoja, jotka osakkeenomistajat antavat WithSecure Oyj:lle tai Innovatics Oyj:lle, käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien ilmoittautumisten käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajat, joiden osakkeet ovat rekisteröityinä osakkeenomistajan suomalaisella arvo-osuustilillä, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta tiistain 26.4.2022 klo 16.00
ja maanantain 23.5.2022 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:
(a) verkossa Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa https://www.withsecure.com/fi/about-us/investor-relations/governance;
Sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja tai hänen lakimääräinen edustajansa tai asiamiehensä käyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista joko suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenneella.
(b) postitse tai sähköpostilla.
Ennakkoon postitse tai sähköpostilla äänestävän osakkeenomistajan tulee lähettää ennakkoäänestyslomake, joka on saatavilla Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa https://www.withsecure.com/fi/about-us/investor-relations/governance, tai
vastaavat tiedot Innovatics Oyj:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oyj, Yhtiökokous/WithSecure Oyj, Ratamestarinkatu
13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostilla osoitteeseen egm@innovatics.fi.
Jos osakkeenomistaja osallistuu kokoukseen toimittamalla ennakkoäänet postitse tai sähköpostilla Innovatics Oyj:lle siten, että ne ovat perillä ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä, tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät ennakkoäänestyslomakkeessa mainitut ilmoittautumiseen vaaditut tiedot.
Äänestysohjeet tulevat saataville Yhtiön verkkosivustolle osoitteessa https://www.withsecure.com/fi/about-us/investorrelations/governance. Lisätietoja on saatavilla myös puhelimitse numerosta 010 2818 909 ilmoittautumis- ja äänestysaikana arkisin klo 9.00–12:00 ja klo 13.00–16.00.
Edustajien ja valtakirjojen käyttö
Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan kokouksessa asiamiehen välityksellä. Asiamies voi osallistua kokoukseen ainoastaan äänestämällä etukäteen tässä tiedonannossa ilmoitetulla tavalla.
Asiamiehen on tunnistauduttava henkilökohtaisesti sähköisessä tunnistuspalvelussa ja käyttää ennakkoäänestyksessä vahvaa tunnistamista, minkä jälkeen asiamies voi rekisteröityä ja äänestää ennakkoon sen osakkeenomistajan puolesta, jota
asiamies edustaa. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava oikeutensa edustaa osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Lakiin perustuvan edustusoikeuden voi osoittaa käyttämällä
suomi.fi-verkkosivuston sähköisessä valtuutuspalvelussa.
Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Valtakirja- ja äänestysohjemallit ovat saatavilla Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa https://www.withsecure.com/fi/about-us/investor-relations/governance viimeistään tiistaina 26.4.2022 kello 16.00, jolloin määräaika vastaehdotusten toimittamiseksi äänestystä varten on päättynyt. Valtakirjat tulee toimittaa ensisijaisesti liitteenä sähköisen
rekisteröitymisen yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen egm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/WithSecure Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki ennen ilmoittautumisjakson päättymistä, jolloin valtakirjojen tulee olla perillä. WithSecure Oyj voi halutessaan pyytää alkuperäisiä valtakirjoja, jos Yhtiö pitää sitä tarpeellisena.
Osakkeenomistajien ennakkoääni ei oteta huomioon pelkästään Yhtiölle tai Innovatics Oyj:lle toimitettujen valtakirjojen
perusteella. Osakkeenomistajan ja osakkeenomistajan ennakkoäänien onnistunut rekisteröityminen vaativat myös sitä,
että asiamies rekisteröityy ja äänestää ennakkoon osakkeenomistajan puolesta tässä tiedonannossa ilmoitetulla tavalla.
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Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa suositellaan lisäksi noudattamaan omistajan omaisuudenhoitajan valtakirjoja
koskevia ohjeita jäljempänä kohdassa 4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja kuvaillulla tavalla. Jos hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja haluaa käyttää muuta edustajaa kuin omistajan säilytysyhteisöä, edustajan on toimitettava Innovatics Oyj:lle päivätty valtakirja, josta käy ilmi oikeus edustajan osakkeen omistaja.
Äänestysoikeudet ja Jakautumisen hyväksymiseen vaadittava enemmistö
Ylimääräisessä yhtiökokouksessa jokainen WithSecuren osake tuottaa omistajalleen yhden (1) äänen.
WithSecuren osakkeenomistajien, jotka edustavat vähintään kahta kolmasosaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista, tulee hyväksyä Jakautuminen. Jakautuminen on hyväksyttävä Jakautumissuunnitelman mukaisesti muutoksitta. Mikäli ylimääräinen yhtiökokous ei hyväksy Jakautumista, Jakautumista ei panna täytäntöön.
Tietyt WithSecuren merkittävät osakkeenomistajat, jotka omistivat Jakautumissuunnitelman allekirjoituksen ja julkistamisen päivämääränä 17.2.2022 yhteensä noin 50,6 prosenttia WithSecuren osakkeista ja äänistä, mukaan luettuina Risto
Siilasmaa, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, ovat tietyin tavanomaisin edellytyksin peruuttamattomasti sitoutuneet osallistumaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen sekä äänestämään Jakautumisen puolesta kaikilla täsmäytyspäivänä
omistamillaan osakkeilla. Katso ”Yhteenveto Jakautumisesta – Osakkeenomistajien tuki”.
Yhtiökokouksen päätöksistä tiedottaminen
Ylimääräisen yhtiökokouksen Jakautumissuunnitelmaa ja Jakautumisen täytäntöönpanoa koskevat päätökset julkistetaan
liikkeeseenlaskijaan soveltuvan tiedonantovelvollisuuden edellyttämällä tavalla.
Jakautumissuunnitelma
Jakautumissuunnitelma esitellään hyväksyttäväksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Jakautumissuunnitelma on Esitteen
liitteenä A. Jakautumissuunnitelma liitteineen on saatavilla WithSecuren verkkosivustolla osoitteessa
https://www.withsecure.com/fi/about-us/investor-relations/governance ja WithSecuren toimipaikassa osoitteessa Tammasaarenkatu 7, 00180 Helsinki.
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F-SECUREN PÄÄOMARAKENNE JA VELKAANTUNEISUUS
Seuraavassa taulukossa esitetään F-Securen pääomarakenne ja velkaantuneisuus 31.3.2022 (i) carve-out -tietojen pohjalta
ja (ii) Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen pohjalta osoittaen Jakautumisen vaikutukset ikään kuin
Jakautuminen olisi toteutunut 31.3.2022. Seuraavat tiedot perustuvat F-Securen Tilintarkastamattomiin carve-out -taloudellisiin tietoihin 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta ja F-Securen Tilintarkastamattomiin pro forma tasetietoihin 31.3.2022.
Tämä taulukko tulee lukea yhdessä ”Eräitä yhdisteltyjä carve-out -taloudellisia tietoja”, ”Tilintarkastamattomat pro
forma -taloudelliset tiedot” ja ”Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema” ja muualle tähän Esitteeseen sisällytettyjen
Tilintarkastamattomien carve-out -taloudellisten tietojen ja Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen
kanssa.
31.3.2022
(tilintarkastamaton)
(i)
(ii)
F-Secure carve-out
F-Secure pro forma

Miljoonaa euroa
PÄÄOMARAKENNE
Lyhytaikaiset velat yhteensä (ml. pitkäaikaisten velkojen lyhytaikainen osuus) .................................................................................
Taatut / vakuudelliset1) .......................................................................
Takaamattomat / vakuudettomat .......................................................
Pitkäaikaiset velat yhteensä (pl. pitkäaikaisten velkojen lyhytaikainen osuus) ....................................................................................
Taatut / vakuudelliset1) .......................................................................
Takaamattomat / vakuudettomat .......................................................

0,1

1,0

0,1
0,1

1,0
7,5

0,1
-

1,3
6,1

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma ....................................................................................
Ylikurssirahasto .................................................................................
Omat osakkeet ...................................................................................
Muuntoerot ........................................................................................
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto .........................................
Kertyneet voittovarat .........................................................................
Sijoitettu oma pääoma .......................................................................
Oma pääoma yhteensä ....................................................................

9,3
9,3

0,1
7,2
-1,9
5,4

VELKAANTUNEISUUS
(A) Rahavarat ......................................................................................
(B) Likviditeetti (A) ..........................................................................

-2)
-

6,7
6,7

(C) Lyhytaikaiset rahoitusvelat .........................................................
(D) Lyhytaikainen velkaantuneisuus (C) .......................................

0,1
0,1

1,0
1,0

(E) Lyhytaikainen nettovelkaantuneisuus (D - B) .........................

0,1

-5,8

(F) Pitkäaikaiset rahoitusvelat ...........................................................
(G) Pitkäaikainen velkaantuneisuus (F) .........................................

0,1
0,1

7,5
7,5

(H) Nettovelkaantuneisuus yhteensä (E + G) .................................

0,2

1,7

1)Sisältää

vuokrasopimusvelat.
2)Historiallisesti WithSecure on hallinnut F-Securen rahoitusta keskitetyn kassanhallinnan kautta ja siksi carve-out -taloudellisissa
tiedoissa ei ole kohdistettu F-Securelle rahavaroja. Katso myös “Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema – Carve-out -taloudelliset tiedot ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat tekijät – Carve-out-taloudellisten tietojen laatimisessa sovelletut periaatteet – Kassanhallinta ja rahoitus”.
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F-Securella ei ole Esitteen päivämääränä merkittäviä vastuusitoumuksia tai taseen ulkopuolisia vastuita. Lisätietoja FSecuren taseen ulkopuolisista vastuista, sopimusvastuista ja vastuusitoumuksista on esitetty Esitteen kohdissa ”Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema – Sopimusvelvoitteet ja taseen ulkopuoliset velat”. Lisätietoja luottolimiitistä on
esitetty Esitteen kohdassa ”Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema – Luottolimiittilainajärjestely”.
F-Securen pääomarakenteessa ja velkaantuneisuudessa ei ole ollut merkittäviä muutoksia 31.3.2022 ja Esitteen päivämäärän välisenä aikana.
Käyttöpääomaa koskeva lausunto
WithSecuren johdon näkemyksen mukaan F-Securen käyttöpääoma riittää kattamaan F-Securen tarpeet seuraavan 12
kuukauden ajan Esitteen päivämäärästä.
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ERÄITÄ YHDISTELTYJÄ CARVE-OUT -TALOUDELLISIA TIETOJA
Seuraavissa taulukoissa esitetään eräitä F-Securen carve-out -taloudellisia tietoja 31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019
päättyneiltä tilikausilta ja 31.3.2022 ja 31.3.2021 päättyneiltä kolmen kuukauden jaksoilta. Alla esitetyt eräät F-Securen
carve-out -taloudelliset tiedot on johdettu F-Securen tilintarkastetuista carve-out -tilinpäätöksistä 31.12.2021, 31.12.2020
ja 31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta sekä tilintarkastamattomista carve-out -taloudellisista tiedoista 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta sisältäen tilintarkastamattomat vertailutiedot 31.3.2021 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta. F-Securen carve-out -taloudelliset tiedot on laadittu IFRS-standardien mukaisesti, ottaen huomioon
31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiden tilikausien tilintarkastettujen carve-out- tilinpäätösten liitetiedoissa 1
kuvatut periaatteet, joiden mukaisesti F-Securelle kuuluvat varat ja velat, tuotot ja kulut sekä rahavirrat on määritetty.
F-Securen carve-out-tilinpäätöksiä 31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta koskeva riippumaton
tilintarkastajan kertomus sisältää tietyn seikan painottamisen, jossa tilintarkastaja on lausuntoaan mukauttamatta halunnut
kiinnittää huomiota carve-out-tilinpäätösten liitetietoon 1, jossa kuvataan carve-out-laatimisperiaatteet ja tilinpäätösten
laadintaperiaatteet, mukaan lukien lähestymistapa ja tarkoitus mitä varten tilinpäätökset on laadittu, ja että carve-outtilinpäätöskokonaisuuden sisältämä yksittäinen carve-out-tilinpäätös ei siten välttämättä anna kuvaa siitä, mitkä F-Securen taloudellinen asema, toiminnan tulos ja rahavirrat olisivat olleet, jos se olisi toiminut juridisesti itsenäisenä konsernina
esitettyjen tilikausien aikana, eikä F-Securen tulevasta tuloksentuottokyvystä.
Tässä esitetyt taloudelliset tiedot tulee lukea yhdessä osioiden ”Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema” ja ”Taloudellisten tietojen esittäminen”, sekä muualle tähän Esitteeseen sisällytettyjen historiallisten carve-out -taloudellisten tietojen ja Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten kanssa.
Yhdistelty laaja tuloslaskelma
1.1.–31.3.
Miljoonaa euroa

2022

2021

IFRS
(tilintarkastamaton)
LIIKEVAIHTO ..............................................................................
27,4
26,3
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut .................................................
-2,1
-2,1

31.12. päättyneeltä tilikaudelta
2021
2020
2019
IFRS
(tilintarkastettu)
106,3
100,1
94,8
-8,8
-8,0
-7,9

BRUTTOKATE ............................................................................
25,2
Liiketoiminnan muut tuotot..............................................................
0,2
Myynnin ja markkinoinnin kulut......................................................
-7,4
Tuotekehityksen kulut ......................................................................
-4,3
Hallinnon kulut ................................................................................
-2,3

24,2
0,1
-6,7
-4,3
-1,7

97,4
0,5
-28,7
-16,9
-8,8

92,1
0,3
-27,0
-15,3
-5,5

86,9
0,4
-30,5
-14,6
-5,2

LIIKEVOITTO .............................................................................
11,5
Rahoitustuotot .................................................................................
0,4
Rahoituskulut ..................................................................................
-0,2

11,6
0,1
-0,1

43,5
0,3
-0,2

44,7
1,0
-2,0

37,0
0,5
-0,7

TULOS ENNEN VEROJA ............................................................
11,7
Tuloverot..........................................................................................
-2,5

11,5
-2,4

43,6
-9,1

43,7
-9,5

36,8
-8,1

KAUDEN TULOS ..........................................................................
9,3

9,1

34,4

34,2

28,6

Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää
tulosvaikutteisiksi: ...................................................
Ulkomaisiin yksiköihin liittyvät muuntoerot....................................
-0,3

0,0

0,1

0,3

0,1

KAUDEN LAAJA TULOS............................................................
9,0

9,1

34,5

34,5

28,8
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Yhdistelty tase
31.3.
2022

Miljoonaa euroa

2021

31.12.
2020
IFRS
(tilintarkastettu)

2021

IFRS
(tilintarkastamaton)

2019

VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet ...........................................................
Aineettomat hyödykkeet ........................................................
Laskennalliset verosaamiset ...................................................
Pitkäaikaiset varat yhteensä................................................

0,2
6,1
0,2
6,6

0,3
5,4
0,4
6,1

0,3
5,9
0,2
6,4

0,3
5,6
0,4
6,3

0,3
5,7
0,5
6,5

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus ....................................................................
Jaksotettu liikevaihto .............................................................
Myyntisaamiset ja muut saamiset ..........................................
Lähipiirisaamiset WithSecurelta ............................................
Lyhytaikaiset varat yhteensä1) ............................................

0,0
1,0
21,3
10,3
32,7

0,1
0,7
22,2
11,5
34,4

0,1
1,3
19,1
12,1
32,5

0,1
0,5
17,9
12,2
30,7

0,1
0,5
19,0
7,1
26,7

VARAT YHTEENSÄ ..............................................

39,2

40,5

38,9

37,0

33,2

SIJOITETTU OMA PÄÄOMA JA VELAT
SIJOITETTU OMA PÄÄOMA ..........................................

9,3

11,7

9,5

9,1

2,0

PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset velat, pitkäaikaiset .................................................
Laskennalliset verovelat .........................................................
Muut pitkäaikaiset velat .........................................................
Pitkäaikaiset velat yhteensä ................................................

0,1
0,3
3,3
3,7

0,1
0,3
3,5
3,9

0,1
0,2
3,2
3,5

0,1
0,3
3,5
3,9

0,1
0,0
3,3
3,4

LYHYTAIKAISET VELAT
Korolliset velat, lyhytaikaiset.................................................
Ostovelat ja muut velat ..........................................................
Varaukset ...............................................................................
Muut lyhytaikaiset velat ........................................................
Lyhytaikaiset velat yhteensä ...............................................

0,1
9,2
17,0
26,3

0,1
7,7
17,1
24,9

0,1
9,2
16,6
25,9

0,1
7,9
16,0
24,0

0,1
9,3
0,7
17,6
27,8

SIJOITETTU OMA PÄÄOMA JA VELAT
YHTEENSÄ ........................................................................
39,2
40,5
38,9
37,0
33,2
1) Historiallisesti WithSecure on hallinnut F-Securen rahoitusta keskitetyn kassanhallinnan kautta ja siksi carve-out taloudellisissa
tiedoissa ei ole kohdistettu F-Securelle rahavaroja. Katso myös “Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema – Carve-out -taloudelliset tiedot ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat tekijät – Carve-out-taloudellisten tietojen laatimisessa sovelletut periaatteet – Kassanhallinta ja rahoitus”.
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Yhdistelty rahavirtalaskelma
1.1.–31.3.
2022
2021
IFRS
(tilintarkastamaton)

Miljoonaa euroa

Liiketoiminnan rahavirta
Kauden tulos ................................................................................
Oikaisut ........................................................................................
Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset ....................
Muut oikaisut ...............................................................................
Rahoitustuotot ja -kulut................................................................
Välittömät verot ...........................................................................
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta .............................

31.12. päättyneeltä tilikaudelta
2021
2020
2019
IFRS
(tilintarkastettu)

9,3
2,7
0,4
0,1
-0,2
2,5
12,0

9,1
2,8
0,3
0,0
0,0
2,4
11,9

34,4
11,1
1,5
0,5
-0,1
9,1
45,5

34,2
12,4
2,1
-0,2
1,0
9,5
46,6

28,6
12,3
2,4
1,6
0,2
8,1
41,0

-1,6
0,0

-4,4
0,0

-1,8
0,0

0,1
0,0

1,4
0,3

Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten
lisäys (–), vähennys (+) ................................................................
Vaihto-omaisuuden lisäys (–), vähennys (+) ................................
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys
(+), vähennys (–) ..........................................................................
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja
veroja ..........................................................................................

0,4

0,7

1,4

-3,1

-3,0

10,8

8,3

45,1

43,5

39,7

Maksetut korot .............................................................................
Saadut korot .................................................................................
Muut rahoituskulut ja -tuotot .......................................................
Maksetut välittömät verot ............................................................
Liiketoiminnan rahavirta ..........................................................

-0,0
0,0
-0,1
-2,4
8,3

-0,0
0,0
0,0
-2,4
5,9

-0,0
0,0
0,1
-9,0
36,1

-0,0
-0,0
0,1
-9,1
34,5

-0,0
0,0
-0,0
-7,7
32,0

-0,6

-0,2

-1,7

-1,7

-3,1

-0,6

-0,2

0,0
-1,6

-1,7

-3,1

Rahoituksen rahavirta
Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut ......................................
Oman pääoman ehtoinen nettorahoitus WithSecuren kanssa .......
Rahoituksen rahavirta ...............................................................

-0,0
-7,7
-7,8

-0,0
-5,7
-5,8

-0,2
-34,3
-34,5

-0,2
-32,6
-32,8

-0,2
-28,6
-28,9

Rahavarojen muutos1)................................................................

-

-

-

-

-

Rahavarat tilikauden alussa1)....................................................

-

-

-

-

-

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ................
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden
luovutustulot ................................................................................
Investointien rahavirta ..............................................................

Rahavarat tilikauden lopussa1) .................................................
1) Historiallisesti WithSecure on hallinnut F-Securen rahoitusta keskitetyn kassanhallinnan kautta ja siksi rahoituslaskelmalla ei
ole suoraan F-Securelle kohdistettu rahavaroja. Katso myös “Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema – Carve-out -taloudelliset tiedot ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat tekijät – Carve-out-taloudellisten tietojen laatimisessa sovelletut periaatteet – Kassanhallinta ja rahoitus”.
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Tunnusluvut

Miljoonaa euroa, ellei toisin mainittu

1.1.–31.3. tai 31.3.
2022
2021
IFRS
(tilintarkastamaton)

27,4
Liikevaihto .......................................................................................
4,1 %
Liikevaihdon kasvu % ...................................................................
12,7
Oikaistu käyttökate (EBITDA) ........................................................
46,4 %
% liikevaihdosta ...........................................................................
11,9
EBITA ..............................................................................................
43,3 %
% liikevaihdosta ............................................................................
12,7
Oikaistu EBITA ................................................................................
46,3 %
% liikevaihdosta ............................................................................
Liikevoitto (EBIT) ...........................................................................
11,5
% liikevaihdosta ............................................................................
42,1 %
Oikaistu liikevoitto (EBIT) ..............................................................
12,3
% liikevaihdosta ............................................................................
45,0 %
Tulos ennen veroja ...........................................................................
11,7
% liikevaihdosta ............................................................................
42,8 %
Tuotekehityskulut ............................................................................
4,3
% liikevaihdosta .............................................................................
15,6 %
Investoinnit .......................................................................................
0,6
% liikevaihdosta .............................................................................
2,0 %
Liiketoiminnan rahavirta ...................................................................
8,3
Nettovelka (+) / Nettorahavarat (-)3) .................................................
0,2
Omavaraisuusaste % .........................................................................
23,7 %
Kassakonversio .................................................................................
86,1 %
Palkat ja palkkiot ..............................................................................
4,2
Henkilöstö keskimäärin2) ..................................................................
250
Henkilöstö kauden lopussa2) .............................................................
255
1)

26,3
11,9
45,2 %
11,8
45,0 %
11,8
45,0 %
11,6
43,9 %
11,6
43,9 %
11,5
43,9 %
4,3
16,3 %
0,2
0,6 %
5,9
0,2
28,8 %
68,2 %
4,2
243
244

31.12. päättyneeltä tilikaudelta tai 31.12.
2021
2020
2019
IFRS
(tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu)
106,31)
6,1 %
47,4
44,6 %
44,8
42,2 %
47,2
44,4 %
43,51)
40,9 %
45,9
43,2 %
43,61)
41,0 %
16,91)
15,9 %
1,71)
1,6 %
36,11)
0,2
24,5 %
95,6 %
16,11)
245
248

100,11)
5,5 %
46,7
46,7 %
46,5
46,5 %
46,5
46,5 %
44,71)
44,6 %
44,7
44,6 %
43,71)
43,6 %
15,31)
15,2 %
1,71)
1,7 %
34,51)
0,2
24,5 %
89,8 %
14,31)
233
243

94,81)
40,1
42,3 %
39,1
41,2 %
39,9
42,0 %
37,01)
39,0 %
37,7
39,8 %
36,81)
38,8 %
14,61)
15,4 %
3,11)
3,3 %
32,01)
0,3
5,9 %
89,0 %
16,21)
223
227

Tilintarkastettu
Käsittää suoraan kuluttajatietoturvaliiketoiminnan palveluksessa olevan henkilöstön. Luku ei sisällä yhteisten jaettujen konsernitoimintojen osuutta
henkilöstöstä
3)
Carve-out -taloudellisissa tiedoissa F-Securelle ei ole kohdistettu rahavaroja tai eräitä vuokrasopimusvelkoja, kuten toimitiloihin liittyviä vuokrasopimusvelkoja tai koneisiin ja laitteisiin liittyviä vuokrasopimusvelkoja. Tästä johtuen carve-out- taloudellisista tiedoista johdettu nettovelka-tunnusluku
ei kuvasta F-Securen nettovelkaa Jakautumisen jälkeen, Yhtiön toimiessa erillisenä yhtiönä.
2)
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Tunnuslukujen määritelmät ja käyttötarkoitus
Tunnusluku

Määritelmä

Käyttötarkoitus

Liikevaihdon kasvu

(kuluvan tilikauden liikevaihto – edellisen
tilikauden liikevaihto) / edellisen tilikauden liikevaihto

Käyttökate (EBITDA)

Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

EBITA

Liikevoitto + aineettomien hyödykkeiden
poistot ja arvonalentumiset.

Liikevaihdon kasvu kuvaa F-Securen liiketoiminnan suorituskyvyn
kehitystä edelliseen tilikauteen
verrattuna.
Käyttökate ja EBITA ovat mittareita, joilla mitataan F-Securen liiketoiminnan suorituskykyä.

Liikevoitto (EBIT)

Tulos ennen veroja ja nettorahoituseriä.

Oikaistu käyttökate
(EBITDA)
Oikaistu EBITA

Käyttökate ennen vertailukelpoisuuteen
vaikuttavia eriä.
EBITA ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
Liikevoitto ennen vertailukelpoisuuteen
vaikuttavia eriä
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
liittyvät uudelleenjärjestelyihin, strategisiin läpikäynteihin sekä suunniteltuun listautumiseen.

Oikaistu liikevoitto (EBIT)
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

Investoinnit

Liiketoiminnan rahavirta
Nettovelkaantuneisuus (+) /
Nettorahavarat (-)

Vastaa Yhdistellyn rahavirtalaskelman
erää Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin.
Vastaa Yhdistellyn rahavirtalaskelman
erää Liiketoiminnan rahavirta.
Korolliset velat – rahavarat

Omavaraisuusaste %

Sijoitettu pääoma / Taseen loppusumma

Kassakonversio

(Oikaistu käyttökate (EBITDA) – Investoinnit – Nettokäyttöpääoman muutos) /
Oikaistu käyttökate (EBITDA)
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Liikevoittoa käytetään F-Securen
liiketoiminnan
kannattavuuden
mittaamiseen
Käyttökatteen, Liikevoiton ja
EBITA:n lisäksi esitellään oikaistu
käyttökate, oikaistu liikevoitto ja
oikaistu EBITA, jotta saadaan nostettua esiin liiketoiminnan taustalla olevaa suorituskykyä sekä parannettua kausien välistä
vertailukelpoisuutta.
F-Secure uskoo, että nämä vertailukelpoiset suorituskykymittarit
tarjoavat merkityksellistä lisätietoa jättämällä pois eriä, jotka eivät
kuulu tavanomaiseen liiketoimintaan ja jotka heikentävät kausien
välistä vertailukelpoisuutta.
Investoinnit on esitetty kuvamaan
kyseisenä ajanjaksona tehtyjä investointeja.
Kuvaa F-Securen liiketoiminnan
tuottamaa rahavirtaa.
Nettovelkaantuneisuus
osoittaa
koko ulkoisen velan määrän. Negatiivinen summa kertoo nettokassa-aseman.
Omavaraisuusaste kuvaa pääomalla rahoitetun omaisuuden
määrää suhteessa F-Securen kokonaisvaroihin.
Kassakonversio-tunnuslukua käytetään arvioimaan F-Securen kykyä muuntaa liiketoiminnan tulos
rahaksi. Tunnusluku osoittaa F-Securen kykyä maksaa osinkoja ja /
tai kerätä varoja yritysostoja tai
muita transaktioita varten.

Tiettyjen vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen
Käyttökatteen (EBITDA) täsmäytys EBIT:iin
1.1. -31.3.
Miljoonaa euroa

Käyttökate (EBITDA) .........................................
Poistot ja arvonalentumiset ....................................
Liikevoitto (EBIT) ................................................
1)

2022

2021
IFRS
(tilintarkastamaton)
11,9
11,9
-0,4
-0,3
11,5
11,6

31.12. päättyneeltä
tilikaudelta
2021
2020
2019
IFRS
(tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu)
45,0
46,7
39,4
-1,51)
-2,11)
-2,41)
43,51)
44,71)
37,01)

Tilintarkastettu

Oikaistun käyttökatteen (EBITDA) täsmäytys EBITDA:an ja EBIT:iin
1.1.–31.3.
Miljoonaa euroa

Oikaistu käyttökate (EBITDA) ..........................
Oikaisut käyttökatteeseen
Strategiaan liittyvät kulut ..................................
Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kulut .................
Suunniteltuun listautumiseen liittyvät kulut .........
Käyttökate (EBITDA) ..........................................
Poistot ja arvonalentumiset ....................................
Liikevoitto (EBIT) ...............................................
1)

2022

2021
IFRS
(tilintarkastamaton)
12,7
11,9
-0,8
11,9
-0,4
11,5

11,9
-0,3
11,6

31.12. päättyneeltä
tilikaudelta
2021
2020
2019
IFRS
(tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu)
47,4
46,7
40,1
-2,4
45,0
-1,51)
43,51)

46,7
-2,11)
44,71)

-0,7
39,4
-2,41)
37,01)

Tilintarkastettu

EBITA:n täsmäytys EBIT:iin
1.1. -31.3.
Miljoonaa euroa

EBITA ...................................................................
Aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset ...................................................................
Liikevoitto (EBIT) ................................................
1)

2022

2021
IFRS
(tilintarkastamaton)
11,9
11,8
-0,3
11,5

Tilintarkastettu
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-0,3
11,6

31.12. päättyneeltä
tilikaudelta
2021
2020
2019
IFRS
(tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu)
44,8
46,5
39,1
-1,31)
43,51)

-1,9 1)
44,71)

-2,11)
37,01)

Oikaistun EBITA:n täsmäytys EBITA:an ja EBIT:iin
1.1.–31.3.
Miljoonaa euroa

Oikaistu EBITA ..................................................
Oikaisut EBITA:an
Strategiaan liittyvät kulut ..................................
Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kulut .................
Suunniteltuun listautumiseen liittyvät kulut .......
EBITA ..................................................................
Aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset ..................................................................
Liikevoitto (EBIT) ..............................................
1)

2022

2021
IFRS
(tilintarkastamaton)
12,7
11,8

31.12. päättyneeltä
tilikaudelta
2021
2020
2019
IFRS
(tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu)
47,2
46,5
39,9

-0,8
11,9

11,8

-2,4
44,8

46,5

-0,7
39,1

-0,3
11,5

-0,3
11,6

-1,31)
43,51)

-1,91)
44,71)

-2,11)
37,01)

Tilintarkastettu

Oikaistun liikevoiton (EBIT) täsmäytys
1.1. -31.3.
Miljoonaa euroa

Oikaistu liikevoitto (EBIT) ................................
Oikaisut liikevoittoon
Strategiaan liittyvät kulut .....................................
Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kulut ....................
Suunniteltuun listautumiseen liittyvät kulut ..........
Liikevoitto (EBIT)...............................................
1)

2022

2021
IFRS
(tilintarkastamaton)
12,3
11,6
-0,8
11,5

11,6

31.12. päättyneeltä
tilikaudelta
2021
2020
2019
IFRS
(tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu)
45,9
44,7
37,7
-2,4
43,51)

44,71)

-0,7
37,01)

Tilintarkastettu

Kassakonversion täsmäytys Oikaistuun käyttökatteeseen (EBITDA)
1.1.–31.3.
Miljoonaa euroa

Oikaistu käyttökate (EBITDA) .........................
Investoinnit ..........................................................
Nettokäyttöpääoman muutos ................................
Yhteensä ..............................................................
Oikaistu käyttökate (EBITDA) .........................
Kassakonversio ...................................................
1)

2022

2021

IFRS
(tilintarkastamaton)
12,7
11,9
-0,6
-0,2
-1,2
-3,6
10,9
8,1
÷
÷
12,7
11,9
86,1 %
68,2 %

Tilintarkastettu
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31.12. päättyneeltä tilikaudelta
2021
2020
2019
IFRS
(tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu)
47,4
46,7
40,1
-1,71)
-1,71)
-3,11)
-0,4
-3,0
-1,3
45,3
41,9
35,7

÷

÷

÷

47,4
95,6 %

46,7
89,8 %

40,1
89,0 %

TILINTARKASTAMATTOMAT PRO FORMA -TALOUDELLISET TIEDOT
Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen laatimisperusta
Seuraavat tilintarkastamattomat yhdistetyt pro forma -taloudelliset tiedot ("Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset
tiedot") on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa kuvaamaan Jakautumisen vaikutusta F-Securen historiallisiin carve-out-taloudellisiin tietoihin ikään kuin Jakautuminen olisi tapahtunut aikaisempana ajankohtana. Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on laadittu ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa.
Tilintarkastamaton yhdistelty pro forma -tuloslaskelma 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta ja Tilintarkastamaton yhdistelty pro forma -tuloslaskelma 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta kuvaavat Jakautumista ikään kuin se
olisi tapahtunut 1.1.2021. Tilintarkastamaton yhdistelty pro forma -tase 31.3.2022 kuvaa Jakautumista ikään kuin se olisi
tapahtunut tuona päivänä.
Luonteensa vuoksi Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot havainnollistavat, mikä hypoteettinen vaikutus
olisi ollut, jos Jakautuminen olisi toteutettu näissä Tilintarkastamattomissa pro forma -taloudellisissa tiedoissa oletettuna
päivänä, eikä näin ollen edusta F-Securen todellista liiketoiminnan tulosta tai taloudellista asemaa. Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen tarkoituksena ei ole myöskään ennakoida F-Securen liiketoiminnan tulosta tai
taloudellista asemaa tulevana ajankohtana, eivätkä ne edusta F-Securen toiminnan tulosta tai taloudellista asemaa itsenäisenä julkisen kaupankäynnin kohteena olevana yhtiönä esitetyillä ajanjaksoilla.
Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot havainnollistavat oikaisuja historiallisiin carve-out -taloudellisiin
tietoihin pro forma -vaikutusten antamiseksi tapahtumille, jotka liittyvät suoraan Jakautumiseen ja ovat perusteltavissa
tosiseikoin. Pro forma -oikaisut perustuvat saatavilla oleviin tietoihin ja oletuksiin, jotka on kuvattu näiden Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen liitetiedoissa. Ei ole varmuutta siitä, että Tilintarkastamattomia pro forma taloudellisia tietoja laadittaessa käytetyt oletukset osoittautuvat oikeiksi. Lisäksi F-Securen efektiivinen verokanta saattaa
olla erilainen tulevaisuudessa riippuen Jakautumisen jälkeisistä toiminnoista, kuten rahan tarpeesta, tuloksen maantieteellisestä jakautumisesta ja verosuunnittelustrategioista.
Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on laadittu komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteen
20 mukaisesti sekä F-Securen soveltamien IFRS laadintaperiaatteiden mukaisesti.
Pro forma -taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Jakautumisen vaikutukset
Koska F-Securen liiketoiminta erotetaan itsenäiseksi erilliseksi konserniksi vasta Jakautumisen täytäntöönpanopäivänä,
mikä on suunniteltu olevan 30.6.2022, F-Securen historialliset taloudelliset tiedot on esitetty tässä Jakautumis- ja Listalleottoesitteessä carve-out taloudellisina tietoina, jotka on johdettu WithSecuren tilintarkastetuista konsernitilinpäätöksistä
ja tilintarkastamattomista osavuosikatsauksista.
Jakautumissuunnitelman mukaisesti kaikki F-Securen liiketoimintaan kuuluvat varat, velat ja vastuut siirtyvät ilman selvitysmenettelyä WithSecuresta F-Securelle. F-Securen oman pääoman rakenne muodostetaan Jakautumissuunnitelman
perusteella. Jakautumisen yhteydessä F-Securen vuokratiloihin ja valmiusluottosopimukseen liittyvät sopimukset astuvat
voimaan. Lisäksi F-Securen konsernirakenne muodostetaan ennen Jakautumisen toteuttamista useiden järjestelyjen
myötä, joissa kuluttajatietoturvaliiketoiminta siirtyy F-Securen ulkomaisille konserniyhtiöille. Nämä Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot sisältävät nämä Jakautumiseen liittyvät tapahtumat havainnollistamaan niitä Jakautumisen vaikutuksia, jotka eivät sisälly historiallisiin carve-out -taloudellisiin tietoihin. Jakautumiseen liittyvät pro forma oikaisut sisältävät myös omaan pääomaan liittyvät oikaisut havainnollistamaan F-Securen suunniteltua pääomarakennetta
kuten Jakautumissuunnitelmassa on esitetty, sekä arvioidut Listautumiseen liittyvät välittömät kustannukset.
Esitetyt pro forma -oikaisut perustuvat F-Securen tilintarkastamattomiin carve-out -taloudellisiin tietoihin 31.3.2022 päättyneeltä kolmelta kuukaudelta, 31.12.2021 päättyneen tilikauden tilintarkastettuun yhdisteltyyn carve-out -tilinpäätökseen, WithSecuren ja F-Securen tekemiin vuokrasopimuksiin, valmiusluottolimiittisopimukseen, johdon arvioon tytäryhtiörakenteen muodostamisen vaikutuksista ja johdon arvioon F-Securelle siirrettävistä varoista ja veloista sekä Listautumiseen liittyvistä kuluista, joista F-Secure vastaa jakautumissuunnitelman mukaisesti.
Jakautumisen yhteydessä F-Securelle siirrettyjen varojen ja velkojen lopulliset määrät voivat poiketa olennaisesti Tilintarkastamattomissa pro forma -taloudellisissa tiedoissa esitetyistä määristä, koska lopulliset määrät muodostuvat siirrettävien varojen ja velkojen täytäntöönpanopäivän kirjanpitoarvon mukaisesti. Tämä voi johtaa merkittäviin
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eroavaisuuksiin näitten Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen ja F-Securen tulevan liiketoiminnan tuloksen ja taloudellisen aseman välillä.
Historialliset taloudelliset tiedot
Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on johdettu F-Securen tilintarkastetuista carve-out -tilinpäätöksistä
31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta ja tilintarkastamattomasta yhdistellyistä carve-out -taloudellisista tiedoista 31.3.2021
päättyneeltä kolmelta kuukaudelta, jotka ovat sisällytetty tämän Esitteen F-sivuille.
F-Securen historialliset carve-out tilinpäätökset eivät välttämättä kuvaa F-Securen tulevaa kehityksestä, tai F-Securen
liiketoiminnallista tulosta, taloudellista asemaa tai kassavirtoja, jotka olisivat toteutuneet, jos F-Secure olisi toiminut erillisenä juridisena konsernina esitettyjen tilikausien aikana. Lisäksi keskitetysti tuotettujen jaettujen palveluiden kustannukset, jotka on kohdistettu F-Securelle historiallisten carve-out-taloudellisten tietojen esittämistä varten, eivät välttämättä vastaa sitä, mitä nämä kustannukset olisivat olleet, jos F-Secure olisi toiminut itsenäisenä juridisena konsernina.
Näin ollen F-Securelle voi aiheutua lisäkustannuksia Täytäntöönpanopäivän jälkeen itsenäisenä pörssiyhtiönä toimimiseen liittyen sekä pääkonttoritoimintojen organisoinnista.
Muuta huomioon otettavaa
Kaikki summat on esitetty miljoonina euroina, ellei toisin mainita. Esitetyt Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset
tiedot ovat pyöristettyjä. Näin ollen tietyissä tapauksissa sarakkeen tai rivin lukujen summa ei välttämättä vastaa täsmälleen kyseiselle sarakkeelle tai riville annettua kokonaismäärää.
Pro forma -oikaisujen tulovero vaikutukset on laskettu soveltuvin osin perustuen joko F-Securen efektiiviseen verokantaan 21% prosenttia tai käyttäen Suomen 20% yhteisöverokantaa.
Esitettävät Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot tulee lukea yhdessä tässä Esitteessä esitettyjen F-Securen
historiallisten taloudellisten tietojen, Jakautumissuunnitelman, Yhteenvedon sekä muiden tässä Esitteessä esitettyjen tietojen kanssa.
Riippumattoman tilintarkastajan kertomus Tilintarkastamattomista pro forma -taloudellisista tiedoista on sisällytetty tämän Esitteen liitteeseen B.
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F-Securen Tilintarkastamattomat yhdistellyt pro forma -tuloslaskelmat ja -tase
Tilintarkastamaton yhdistelty pro forma -tuloslaskelma 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta

Miljoonaa euroa, ellei toisin mainittu
LIIKEVAIHTO ......................................
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut ..........

Pro forma -oikaisut
F-Secure
Konsercarve-out Vuokranin muo(tilintar- sopimuk- Listautu- Luottodostami- F-Secure
kastamaset
miskulut
limiitti
nen
pro
ton)
(Liite 1a) (Liite 1b) (Liite 1c) (Liite 1d)
forma
27,4
27,4
-2,1
-2,1

BRUTTOKATE ......................................
Liiketoiminnan muut tuotot ......................
Myynnin ja markkinoinnin kulut ..............
Tuotekehityksen kulut ..............................
Hallinnon kulut..........................................

25,2
0,2
-7,4
-4,3
-2,3

0,1
0,0
0,0

0,8

-

-

25,2
0,2
-7,3
-4,2
-1,5

LIIKEVOITTO ......................................
Rahoitustuotot ..........................................
Rahoituskulut ...........................................

11,5
0,4
-0,2

0,1
-0,0

0,8
-

-0,0

0,1
-0,0

12,4
0,4
-0,2

TULOS ENNEN VEROJA ....................
Tuloverot ..................................................

11,7
-2,5

0,1
-0,0

0,8
-0,2

-0,0
0,0

0,0
-0,0

12,6
-2,7

KAUDEN TULOS ..................................

9,3

0,1

0,6

-0,0

0,0

10,0

Osakekohtainen tulos, euroa ....................

-

-

-

-

-

0,06
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Tilintarkastamaton yhdistelty pro forma -tuloslaskelma 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta
Pro forma -oikaisut

Miljoonaa euroa, ellei toisin mainittu
LIIKEVAIHTO ......................................
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut ..........

KonserF-Secure
Vuokranin muocarve-out sopimuk- Listautu- Luottodostami- F-Secure
(tilintarset
miskulut
limiitti nen (Liite
pro
kastettu) (Liite 1a) (Liite 1b) (Liite 1c)
1d)
forma
106,3
106,3
-8,8
-8,8

BRUTTOKATE ......................................
Liiketoiminnan muut tuotot ......................
Myynnin ja markkinoinnin kulut ..............
Tuotekehityksen kulut ..............................
Hallinnon kulut
...............................

97,4
0,5
-28,7
-16,9
-8,8

0,2
0,1
0,0

-3,6

-

-

97,4
0,5
-28,6
-16,8
-12,4

LIIKEVOITTO ......................................
Rahoitustuotot ..........................................
Rahoituskulut ...........................................

43,5
0,3
-0,2

0,3
-0,0

-3,6
-

-0,1

0,2
-0,0

40,3
0,5
-0,3

TULOS ENNEN VEROJA ....................
Tuloverot ..................................................

43,6
-9,1

0,3
-0,1

-3,6
0,7

-0,1
0,0

0,2
-0,0

40,4
-8,5

TILIKAUDEN TULOS ..........................

34,4

0,2

-2,9

-0,0

0,1

31,9

Osakekohtainen tulos, euroa ....................

-

-

-

-

-

0,18
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Tilintarkastamaton yhdistelty pro forma -tase 31.3.2022

Miljoonaa euroa
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet ........................................
Aineettomat hyödykkeet .....................................
Laskennalliset verosaamiset ................................
Muut saamiset .....................................................
Pitkäaikaiset varat yhteensä .............................

Pro forma -oikaisut
F-Secure
VuokraKonsernin
carve-out
sopimuk- Listautu- muodosta(tilintarset
miskulut
minen
kastamaton) (Liite 1a) (Liite 1b)
(Liite 1d)

F-Secure
pro forma

0,2
6,1
0,2
6,6

2,1
2,1

-

4,5
4,5

2,3
6,1
0,2
4,5
13,2

0,0
1,0
21,3

-

-

-

0,0
1,0
21,3

-

-

0,6

-

0,6

10,3
32,7

-

-3,6
-3,0

-10,3
10,3
-

6,7
29,6

VARAT YHTEENSÄ.........................................

39,2

2,1

-3,0

4,5

42,9

EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE
KUULUVA OMA PÄÄOMA
Osakepääoma ......................................................
Ylikurssirahasto ...................................................
Omat osakkeet .....................................................
Muuntoerot ..........................................................
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ...........
Kertyneet voittovarat ...........................................
Sijoitettu oma pääoma .........................................
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ .........................

9,3
9,3

-

-2,2
-2,2

0,1
7,2
0,3
-9,3
-1,6

0,1
7,2
-1,9
5,4

PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset velat, pitkäaikaiset ..............................
Laskennalliset verovelat ......................................
Muut pitkäaikaiset velat ......................................
Pitkäaikaiset velat yhteensä ..............................

0,1
0,3
3,3
3,7

1,2
1,2

-

6,1
6,1

7,5
0,3
3,3
11,1

LYHYTAIKAISET VELAT
Korolliset velat, lyhytaikaiset ..............................
Ostovelat ja muut velat ........................................
Muut lyhytaikaiset velat ......................................
Lyhytaikaiset velat yhteensä ............................

0,1
9,2
17,0
26,3

0,9
0,9

-0,8
-0,8

-

1,0
8,4
17,0
26,3

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ ..............

39,2

2,1

-3,0

4,5

42,9

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus .................................................
Jaksotettu liikevaihto ...........................................
Myyntisaamiset ja muut saamiset ........................
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset ...............................................................
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Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen liitetiedot
Liite 1a – Vuokrasopimukset
F-Secure ja WithSecure ovat sopineet vuokrasopimusjärjestelyistä, joissa WithSecure alivuokraa jaettuja toimistotiloja
tietyissä kohteissa F-Securelle Täytäntöönpanopäivän jälkeen. Lisäksi F-Secure on sopinut yhden uuden toimistotilan
vuokrasopimuksen. Toimistotilojen vuokra-ajat vaihtelevat 17 kuukaudesta 30 kuukauteen Jakautumisen Täytäntöönpanopäivästä alkaen. Tilintarkastamattomia pro forma -taloudellisia tietoja varten vuokrasopimukset on esitetty yhdistellyllä
Tilintarkastamattomalla pro forma -taseella ikään kuin vuokrasopimukset olisi laadittu ja vuokrasopimusvelat sekä vastaavat käyttöoikeusomaisuuserät kirjattu taseelle 31.3.2022. Vuokrasopimusten vaikutus yhdistellyllä Tilintarkastamattomalla pro forma -tuloslaskelmalla on esitetty ikään kuin vuokrasopimukset olisi laadittu 1.1.2021.
Yhdistellyssä Tilintarkastamattomassa pro forma -tuloslaskelmassa carve-out-taloudellisten tietojen historiallisia liiketoiminnan kuluja on oikaistu vähentämällä vuokrasopimuksista aiheutuneita kuluja 0,3 miljoonaa euroa ja kasvattamalla
käyttöoikeusomaisuuserien poistoja 0,2 miljoonaa euroa ja vuokrasopimusvelkojen korkokuluja 0,0 miljoonaa euroa
31.3.2022 päättyneeltä kolmelta kuukaudelta. 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta yhdisteltyä Tilintarkastamattoman pro
forma -tuloslaskelman - liiketoiminnan kuluja on oikaistu vähentämällä vuokrasopimuksista aiheutuneita kuluja 1,2 miljoonaa euroa ja kasvattamalla käyttöoikeusomaisuuserien poistoja 0,9 miljoonaa euroa ja vuokrasopimusvelkojen korkokuluja 0,0 miljoonaa euroa.
Yhdistellyllä Tilintarkastamattomalla pro forma -taseella 31.3.2022 vuokrasopimukset on kirjattu taseelle käyttöoikeusomaisuuserinä ja vastaavina vuokrasopimusvelkoina. Tämän seurauksena, aineellisiin hyödykkeisiin on lisätty 2,1 miljoonaa euroa ja eriin korolliset velat, pitkäaikaset ja korolliset velat, lyhytaikaiset on lisätty 1,2 miljoonaa euroa ja 0,9
miljoonaa euroa vastaavasti.
Liite 1b – Listautumiskulut
F-Securelle tulevasta Listautumisen yhteydessä syntyvät yhteensä 3,6 miljoonan euron arvioidut kulut koostuvat pääosin
taloudellisista, laki- ja muista neuvonantajakuluista. Koska Tilintarkastamattomat yhdistellyt Tilintarkastamattomat pro
forma -tuloslaskelmat 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta ja 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta kuvaavat
Jakautumista ikään kuin se olisi tapahtunut 1.1.2021, listautumiskulut on esitetty kuin ne olisivat syntyneet vuoden 2021
alussa.
Yhdistellyn Tilintarkastamattoman pro forma -tuloslaskelman hallinnon kuluihin on kirjattu 3,6 miljoonaa euroa mukaan
lukien 0,7 miljoonan euron tuloverovaikutus 31.12.2021 päättyneelle tilikaudelle. Carve-out yhdistetyllä tuloslaskelmalle
kirjatut 0,8 miljoonan euron listautumiskulut ja niihin liittyvä verovaikutus, 0,2 miljoonaa euroa, 31.3.2022 päättyneeltä
kolmen kuukauden jaksolta on eliminoitu yhdistetyllä Tilintarkastamattomalla pro forma -tuloslaskelmalla samalla ajanjaksolla.
Yhdistellyssä Tilintarkastamattomassa pro forma -taseessa arvioitujen listautumiskulujen maksamaton osuus, 2,8 miljoonaa euroa, ja historiallisessa carve-out yhdistellyssä taseessa erään ostovelat ja muut velat kirjatut listautumiskulut, 0,8
miljoonaa euroa, yhteensä 3,6 miljoonaa euroa, on vähennetty rahavaroista. Yhdistellyssä Tilintarkastamattomassa pro
forma -taseessa 2,2 miljoonan euron nettovaikutus tuloverovaikutus mukaan lukien on vähennetty kertyneistä voittovaroista.
Listautumiskustannusten verovaikutus on laskettu käyttäen Suomen yhteisöverokantaa, joka on tällä hetkellä 20%. Tällä
oikaisulla ei ole jatkuvaa vaikutusta F-Securen toiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan.
Liite 1c – Luottolimiitti
F-Secure on sopinut uudesta rahoitusjärjestelystä, joka koostuu 10 miljoonan euron luottolimiitistä, jota voidaan käyttää
yleisiin rahoitustarpeisiin. Pro forma -tarkoituksiin on tehty oletus, että luottolimiittiä ei nosteta Jakautumisen yhteydessä
tai Täytäntöönpanopäivän jälkeen.
Pro forma -tarkoituksiin rahoituskuluihin on kirjattu arvioiduksi luottolimiitin kuluksi 0,0 miljoonaa euroa 31.3.2022
päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta ja 0,1 miljoonaa euroa 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta. Yhdistellyllä Tilintarkastamattomalla pro forma -tuloslaskelmalla esitettävät kulut havainnollistavat luottolimiitistä maksettavaa sitoumuspalkkiota.
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Liite 1d – Konsernin muodostaminen
Jakautumissuunnitelman mukainen F-Securen pääomarakenteen muodostus on oikaistu emoyhtiön omistajille kuuluvaan
omaan pääomaan yhdistetyssä Tilintarkastamattomassa pro forma -taseessa 31.3.2022. Yhdistellyssä Tilintarkastamattomassa pro forma -taseessa Sijoitetun oman pääoman esittäminen carve-out yhdistellyllä taseella 31.3.2022 on oikaistu
jakamalla rivi Sijoitettu oma pääoma riveille Osakepääoma, Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto sekä Kertyneet
voittovarat.
Jakautumisen yhteydessä F-Securelle siirtyvien varojen ja velkojen lopulliset määrät ja oman pääoman ehtoisten erien
koostumus voivat olennaisesti poiketa näissä Tilintarkastamattomissa pro forma -taloudellisissa tiedoissa esitetyistä,
koska varojen ja velkojen lopulliset määrät sekä pääomarakenne määräytyvät täytäntöönpanopäivän määrien mukaan.
Ennen Jakautumista WithSecure toteuttaa ulkomaisissa tytäryhtiöissä liiketoimintakauppoja tai sitä vastaavia järjestelyjä
muodostaakseen juridisen itsenäisen F-Secure konsernin tytäryhtiörakenteen touko- ja kesäkuussa 2022. Carve-out-tilinpäätös sisältää F-Securelle kuuluvat varat ja velat. Kun F-Securen konsernirakenne muodostuu, uusille F-Secure-konsernin yhtiöille siirtyvistä varoista ja veloista kirjataan WithSecure-konserniin kauppahintavastikkeisiin liittyvät sisäiset saamiset ja velat. Jakautumisen yhteydessä näistä kauppahintavastikkeista liittyvistä saamisista ja veloista tulee ulkoiset
kauppahintahintasaamiset WithSecurelta tai kauppahintahintavelat WithSecurelle. Kauppahinnat maksetaan kolmen vuoden kuluttua korkoineen. Järjestelyjen arvioidut vaikutukset yhdistettyyn Tilintarkastamattomaan pro forma -taseeseen
31.3.2022 näkyvät 4,5 miljoonan euron lisäyksenä pitkäaikaisten varojen muut saamiset -kohdassa, 6,1 miljoonan euron
lisäyksenä korollisissa pitkäaikaisissa veloissa sekä 1,6 miljoonan euron vähennyksenä kertyneissä voittovaroissa. Yhdisteltyyn Tilintarkastamattomaan pro forma -tuloslaskelmaan sisältyvät korkotuotot ja -kulut 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta olivat 0,1 miljoonaa euroa sekä 0,0 miljoonaa euroa, vastaavasti. Yhdisteltyyn Tilintarkastamattomaan pro forma -tuloslaskelmaan sisältyvät korkotuotot 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta olivat 0,2 miljoonaa euroa
ja kulut 0,0 miljoonaa euroa. Johdon näkemyksen mukaan järjestelyistä ei synny olennaisia verovaikutuksia, joilla olisi
vaikutus Tilintarkastamattomaan pro forma -tuloslaskelmaan tai -taseeseen. Järjestelyjen lopullinen vaikutus voi muuttua
riippuen siihen liittyvien yhtiöiden taloudellisesta asemasta liiketoimien toteutumishetkellä. Katso lisätietoja ulkomaisissa tytäryhtiöissä toteutettavista liiketoimintakaupoista kohdasta ”Yhteenveto Jakautumisesta - Ulkomaisissa tytäryhtiöissä harjoitettavan kuluttajaliiketoiminnan eriyttäminen”.
Liite 2 – Pro forma -osakekohtainen tulos
Pro forma -osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla pro forma -tilikauden tulos ulkona olevien osakkeiden pro forma lukumäärän painotetulla keskiarvolla.
Seuraavassa taulukossa esitetään pro forma -osakekohtainen tulos ilmoitetuilla ajanjaksoilla:
1.1.-31.3.2022
Pro forma

Miljoonaa euroa, ellei toisin mainittu
Kauden tulos ................................................................
F-Securen ulkona olevien osakkeiden lukumäärä, kpl1)
Osakekohtainen tulos, euroa .....................................
1)

10,0
174 598 739
0,06

Perustuu WithSecuren osakkeiden lukumäärään 31.3.2022
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1.1.-.31.12.2021
Pro forma
31,9
174 598 739
0,18

Liite 3 – Lisäinformaatio pro forma -taloudellisista tiedoista
Seuraavassa taulukossa esitetään pro forma -perusteiset tunnusluvut ilmoitetuilla ajanjaksoilla.
Tilintarkastamattomat pro forma -tunnusluvut
Miljoonaa euroa, ellei toisin mainita
Pro Forma liikevaihto .....................................
Pro Forma oikaistu käyttökate (EBITDA) .....
% liikevaihdosta .........................................
Pro Forma oikaistu EBITA ............................
% liikevaihdosta .........................................
Pro Forma oikaistu liikevoitto (EBIT) ...........
% liikevaihdosta .........................................
Pro Forma liikevoitto (EBIT) .........................
% liikevaihdosta .........................................
Pro forma nettovelkaantuneisuus (+) / nettorahavarat (-) ........................................................

1.1. - 31.3.2022
27,4
13,0
47,5%
12,7
46,6%
12,4
45,4%
12,4
45,4%

1.1. – 31.12.2021
106,3
48,6
45,7%
47,5
44,7%
46,2
43,5%
40,3
37,9%

31.3.2022
-

-

-

1,7
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Tilintarkastamattomien pro forma -tunnuslukujen määritelmät
Seuraavassa taulukossa on esitetty pro forma -periaatteella esitettyjen tunnuslukujen määritelmät. Alla oleviin määritelmiin sisältyvien pro forma -tunnuslukujen osatekijät on johdettu yhdistellystä Tilintarkastamattomalta pro forma -tuloslaskelmalta 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta sekä 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta, ja yhdistellyltä
pro forma -taseelta 31.3.2022.

Pro forma -tunnuslukujen määritelmät ja käyttötarkoitus
Tunnusluku

Määritelmä

Käyttötarkoitus

Pro forma käyttökate
(EBITDA)

Pro forma liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

Pro forma EBITA

Pro forma liikevoitto + aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset.

Pro forma EBITA ja Pro forma
käyttökate ovat mittari, jolla mitataan F-Securen liiketoiminnan
suorituskykyä.

Pro forma liikevoitto (EBIT)

Tulos ennen veroja ja nettorahoituseriä.

Pro forma liikevoittoa käytetään
F-Securen liiketoiminnan kannattavuuden mittaamiseen

Pro forma oikaistu käyttökate
(EBITDA)

Pro forma käyttökate ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Pro forma oikaistu EBITA

Pro forma EBITA ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

Pro forma oikaistu liikevoitto
(EBIT)

Pro forma liikevoitto ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
liittyvät uudelleenjärjestelyihin, strategisiin läpikäynteihin sekä suunniteltuun listautumiseen.

Pro forma liikevoiton, pro forma
käyttökatteen ja pro forma
EBITA:n lisäksi esitetään pro
forma oikaistu liikevoitto, pro
forma oikaistu käyttökate ja pro
forma oikaistu EBITA, jotta saadaan nostettua esiin liiketoiminnan taustalla olevaa suorituskykyä sekä parannettua kausien välistä vertailukelpoisuutta.

Pro forma nettovelkaantuneisuus (+) / nettorahavarat (-)

Korolliset velat – rahavarat

54

F-Secure uskoo, että nämä vertailukelpoiset suorituskykymittarit
tarjoavat merkityksellistä lisätietoa jättämällä pois eriä, jotka eivät kuulu tavanomaiseen liiketoimintaan ja jotka heikentävät kausien välistä vertailukelpoisuutta.
Nettovelkaantuneisuus osoittaa
koko ulkoisen velan määrän. Negatiivinen summa kertoo nettokassa-aseman.

Tilintarkastamaton pro forma oikaistu käyttökate (EBITDA), oikaistu EBITA, oikaistu liikevoitto, liikevoitto ja nettovelkaantuneisuus (+) / nettorahavarat (-)
Pro forma oikaistun käyttökatteen (EBITDA) täsmäytys liikevoittoon
1.1. - 31.3.2022
Pro forma -oikaisut

Miljoonaa euroa
Oikaistu käyttökate (EBITDA) ............................
Oikaisut käyttökatteeseen
Suunniteltuun listautumiseen liittyvät kulut .............
Käyttökate (EBITDA) ............................................
Poistot ja arvonalentumiset .....................................
Liikevoitto (EBIT) .................................................

F-Secure
carve-out
(tilintarkastamaton)
12,7
-0,8
11,9
-0,4
11,5

Vuokrasopi- Listautumismukset
kulut
(Liite 1a)
(Liite 1b)
0,3
0,3
-0,2
0,1

F-Secure
pro forma
13,0

0,8
0,8
0,8

13,0
-0,6
12,4

Vuokrasopi- Listautumismukset
kulut
(Liite 1a)
(Liite 1b)
1,2
-

F-Secure
pro forma
48,6

1.1. - 31.12.2021
Pro forma -oikaisut

Miljoonaa euroa
Oikaistu käyttökate (EBITDA) ............................
Oikaisut käyttökatteeseen
Strategiaan liittyvät kulut ........................................
Suunniteltuun listautumiseen liittyvät kulut ............
Käyttökate (EBITDA) ............................................
Poistot ja arvonalentumiset .....................................
Liikevoitto (EBIT) .................................................

F-Secure
carve-out
(tilintarkastamaton,
ellei toisin
mainittu)
47,4
-2,4
45,0
-1,51)
43,51)

1,2
-0,9
0,3

-3,6
-3,6
-3,6

-2,4
-3,6
42,7
-2,4
40,3

Vuokrasopi- Listautumismukset
kulut
(Liite 1a)
(Liite 1b)
0,1
-

F-Secure
pro forma
12,7

1)Tilintarkastettu

Pro forma oikaistun EBITA:n täsmäytys liikevoittoon
1.1. - 31.3.2022
Pro forma -oikaisut

Miljoonaa euroa
Oikaistu EBITA .....................................................
Oikaisut EBITA:an
Suunniteltuun listautumiseen liittyvät kulut .............
EBITA .....................................................................
Aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset ........................................................................
Liikevoitto (EBIT) .................................................

F-Secure
carve-out
(tilintarkastamaton)
12,7
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-0,8
11,9

0,1

0,8
0,8

12,7

-0,3
11,5

0,1

0,8

-0,3
12,4

1.1. - 31.12.2021
Pro forma -oikaisut

Miljoonaa euroa
Oikaistu EBITA .....................................................
Oikaisut EBITA:an
Strategiaan liittyvät kulut ........................................
Suunniteltuun listautumiseen liittyvät kulut ............
EBITA .....................................................................
Aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset ........................................................................
Liikevoitto (EBIT) .................................................

F-Secure
carve-out
(tilintarkastamaton,
ellei toisin
mainittu
47,2

Vuokrasopi- Listautumismukset
kulut
(Liite 1a)
(Liite 1b)
0,3
-

F-Secure
pro forma
47,5

-2,4
44,8

0,3

-3,6
-3,6

-2,4
-3,6
41,6

-1,31)
43,51)

0,3

-3,6

-1,3
40,3

Vuokrasopi- Listautumismukset
kulut
(Liite 1a)
(Liite 1b)
0,1
-

F-Secure
pro forma
12,4

1)Tilintarkastettu

Pro forma oikaistun liikevoiton täsmäytys liikevoittoon
1.1. - 31.3.2022
Pro forma -oikaisut

Miljoonaa euroa
Oikaistu liikevoitto (EBIT) ...................................
Oikaisut liikevoittoon
Suunniteltuun listautumiseen liittyvät kulut .............
Liikevoitto (EBIT) .................................................

F-Secure
carve-out
(tilintarkastamaton)
12,3
-0,8
11,5

0,1

0,8
0,8

12,4

Vuokrasopi- Listautumismukset
kulut
(Liite 1a)
(Liite 1b)
0,3
-

F-Secure
pro forma
46,2

1.1. - 31.12.2021
Pro forma -oikaisut

Miljoonaa euroa
Oikaistu liikevoitto (EBIT) ...................................
Oikaisut liikevoittoon
Strategiaan liittyvät kulut ........................................
Suunniteltuun listautumiseen liittyvät kulut ............
Liikevoitto (EBIT) .................................................

F-Secure
carve-out
(tilintarkastamaton,
ellei toisin
mainittu)
45,9
-2,4
43,51)

1)Tilintarkastettu
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0,3

-3,6
-3,6

-2,4
-3,6
40,3

Pro forma nettovelkaantuneisuus (+) / nettorahavarat (-) täsmäytys
31.3.2022

Miljoonaa euroa
Korolliset velat, pitkäaikaiset .......
Korolliset velat, lyhytaikaiset .......
Rahavarat .....................................
Nettovelkaantuneisuus (+) / Nettorahavarat (-) .............................

F-Secure
carve-out
(tilintarkastamaton)
0,1
0,1
-

Konsernin
Vuokrasopi- Listautumis- muodostamimukset
kulut
nen
(Liite 1a)
(Liite 1b)
(Liite 1d)
1,2
6,1
0,9
3,6
-10,3

0,2

2,1
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3,6

-4,2

F-Secure
pro forma
7,5
1,0
-6,7
1,7

MARKKINAKATSAUS
Tässä osiossa WithSecure antaa tiettyjä lausuntoja markkinoista, joilla F-Secure toimii, odotetusta kasvusta näillä markkinoilla sekä sen kilpailu- ja markkina-asemasta. Nämä tiedot perustuvat WithSecuren johdon näkemykseen, arvioihin
ja/tai analyyseihin, jotka perustuvat useisiin lähteisiin, sisältäen lähteet kuten Gartner, MarketWatch, IDC sekä F-Securen mm. vuosina 2018–2021 teettämiin kolmannen osapuolen markkinatutkimuksiin. Lisätietoja löytyy kohdasta ”Eräitä
lisätietoja – Markkinat ja toimiala – Markkina- ja toimialatietoja”.
Johdanto kuluttajatietoturvamarkkinoihin
F-Secure toimii kuluttajatietoturvamarkkinalla, joka koostuu laajasta tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan liittyvien tuotteiden ja palveluiden valikoimasta. Näihin kuuluu esimerkiksi päätelaitteiden tietoturvaan, yksityiseen VPN-yhteyteen,
identiteetin, henkilötietojen ja salasanojen suojaan, kodin ja kotiverkkoon yhdistettyjen laitteiden suojaukseen ja verkkoturvallisuuteen liittyviä tuotteita ja ratkaisuja. Viimeaikainen internetiin liitettyjen laitteiden määrän kasvu on lisännyt
tarvetta tämänkaltaisille tuotteille, joilla kuluttajat voivat suojata laitteitaan, henkilötietojaan, kotejaan, perheitään ja itseään.
Näitä kuluttajatietoturvatuotteita ja yksityisyydensuojatuotteita myydään joko suoraan tai Kanavakumppanien kautta. Tämän Esitteen päivämääränä F-Securella on noin 170 Kanavakumppania, ja se myy tuotteitaan ja palvelujaan myös suoraan
asiakkailleen valituissa maissa. F-Securella on maailmanlaajuista liiketoimintaa, mutta suurin osa sen liikevaihdosta kertyy Euroopasta (katso lisätietoja liikevaihdon maantieteellisestä jakautumasta kohdasta ”Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema”).
Markkinarakenne
Katsaus kuluttajien kyberturvallisuustarpeisiin
COVID-19-pandemian aikana korostunut digitalisaatio on parin viime vuoden aikana merkinnyt monille kuluttajille mahdollisuutta mutta myös pakkoa omaksua uusia digitaitoja. Verkkopalveluita käyttävien kuluttajien määrä on suurempi
kuin koskaan aiemmin. Palveluiden kirjo kattaa monenlaisia hyöty- ja viihdepalveluita sekä julkishallinnon ja yhteiskunnan palveluita, ja maksujen ja pankkiasioiden hoidosta mobiililaitteilla on WithSecuren johdon näkemyksen mukaan tullut erittäin yleistä. Näiden uusien digitaitojen ja verkossa toimimisen arkipäiväistyminen on merkinnyt sitä, että yhä suurempi osa nykykuluttajien päivästä eletään verkossa joko lyhyinä hetkinä tai tuntikausia kestävänä selailuna, pelaamisena,
striimaamisena, hybridityönä ja niin edelleen. Verkossa käytetyn ajan lisääntyessä myös tietoturvaan liittyvät huolet ovat
kasvaneet. Valtaosaa kuluttajista huolettaa (katso tarkempia tietoja kohdasta ”Markkinakatsaus – Markkinatrendit ja ajurit”), että joku pääsee käsiksi heidän pankkitiliinsä tai että heidän laitteeseensa tulee haittaohjelma, sekä heidän lastensa turvallisuus verkossa tai että joku varastaa heidän identiteettinsä aiheuttaen taloudellisia menetyksiä.
Myös kodeissa yhä useammat laitteet on kytketty internetiin, lisäten mahdollisia heikkoja kohtia hakkereille. Hakkeri
tarvitsee vain yhden heikosti suojatun laitteen saadakseen pääsyn koko kotiverkkoon, minkä jälkeen hakkeri voi esimerkiksi tallentaa ääntä ja kuvaa ääniavustajan tai videoitkuhälyttimen kautta, tehdä kiristysohjelmahyökkäyksiä, käyttää
kodin laitteita palvelunestohyökkäyksiin tai louhia luvattomasti bitcoinia.
Edellä esitettyjen seikkojen vuoksi kuluttajien tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan liittyvien tuotteiden ja palveluiden
markkinat ovat monimutkaiset, ja kuluttajat joutuvat tekemään vaikeita päätöksiä valitessaan parasta mahdollista tietoturvaratkaisun toimittajaa. Kuluttajat eivät myöskään välttämättä tiedä, miten suojata erilaiset laitteensa ja verkkoidentiteettinsä. Tämä luo tarpeen täsmäratkaisuille, kuten kaikenkattaville tietoturvaratkaisuille, joiden avulla kuluttajat voivat
paremmin huolehtia kaikesta tietoturvaan ja yksityisyyteen liittyvistä tarpeistaan. F-Securen ratkaisut on suunniteltu vastaamaan tähän kysyntään.
F-Secure tarjoaa monia erilaisia tietoturva- ja yksityisyydensuojatuotteita. Niihin kuuluu muun muassa päätelaitteiden
tietoturvaan (Endpoint Protection, EPP), yksityisyyden turvaavaan VPN-yhteyteen, identiteetin ja salasanojen suojaamiseen sekä kodin ja kotiverkkoon yhdistettyjen laitteiden suojaamiseen tarkoitettuja tuotteita. Lisäksi tarjonnan painopistettä ollaan siirtämässä erillisistä tuotteista kaikenkattaviin tietoturvaratkaisuihin (F-Secure TOTAL), jotka kattavat
kaikki nämä ominaisuudet ja tekevät tietoturvaratkaisujen ostamisesta ja käyttämisestä kuluttajille yksinkertaisempaa.
•

Kaikenkattava tietoturvaratkaisu on kattava ja helppokäyttöinen ratkaisu kuluttajille. Se tarjoaa tietoturvaa, yksityisyyden ja identiteetin suojaa yhdistettynä yhteen ainoaan sovellukseen. Tämä helpottaa huomattavasti ratkaisun ostamista ja käyttöönottoa sekä parantaa asiakaskokemusta, kun keskeiset suojausominaisuudet saadaan
käyttöön yhden ja saman sovelluksen kautta.
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•

•

•

Päätelaitteiden tietoturva (EPP) suojaa loppukäyttäjien henkilökohtaisia laitteita, kuten kannettavia tietokoneita, pöytätietokoneita, älypuhelimia ja tabletteja, verkkouhkia vastaan. Ominaisuuksiin kuuluu muun muassa
suojaus haitta- ja kiristysohjelmilta, pankkitoimintojen suojaus, selauksen suojaus ja perhesäännöt (lapsiturva).
Yksityisyyden turvaava VPN suojaa käyttäjän yksityisyyttä salaamalla tiedot kuluttajan henkilökohtaisten laitteiden ja pilvessä toimivan VPN-palvelun välillä. Se tarjoaa anonymiteetin verkossa, suojaa verkossa tapahtuvalta
seurannalta ja tekee minkä tahansa verkon, etenkin julkisten Wi-Fi-verkkojen, käytöstä turvallisempaa. Ratkaisu
tarjoaa suojaa myös haitallisilta tai tietoja kalastelevilta sivustoilta ja antaa kuluttajalle mahdollisuuden valita
virtuaalinen sijaintinsa (maantieteellinen IP-osoite).
Kodin ja kotiverkkoon yhdistettyjen laitteiden suojaus (Connected Home Security) on kuluttajien langattomiin
reitittimiin tarkoitettu tietoturva- ja yksityisyydensuojaratkaisu, joka suojaa koko kotia. Sen avulla voidaan suojata kaikkia perheenjäseniä ja heidän laitteitaan, kun ne ovat yhteydessä Wi-Fi-reitittimeen. Ratkaisu sisältää
suojauksen haittaohjelmia vastaan, selauksen ja yksityisyyden suojauksen, mahdollisuuden määritellä perhesäännöt lapsille ja heidän laitteilleen sekä kaikkien kotiverkkoon yhdistettyjen laitteiden (esineiden internet mukaan luettuna) suojauksen verkkouhkia ja hakkerointia vastaan.
Identiteetin ja salasanojen suojaus tarjoaa luotettavan ja tietoturvallisen ratkaisun identiteetin, henkilötietojen
ja tilien suojaamiseen. Tietoturvan kannalta riittävän turvallisten ja monimutkaisten salasanojen luominen – ja
muistaminen – voi olla vaikeaa ilman ulkopuolista apua. Salasanojen hallintaohjelma auttaa kuluttajia luomaan
käyttämiinsä palveluihin helposti vahvoja, yksilöllisiä salasanoja ja välttämään esimerkiksi tilinsä kaappaamisen
tai luvattomat ostotapahtumat. Palvelu seuraa myös sitä, onko kuluttajan henkilötietoja, kuten käyttäjätunnuksia
tai luottokorttitietoja, joutunut tietovuodon kohteeksi, ja tarjoaa käytännöllistä tietoa ja tukea tilanteen korjaamiseksi.

Katsaus myyntikanaviin markkinoilla
Kumppanikanava
F-Securella on vakiintunut asema kumppanikanavassa (”Kumppanikanava”), ja sillä on pitkä historia yhteistyöstä eri
toimialoja edustavien Kanavakumppanien kanssa. Kanavakumppaneihin kuuluu muun muassa tietoliikennepalvelujen
tarjoajia, jälleenmyyjiä, pankkeja ja vakuutusyhtiöitä. Tämän Esitteen päivämääränä valtaosa F-Securen Kanavakumppaneista toimii tietoliikennealalla. F-Securen pitkä kokemus yhteistyöstä Kanavakumppanien kanssa on mahdollistanut
sen, että F-Secure on kyennyt kehittämään monien Kanavakumppanien tarpeisiin vastaavan liiketoimintamallin.
Kanavakumppaneilla voi olla haasteita asiakkaiden pitämisessä, ja asiakaskannan vaihtuvuuden kasvu saattaa johtua matalista NPS-tuloksista (Net Promoter Score) ja asiakastyytyväisyysluvuista. F-Secure voi auttaa Kanavakumppaneita parantamaan näitä tuloksia ja lukuja tarjoamalla Kanavakumppaneille mahdollisuuden sisällyttää tarjoomaansa F-Securen
tuotteita ja palveluja. Kanavakumppaneilla saattaa myös olla luonteeltaan transaktionaalisia ja matalan katteen liiketoimintamalleja,2 ja F-Secure voi auttaa Kanavakumppaneita saamaan korkeampia katteita lisäämällä Kanavakumppanien
myyntivalikoimaan korkeamman katteen tuotteita, joiden laskutus on jatkuvaa. Kanavakumppanien ydinmarkkinoiden
kilpailutilanne saattaa lisäksi kiristyä, minkä seurauksena Kanavakumppanit saattavat ryhtyä toimiin brändinsä ja markkina-asemansa erottautumisen parantamiseksi suojatakseen ydinliiketoimintaansa.
Toimiessaan F-Securen kumppaneina Kanavakumppanit saavat kokonaisvaltaisen tietoturvaratkaisun, joka voidaan integroida Kanavakumppanien brändikokemukseen ja liiketoimintaprosesseihin, kuten laskutukseen ja asiakaspalveluun.
Lisäksi F-Securen ratkaisut tukevat useita myyntimalleja, joilla voidaan maksimoida kuluttajien tavoitettavuus sekä liiketoimintamahdollisuudet: näitä ovat muun muassa tietoturvan paketoiminen osaksi Kanavakumppanien ydinpalveluita,
sen myyminen lisäarvopalveluna suoran henkilökohtaisen myynnin, puhelinpalvelukeskusten ja verkossa toimivien sovelluskauppojen kautta, tietoturvan sisällyttäminen Wi-Fi-reitittimiin tai tietoturvan asentaminen palveluna vähittäismyymälöissä.
Suoramyyntikanava
F-Securen ensisijainen markkinoillemenostrategia on Kumppanikanavan kautta. Yhtiö hyödyntää markkina-asemaansa
luotettavana ja laadukkaita ratkaisuja tarjoavana eurooppalaisena kyberturvallisuusbrändinä3 ja myy tietoturva- ja yksityisyysratkaisuja myös suoraan kuluttajille valituilla maantieteellisillä alueilla verkkokauppansa ja Apple App Storen ja
2

Alliance experts: Distributor margin, profit and retail price in FMCG and other industries, (https://www.allianceexperts.com/en/knowledge/what-is-areasonable-margin-for-your-distributor/)
3
Maininta luotettavuudesta ja laadukkaista ratkaisuista perustuu koko tuotevalikoiman palkintoihin, kuten seitsemään AV-TEST Best Protection palkintoon viimeisen 11 vuoden aikana, ”Best Operator Service for Consumers” -palkintoon Broadband World Forumissa (2020), ”Best in Class Marketing Award Winner” -palkintoon BMMA:ssa (2020), “Best Consumer IoT Deployment” -palkintoon IoT World -tapahtumassa (2020), AV-testin
”Approved” -merkintä (2021), AV-Comparatives -palkinto (2020), IT Pro ”Best VPN Services 2019” ”Editor’s Choice” -palkinto (2020).
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Google Playn kaltaisten sovelluskauppojen kautta. Yhtiö keskittyy hankkimaan ja konvertoimaan uusia asiakkaita, ja
säilyttämään nykyisiä asiakkaita, erityisesti korkeampaa käyttäjäkohtaista liikevaihtoa (ARPU) edustavassa premiumasiakassegmentissä. Tässä segmentissä asiakkaat tavallisesti etsivät kaikenkattavia tietoturvaratkaisuja. Katso lisätietoja
F-Securen kanavista kohdasta ”F-Securen liiketoiminta – Liiketoimintamalli”.
Markkinan ominaispiirteet
Uusien toimijoiden on vaikeaa tulla markkinalle, jolla F-Secure toimii. WithSecuren johdon arvion mukaan tämä johtuu
siitä, että kaikenkattavien ja kaikissa käyttöjärjestelmissä toimivien tietoturvaratkaisujen ja kodin Wi-Fi-reitittimiin integroidun tietoturvan rakentaminen on monimutkaista. Lisäksi toiminta edellyttää laajaa tietoturvaan liittyvää tietotaitoa
ja kehitysosaamista sekä laajaa jakeluverkkoa ja huomattavia investointeja tutkimukseen ja tuotekehitykseen, jotta voidaan rakentaa huipputeknisiä uhkakuva- ja tekoälyominaisuuksia, joilla voidaan pysyä kyberrikollisten edellä ja suojella
kuluttajia reaaliaikaisesti. Brändimielikuva ja -tietoisuus ovat myös tärkeitä luottamuksen rakentamiseksi kuluttajien keskuudessa. Luotetun brändin rakentaminen on yleensä aikaa vievää ja kallista, koska se vaatii kykyä toteuttaa kuluttajille
merkityksellisiä markkinointikampanjoita sekä näyttöjä palvelujen korkeasta laadusta, kuten toimialalla jaettavien palkintojen voittoja.
Lisäksi laajat jakeluverkostot ovat välttämättömiä, jotta saadaan riittävä asiakaskunta. Tämä edellyttää teknisiä ja markkinoillemenovalmiuksia ja integraatiota Kanavakumppaneiden IT-alustoihin, kuten niiden laskutus- ja asiakaspalvelualustoihin. Kanavakumppanit eivät mielellään vaihda tietoturvaratkaisujen tarjoajaa, koska vaihtokustannukset voivat olla
korkeat. Näin ollen tietoturvaratkaisujen tarjoajien on rakennettava pitkäaikaisia suhteita Kanavakumppaniensa kanssa,
jotta he voivat tuottaa kumppaneille liiketoiminnallisia tuloksia ja luoda helppoja ja luotettavia asiakaskokemuksia, jotka
johtavat korkeaan asiakastyytyväisyyteen.
F-Securen saavutettavissa olevan markkinan koko
F-Securella on suuri ja kasvava saavutettavissa oleva markkina. Vuonna 2020 kuluttajien arvioitiin käyttävän kyberturvallisuuteen 5,7 miljardia euroa, ja vuosina 2020–2025 tämän summan euromääräiseksi keskimääräiseksi vuotuiseksi
kasvuvauhdiksi (CAGR) ennustetaan 4 prosenttia.4 Saavutettavissa oleva markkina käsittää erillisiä päätelaitteiden tietoturvatuotteita, kuten virustorjuntaan, vakoiluohjelmien torjuntaan, lasten käyttämien laitteiden hallintaan ja mobiilitietoturvaan tarkoitettuja tuotteita, mutta myös petosten tunnistamiseen, varmuuskopiointiin ja kuluttajan yksityisyydensuojaan verkossa liittyviä tuotteita. Suurimman osan tästä markkinasta arvioidaan liittyvän päätelaitteiden tietoturvatuotteisiin.5
Lisäksi F-Securella on WithSecuren johdon näkemyksensä mukaan muitakin kasvumahdollisuuksia, jotka voivat osaltaan
vauhdittaa markkinoiden tai Yhtiön kasvua. Tällaisia ajureita ovat muun muassa seuraavat:
Loppukäyttäjän kulutuksen uudelleen jakautuminen olemassa olevilla markkinoilla
Maaliskuussa 2022 noin 60 prosenttia kuluttajista käyttää edelleen erillisiä tietoturvaratkaisuja, kuten pelkkää internettietoturvaa tai yksityisyyden turvaavaa VPN:ää. F-Securen viidestä maasta kerättyihin tietoihin pohjatuvat markkinatutkimukset osoittavat, että kuluttajat ovat siirtymässä kohti kaikenkattavia tietoturvaratkaisuja: kaikenkattavan tietoturvaratkaisun hankkineiden kuluttajien osuus kasvoi 28 prosentista vuonna 2018 31 prosenttiin vuonna 20216. Samoin Suoramyyntikanavassa kaikenkattavan tietoturvaratkaisun osuus käyttäjistä on kasvanut 5 prosentista vuonna 2018 aina 24
prosenttiin vuoden 2021 loppuun mennessä.
Kasvava maksuhalukkuus
WithSecuren johdon arvion mukaan kuluttajien halukkuus maksaa tietoturvasta on kasvussa. Vuosina 2018 ja 2021 tehtyjen markkinatutkimusten mukaan asiakkaiden maksuhalukkuus kasvoi 17 prosenttia vuonna 2021 vuoteen 2018 verrattuna. Samat tutkimukset osoittavat myös, että asiakassegmentistä riippumatta kuluttajat ovat halukkaita maksamaan keskimäärin 7–10 euroa kuukaudessa kattavasta kokonaisvaltaisesta tietoturvaratkaisusta ja 3–4 euroa kuukaudessa erillisistä tuotteista.7

4

Gartner Information Security Forecast, 4Q/21. Lähteessä arviot markkinan koosta on esitetty dollareissa. Tekstissä luvut on esitetty euromääräisinä
käyttämällä oletusta, että 1 Yhdysvaltain dollari = 0,877 euroa.
5
Yhtiön arvio sekä IDC Worldwide Consumer VPN Forecast, 2020-2024.
6
F-Securen 2018 ja 2021 kuluttajatutkimusten mukaan, viiden maan tiedot (Brasilia, Ranska, Saksa, Yhdistynyt Kuningaskunta ja USA), halukkuus
maksaa euroissa riippuu maasta
7
F-Securen vuoden 2018 ja 2021 kuluttajatutkimusten mukaan, viiden maan tiedot (Brasilia, Ranska, Saksa, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat),
euromääräinen maksuhalukkuus riippuu maasta
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Vastaavasti 66 prosenttia kuluttajista on huolissaan internetiin liitettyjen laitteidensa tietoturvasta kotona ja 41 prosenttia
on halukas maksamaan näiden kodin internetiin liitettyjen laitteiden suojaamisesta hakkerointia ja haittaohjelmia vastaan.
Maksuhalukkuus vaihtelee alueittain ja kodin ja kotiverkkoon yhdistettyjen laitteiden suojauksen optimaalinen hintapiste
on 6–11 euroa/kk.8
Uusien tuotekategorioiden syntyminen
Identiteettivarkaudelta suojaavien palvelujen markkinan arvioidaan olevan 9,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria maailmanlaajuisesti, ja sen keskimääräisen vuotuisen kasvuvauhdin (CAGR) odotetaan olevan 17,4 prosenttia. Tähän markkinaan
kuuluvia palveluja ovat muun muassa luotonvalvonta, suoja petoksia vastaan (luottokortti- tai pankkipetokset) ja kyberturvallisuusvakuutus. WithSecuren johdon näkemyksen mukaan tämä tuotekategoria tarjoaa lisää mahdollisuuksia markkinan kasvuun, koska kuluttajat ovat yhä tietoisempia identiteettivarkauksista, etenkin Pohjois-Amerikan ulkopuolella, ja
tällaisten palvelujen tarve kasvaa kaikilla markkinoilla, ja tämä liittyy esimerkiksi sellaisiin kuluttajien kyberturvallisuuspalveluihin kuin kuluttajien identiteetinhallintaan (salasanojen ja henkilöön yhdistettävissä olevan tiedon hallinta (Personally Identifiable Information)) sekä tietovuotojen valvontaan.9
Teleoperaattorikumppanit myös sisällyttävät kyberturvallisuusominaisuuksia Wi-Fi-reitittimiin, jotka toimivat kotitalouden internetyhteyksien perustana. Teleoperaattorikumppanit voivat laskuttaa palvelun asiakkailta suoraan tai paketoida
sen tarjoomaansa erottautuakseen kilpailijoista. Mallista riippuen tämä voidaan katsoa joko osaksi koko kuluttajien tietoturvamarkkinan kokoa tai markkinan kokoa laajentavaksi kasvumahdollisuudeksi.
Markkinatrendit ja -ajurit
Digitalisaation lisääntyminen vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen
COVID-19-pandemian aikana korostunut digitalisaatio on viime vuosina merkinnyt monille kuluttajille mahdollisuutta
mutta myös pakkoa omaksua uusia digitaitoja. Sen seurauksena erilaisten verkkopalvelujen käyttäjiä on enemmän kuin
koskaan aikaisemmin. Näiden palvelujen kirjo kattaa monenlaisia hyöty- ja viihdepalveluja. Palvelujen käyttöönotto on
ollut erityisen nopeaa mobiililaitteilla. Vuonna 2018 37 prosenttia kuluttajista ilmoitti tekevänsä mobiililaitteillaan
verkko-ostoja kuukausittain, ja vuonna 2021 osuus oli jo 60 prosenttia. Lisäksi mobiilipankkien käyttö on kasvanut
41 prosentista 66 prosenttiin vuosien 2018 ja 2021 välillä.10 Valtaosa näistä uusista digitaidoista ja verkossa toimimisen
tavoista on arkipäiväistynyt, mikä on merkinnyt sitä, että yhä suurempi osa kuluttajien arjesta vietetään verkossa joko
lyhyinä hetkinä tai tuntikausia kestävänä selailuna, pelaamisena, striimaamisena, hybridityöskentelynä ja niin edelleen.
Verkossa käytetyn ajan lisääntyessä myös internetin tietoturvaan liittyvät huolet ovat kasvaneet.
Tietoturvaan liittyvät huolet ovat lisääntyneet
Kuluttajista 55 prosenttia on huolissaan siitä, että joku varastaa heidän identiteettinsä ja käyttää sitä verkko-ostosten tekemiseen, kaappaa heidän tilinsä tai ottaa jopa lainaa heidän nimissään. Verkko-ostamisen yleistymisen myötä 55 prosenttia kuluttajista kokee myös huolta siihen liittyvistä petoksista. Samaan aikaan 54:ää prosenttia huolettaa, että haittaohjelmat voivat johtaa henkilötietojen menetykseen.11 Näiden huolten vuoksi monet kuluttajat ovat muuttaneet toimintaansa verkossa. Esimerkiksi 59 prosenttia kuluttajista on huolissaan yksityisyydestään verkossa, ja tässä joukossa useampi kuin kaksi kolmesta pyrkii vähentämään verkkopalveluihin ja -kauppoihin antamiensa henkilötietojen määrää.12
F-Securen tutkimusten mukaan nämä huolenaiheet ovat todellisia, koska verkossa vietetyn ajan lisääntyminen luo kyberrikollisille uusia mahdollisuuksia. Yli kolmasosa (34 prosenttia) kuluttajista on kokenut jonkinlaista kyberrikollisuutta
viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana (noussut 29 prosentista vuonna 2020), ja huomattava 80 prosentin osuus kuluttajista kokee, että heillä on ainakin kohtalainen todennäköisyys kokea kyberrikollisuutta tulevaisuudessa (noussut
70 prosentista vuonna 2019).13 Kyberrikollisuuden vaikutukset ovat huomattavia, koska hyökkääjät ja hakkerit ovat kehittyneet ja voivat hyödyntää laajempaa hyökkäyspintaa (kattaen mm. laitteet, palvelut ja kommunikaatiokanavat).
8

F-Securen Connected Home -kuluttajatutkimukset, huhtikuu 2020 (11 maan tiedot, n=4 400) ja kesäkuu 2021 (5 maan tiedot, n=4 000)
MarketWatch Identity Theft Protection Services Market Size 2022
F-Securen vuoden 2018 ja 2021 kuluttajatutkimusten mukaan, viiden maan tiedot (Brasilia, Ranska, Saksa, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat),
n=4 000
11
F-Securen kuluttajatutkimus, toukokuu 2019 (Yhdysvallat, Yhdistynyt kuningaskunta, Saksa, Sveitsi, Alankomaat, Brasilia, Suomi, Ruotsi ja Japani),
N=3 600, F-Securen kuluttajatutkimus, toukokuu 2020 (Brasilia, Suomi, Ranska, Saksa, Italia, Japani, Meksiko, Alankomaat, Puola, Ruotsi, Yhdistynyt
kuningaskunta ja Yhdysvallat), N=4 800 ja F-Securen kuluttajatutkimus, maaliskuu 2021 (Brasilia, Suomi, Ranska, Saksa, Japani, Alankomaat, Puola,
Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat), N=4 000.
12
F-Securen vuoden 2018 ja 2021 kuluttajatutkimusten mukaan, viiden maan tiedot (Brasilia, Ranska, Saksa, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat),
n=4 000
13
F-Securen kuluttajatutkimus, maaliskuu 2021 (Brasilia, Suomi, Ranska, Saksa, Japani, Alankomaat, Puola, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja
Yhdysvallat), N=4 000.
9

10
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Vastaavasti käytössä olevien IoT-laitteiden (esineiden internet) määrän odotetaan nousevan 42 miljardiin vuoteen 2025
mennessä14, ja ne voivat olla alttiita hyökkäyksille. Siksi kuluttajat pitävät tietoturvaa kolmanneksi tärkeimpänä tekijänä
valitessaan kodin yhdyskäytävää tai Wi-Fi-reititintä.
Tietoturva on kuluttajille edelleen monimutkaista
Kuluttajat kokevat, että nykymaailmassa on yhä vaikeampaa pysyä riittävän suojattuna. Huolenaiheiden ja uhkien valtava
määrä ja niihin liittyvä monimutkaisuus saa teknisesti taitavimmatkin kuluttajat ymmälleen. Kuluttajat eivät halua tai
osaa seurata erilaisia uhkia tai tunnistaa tarvittavia tietoturvaratkaisuja ollakseen täysin suojattuja. Siksi kuluttajat tarvitsevat nyt tässä yhä monimutkaistuvassa tietoturvaympäristössä enemmän apua kuin koskaan aiemmin. Esimerkiksi
72 prosenttia teknisesti valveutuneista kuluttajista katsoo, että kaikkien heidän verkkoon liitettyjen laitteidensa tietoturvan hallinnointi on lähes mahdoton tehtävä.15 Koska tietoturva liittyy tiiviisti laajakaistayhteyksiin, 64 prosenttia kuluttajista olisikin halukas ostamaan tietoturva- ja yksityisyyspalvelut internet-palveluntarjoajaltaan.16 Lisäksi 75 prosenttia
toivoisi myös, että heidän tietoturva- ja yksityisyyspalvelujen tarjoajansa tarjoaisi lisää ohjeistusta tietoturvataitojen ja
turvallisen verkkokäyttäytymisen parantamiseen.17
Kuluttajien yhä parempi tietoisuus uhista, jatkuvasti kasvava digitaalinen jalanjälki ja huoli tietoturvasta ja yksityisyydestä verkossa lisäävät kaikkien käyttäjätyyppien halukkuutta maksaa kyberturvallisuudesta. Tämän vuoksi kuluttajat
pitävät parhaana yhtä kaikenkattavaa ratkaisua ja ovat valmiita maksamaan siitä enemmän. Kuluttajista 68 prosenttia olisi
valmis maksamaan reilun hinnan tietoturvapalvelusta, joka tarjoaa aktiivista tukea identiteettivarkauden, tilin kaappauksen ja haittaohjelman saastuttaman laitteen kaltaisten ongelmien ratkaisemiseen. 18
F-Securen näkemyksen mukaan samaan aikaan on myös tapahtumassa siirtyminen all-in-one-ohjelmistopaketteihin. FSecuren viidestä maasta kerättyihin tietoihin pohjatuvat markkinatutkimukset osoittavat, että niiden kuluttajien osuus,
joilla on kaikenkattava tietoturvaratkaisu, on kasvanut 28 prosentista vuonna 2018 31 prosenttiin vuonna 2021, ja tämän
trendin odotetaan jatkuvan.19
Kilpailuympäristö
F-Secure toimii kahdessa kanavassa: Kumppanikanavassa ja Suoramyyntikanavassa. Osa F-Securen kilpailijoista toimii
maailmanlaajuisesti mutta on vahvasti läsnä omassa kotimaassaan. Tietoturvapakettien kategoriassa kilpailijoita ovat
muun muassa Avast, NortonLifeLock, McAfee, Kaspersky, TrendMicro ja BitDefender. Nämä kilpailijat ovat läsnä molemmissa kanavissa, mutta niillä on vaihtelevia markkinoillemenostrategioita ja liiketoimintamalleja. Kuluttajatietoturvamarkkinoilla on viime aikoina tapahtunut runsaasti yritysjärjestelyjä, mikä on vähentänyt suurempien kilpailijoiden
määrää, kuten esimerkiksi Nortonin ja LifeLockin yhdistyminen vuonna 2016, vuonna 2020 tiedotettu Aviran myyminen
NortonLifelockille sekä myöhemmin vuonna 2021 tiedotettu Avastin ja NortonLifeLockin potentiaalinen yhdistyminen
ja vuonna 2021 tiedotettu McAfeen julkinen ostotarjous.
Kanavan ja kilpailijan tyypin mukaan kumppanit ja kuluttajat voivat valita tietoturvapalvelun toimittajansa erilaisin perustein. Näitä voivat olla muun muassa i) ratkaisun hinta, ii) suojausominaisuuksien laajuus ja suojauksen laatu, iii) helppokäyttöisyys ja asiakaskokemus, iv) brändin tunnettuus ja maine, v) kyky tukea Kanavakumppaneita niiden liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa, vi) asiakkaiden pysyvyys ja yleinen tyytyväisyys, vii) markkinointi- ja myyntitoimenpiteiden tehokkuus ja viii) taloudelliset resurssit. WithSecuren johto uskoo F-Securen sijoittuvan vertailussa hyvin monilla edellä mainituista osa-alueista, kuten esimerkiksi suojausominaisuuksien laajuudessa ja suojauksen laadussa,20 mutta
jotkin F-Securen kilpailijat saattavat suoriutua toisilla osa-alueilla paremmin, kuten esimerkiksi brändin tunnettuudessa
missä alan suurimmat kilpailijat pärjäävät yleensä hyvin.
Kilpailu Kumppanikanavassa
Kumppanikanavassa ja tietoliikennepalvelujen tarjoajien osalta kilpailijoita ovat päätelaitteiden tietoturvapalvelujen tarjoajat, kuten Bitdefender, McAfee, NortonLifeLock ja TrendMicro. F-Secure pitää kilpailijoina – ja tietyissä tilanteissa
14

IDC Worldwide Global DataSphere IoT Device and Data Forecast 2019-2023.
F-Securen kuluttajatutkimus 2021, 5 maan tiedot, Brasilia, Ranska, Saksa, Yhdistynyt Kuningaskunta ja USA (n=4 000)
16
F-Securen kuluttajatutkimus 2021, 5 maan tiedot, Brasilia, Ranska, Saksa, Yhdistynyt Kuningaskunta ja USA (n=4 000)
17
F-Securen kuluttajatutkimus 2021, 5 maan tiedot, Brasilia, Ranska, Saksa, Yhdistynyt Kuningaskunta ja USA (n=4 000)
18
F-Securen kuluttajatutkimus 2021, 5 maan tiedot, Brasilia, Ranska, Saksa, Yhdistynyt Kuningaskunta ja USA (n=4 000)
19
F-Securen vuoden 2018 ja 2021 kuluttajatutkimusten mukaan, viiden maan tiedot (Brasilia, Ranska, Saksa, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat),
n=4 000
20
Perustuu F-Securen koko tuotevalikoiman palkintoihin, kuten seitsemään AV-TEST Best Protection -palkintoon viimeisen 11 vuoden aikana, ”Best
Operator Service for Consumers” -palkintoon Broadband World Forumissa (2020), ”Best in Class Marketing Award Winner” -palkintoon BMMA:ssa
(2020), “Best Consumer IoT Deployment” -palkintoon IoT World -tapahtumassa (2020), AV-testin ”Approved” -merkintä (2021), AV-Comparatives palkinto (2020), IT Pro ”Best VPN Services 2019” ”Editor’s Choice” -palkinto (2020).
15
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myös yhteistyökumppaneina – myös yrityksiä, jotka toimivat läheisissä tuoteryhmissä, kuten kodin ja kotiverkkoon yhdistettyjen laitteiden suojauksen ja DNS-turvallisuuden ja muun verkkoturvallisuuden parissa. Tällaisia kilpailijoita ovat
muun muassa Plume, CUJO AI, SAM Seamless Networks, Allot, Akamai ja OX.
Kilpailu Suoramyyntikanavassa
Suoramyyntikanavassa F-Securen kilpailuympäristö koostuu lähinnä edellä mainituista tietoturvapakettien toimittajista,
mutta myös pienemmistä päätelaitteiden tietoturvan tarjoajista, jotka eivät yleensä kilpaile Kumppanikanavassa. VPNkategoriassa tärkeimpiin kilpailijoihin kuuluvat NordVPN, ExpressVPN (osa Kape Technologiesia) ja SurfShark. Salasanojen ja henkilöllisyyden suojauksen osalta kilpailevia yrityksiä ovat muun muassa McAfee, NortonLifeLock, 1Password ja Dashlane. Perheen lasten laitteiden suojaamisen osalta kilpailijoihin kuuluu sellaisia päätelaitteiden tietoturvan
tarjoajia ja asiantuntijoita kuin Qustodio, Circle ja Net Nanny.
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F-SECUREN LIIKETOIMINTA
Seuraavat tiedot perustuvat Jakautumissuunnitelmaan ja tämän Esitteen päivämääränä WithSecuren kuluttajatietoturvaliiketoiminnasta saatavilla oleviin tietoihin mukaan lukien F-Securelle Jakautumisen seurauksena siirtyvät varat ja velat,
sillä F-Secure perustetaan vasta Täytäntöönpanopäivänä. Seuraavat tiedot kuvastavat lukuisia oletuksia ja odotuksia,
jotka liittyvät F-Securen toimintaan ja perustuvat muun muassa siihen, että Jakautuminen toteutetaan Esitteessä kuvatulla suunnitellulla tavalla ja suunnitellussa aikataulussa ja että F-Securen toiminta järjestetään tämän Esitteen päivämääränä suunnitellulla tavalla. Ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, että Jakautuminen toteutuu Esitteessä suunnitellussa
aikataulussa tai ollenkaan tai että F-Securen toiminta järjestetään tämän Esitteen päivämääränä suunnitellulla tavalla,
ja mikä tahansa näistä saattaa aiheuttaa minkä tahansa jäljempänä olevan lausuman toteutumatta jäämisen. Jakautumissuunnitelma on Esitteen Liitteenä A.
Yleiskatsaus
F-Secure on maailmanlaajuisesti toimiva suomalainen kyberturvallisuusyhtiö. F-Secure suunnittelee ja tarjoaa palkittuja
tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan liittyviä tuotteita ja palveluita, jotka auttavat kymmeniä miljoonia kuluttajia suojautumaan verkkouhilta.21 F-Securen tarjooma sisältää laajan valikoiman tietoturvatuotteita ja -palveluita liittyen loppukäyttäjien ja heidän laitteidensa suojaan, yksityisyydensuojaan, salasanojen ja verkkoidentiteetin hallintaan sekä reititinturvaan kuluttajan kotona verkkoon liitettyjen laitteiden suojaksi. F-Securella on noin 16 miljoonaa tilaajaa kaikissa kanavissa.22
Pääosa F-Securen liikevaihdosta muodostuu tuotteiden ja palveluiden myymisestä sen kattavan ja maailmanlaajuisen kanavakumppaniverkoston kautta. Verkostoon kuuluu noin 170 Kanavakumppania, joihin lukeutuu muun muassa tietoliikennepalvelujen tarjoajia, jälleenmyyjiä, pankkeja ja vakuutusyhtiöitä. Tällä hetkellä suurin osa F-Securen Kanavakumppaneista on tietoliikennepalvelujen tarjoajia, ja F-Secure onkin maaliskuussa 2022 toteutettuun sisäiseen markkina-analyysiin pohjautuvan WithSecuren johdon näkemyksen mukaan maailmanlaajuinen markkinajohtaja kuluttajatietoturvatuotteiden ja yksityisyydensuojapalveluiden tarjoamisessa tietoliikennepalvelujen tarjoajien kautta.23 WithSecure on tehnyt kuitenkin jo pitkään yhteistyötä myös tiettyjen pankkien, vakuutusyhtiöiden ja jälleenmyyjien kanssa. Tämän yhteistyön aikana kerättyyn ymmärrykseen perustuvan WithSecuren johdon näkemyksen mukaan myös pankit, vakuutusyhtiöt
ja jälleenmyyjät kohtaavat tällä hetkellä laajasti samanlaisia liiketoimintahaasteita kuin tietoliikennepalvelujen tarjoajat,
joihin lukeutuvat muun muassa suuri asiakasvaihtuvuus, rajalliset mahdollisuudet erottautumiseen, alhaiset katteet ja
heikko myynnin kasvu. F-Securen tietoliikennepalvelujen tarjoajille kehittämien tietoturvaan liittyvien kyvykkyyksien
ansiosta F-Securella on hyvät edellytykset auttaa myös uudentyyppisiä palveluntarjoajia, jotka kohtaavat samanlaisia
haasteita kuin F-Securen Teleoperaattorikumppanit.
Kanavakumppanien kautta tapahtuvan myynnin lisäksi F-Secure tarjoaa kuluttajille erillisiä tietoturvaratkaisuja sekä yhdeksi kokonaisuudeksi yhdistettyjä tietoturvapaketteja erilaisten verkkokauppakanavien, kuten sovelluskauppojen ja FSecuren oman verkkokaupan kautta. Vaikka toiminta Suoramyyntikanavassa tukee F-Securen kasvutavoitteita ja on itsessään kannattavaa, Suoramyyntikanavan ensisijaisena roolina on tarjota F-Securelle tietotaitoa ja tietoa parhaista käytänteistä, joita voidaan hyödyntää Kumppanikanavan kautta saatavan liikevaihdon kasvattamisessa. Suoramyyntikanavassa F-Secure voi tuoda markkinoille uusia tuotteita ja testata niitä nopealla aikataululla, kokeilla erilaisia markkinointikampanjoita ja arvolupauksia sekä löytää optimaaliset hintapisteet.
F-Secure toimii maailmanlaajuisesti yli 100 maassa. Sillä on toimistoja useissa kaupungeissa, ja sen pääkonttori sijaitsee
Helsingissä. Tilikaudella 2021 F-Securen palveluksessa työskenteli keskimäärin 245 työntekijää.
Seuraavassa taulukossa kuvataan F-Securen tilintarkastetuista carve-out-tilinpäätöksistä 31.12.2021, 31.12.2020 ja
31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta sekä F-Securen tilintarkastamattomista carve-out -taloudellisista tiedoista 31.3.2022
ja 31.3.2021 päättyneiltä kolmen kuukauden jaksoilta peräisin olevia tai johdettuja taloudellisia avainlukuja ilmoitetuilta
ajanjaksoilta:

Perustuu koko tuotevalikoiman palkintoihin, kuten seitsemään AV-TEST Best Protection -palkintoon viimeisen 11 vuoden aikana, ”Best Operator
Service for Consumers” -palkintoon Broadband World Forumissa (2020), ”Best in Class Marketing Award Winner” -palkintoon BMMA:ssa (2020),
“Best Consumer IoT Deployment” -palkintoon IoT World -tapahtumassa (2020), AV-testin ”Approved” -merkintä (2021), AV-Comparatives -palkinto
(2020), IT Pro ”Best VPN Services 2019” ”Editor’s Choice” -palkinto (2020).
22
Perustuu 31.12.2021 ajankohtaan.
23
Maaliskuussa 2022 toteutetun sisäisen markkina-analyysin mukaan F-Secure on markkinajohtaja tietoliikennepalvelujen tarjoajien kautta tarjotuissa
verkkoturvallisuus- ja yksityisyydensuojatuotteissa. Markkina-analyysi käsitti Euroopan, Lähi-Idän, Afrikan (EMEA), Amerikat, Aasia-Oseanian
(APAC) ja Japanin.
21
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1.1.-31.3.
Miljoonaa euroa

2022

Liikevaihto ..............................................................
Liikevaihdon kasvu % ..............................................
EBITA .....................................................................
Oikaistu EBITA ........................................................
% liikevaihdosta .......................................................
Liikevoitto (EBIT) ...................................................
% liikevaihdosta .......................................................
Oikaistu liikevoitto (EBIT) .....................................
% liikevaihdosta........................................................

IFRS
(tilintarkastamaton)
27,4
26,3
4,1 %
11,9
11,8
12,7
11,8
46,3 %
45,0 %
11,5
11,6
42,1 %
43,9 %
12,3
11,6
45,0 %
43,9 %

1)

1.1.-31.12.
2020
2019
IFRS
(tilintarkastamaton, ellei toisin mainita)
106,31)
100,11)
94,81)
6,1 %
5,5 %
44,8
46,5
39,1
47,2
46,5
39,9
44,4 %
46,5 %
42,0 %
43,51)
44,71)
37,01)
40,9 %
44,6 %
39,0 %
45,9
44,7
37,7
43,2 %
44,6 %
39,8 %

2021

2021

Tilintarkastettu

Seuraavassa taulukossa esitetään F-Securen tilintarkastetuista carve-out-tilinpäätöksistä 31.12.2021, 31.12.2020 ja
31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta sekä F-Securen tilintarkastamattomista carve-out -taloudellisista tiedoista 31.3.2022
ja 31.3.2021 päättyneiltä kolmen kuukauden jaksoilta peräisin olevaa tai johdettua F-Securen liikevaihdon maantieteellistä jakaumaa ilmoitettuina ajanjaksoina:

1.1.-31.3.

Miljoonaa euroa

2022

2021

Muutos
1.1.-31.3.
2022- 20222021 2021
M
%
EUR

20212020
2021

(tilintarkasta- (tilintarkastamaton)
maton)
Maantieteellisiä
alueita
koskevat tiedot
Ulkoinen liikevaihto
Eurooppa pl.
Pohjoismaat ................
Pohjoismaat ...............
Pohjois-Amerikka ......
Muu maailma ............
Yhteensä ...................

12,4
9,6
4,0
1,4
27,4

12,6
9,1
3,4
1,2
26,3

-1,2 %
5,7 %
16,0 %
12,9 %
4,1 %

-0,2
0,5
0,5
0,2
1,1

Muutos
1.1.-31.12.
2021- 20202020 2019

1.1.-31.12.

2020
IFRS

2019

(tilintarkastettu)

49,6
36,9
14,6
5,2
106,3

48,9
33,2
13,7
4,3
100,1

46,8
31,2
12,6
4,3
94,8

M
EUR

%

%

20202019
M
EUR

(tilintarkastamaton)

1,4 %
11,1 %
6,1 %
21,4 %
6,1 %

0,7
3,7
0,8
0,9
6,1

4,6 %
6,3 %
8,9 %
0,0 %
5,5 %

2,2
2,0
1,1
0,0
5,3

Historia
Ennen Jakautumisen täytäntöönpanoa F-Secure on osa WithSecure-konsernia, jossa F-Securen kuluttajatietoturvaliiketoimintaa harjoitetaan.
WithSecuren historia
WithSecure perustettiin vuonna 1988 toiminimellä Data Fellows Oy Petri Altaan ja WithSecuren hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaan toimesta. Tuolloin WithSecuren tuotteet ja palvelut olivat paljon yksinkertaisempia sen nykyiseen
valikoimaan verrattuna, ja WithSecure tarjosi samoja tuotteita ja palveluita sekä yrityksille että kuluttajille, sillä niiden
kohtaamat kyberturvallisuushaasteet olivat melko samanlaisia ja vähemmän kehittyneitä kuin modernit kyberturvallisuusuhat. Vuonna 1991 WithSecure käynnisti ensimmäisen suuren ohjelmistokehityshankkeensa. Virukset olivat tuolloin
paljon harvinaisempia kuin nykyään, joten useimmille yrityksille oli todisteltava, että tietokoneviruksia on ylipäätään
olemassa. Kuitenkin jo vuotta myöhemmin, vuonna 1992, Michelangelo-virus aiheutti ensimmäisen tietokoneviruksesta
johtuneen joukkohysterian, minkä seurauksena viruksentunnistus- ja antivirusohjelmien kysyntä kasvoi jyrkästi.
Vuonna 1999 Data Fellows Oy muutti nimekseen F-Secure Oyj ja listautui Nasdaq Helsingin päälistalle.
Vuonna 2001 WithSecure julkaisi ensimmäisen salausratkaisun kämmenmikroihin tallennetuille sähköposteille, yhteystiedoille ja kalentereille. Seuraavana vuonna WithSecure julkisti yhdessä Nokia Communicator -tuoteperheen kanssa ensimmäisen virustorjuntatuotteen matkapuhelimille. Kasvu jatkui, ja vuonna 2009 WithSecure osti Steek SA:n, joka oli
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johtava eurooppalainen kiinteän verkon operaattoreille ja mobiilioperaattoreille verkkotallennus- ja tiedonhallintaratkaisuja tarjonnut ohjelmistotoimittaja. Samana vuonna WithSecure palkittiin Kauppalehden ja OP-Pohjola-ryhmän kilpailussa parhaana suomalaisena pörssiyhtiönä. F-Secure Internet Security 2011 -tuotteelle puolestaan myönnettiin AV-Comparatives-järjestön Vuoden tuote -palkinto vuonna 2011. Yhtenä lukuisista WithSecurelle myönnetyistä palkinnoista ja
tunnustuksista voidaan vielä mainita WithSecuren yritystietoturvaliiketoiminnan kärkisija The Forrester Wave: Endpoint
Security -raportissa vuonna 2012. Vuonna 2012 WithSecure lanseerasi myös seuraavan sukupolven tietoturvaliiketoiminnan alustansa, joka mahdollistaa tietoturvatuotteiden tarjoamisen saumattomasti Kanavakumppanien kautta. Lisäksi
WithSecure lanseerasi vuonna 2014 käyttäjäystävällisen virtuaalisen erillisverkkonsa (F-Secure FREEDOME), joka piilottaa asiakkaiden verkkoliikenteen ja varmistaa yksityisen ja turvallisen internetselailun.
WithSecuren kuluttajaliiketoimintayksikkö luotiin vuonna 2015. Vuonna 2016 WithSecure lanseerasi elinkaariviestinnän
Kanavakumppaneille. Elinkaariviestintä on automaattinen, analytiikkapohjainen elinkaariviestintäpalvelu, joka keskittyy
asiakassuhteen aloittamiseen ja ominaisuuksien aktivointiin (feature activation).
Vuonna 2017 WithSecure jatkoi kasvuaan kokonaisvaltaisena kyberturvallisuusratkaisujen tarjoajana ostamalla
avioniikka-, auto- ja teollisuusvalvonta-alan johtavan turvallisuuspalveluiden toimittaja Inverse Pathin sekä brittiläisen
kyberturvallisuusyhtiö Digital Assurancen. Samaan aikaan WithSecure jatkoi uusien ratkaisujen kehittämistä yksilöiden
ja perheiden suojaamiseksi ja toi markkinoille F-Secure SENSE -reitittimen, joka oli WithSecuren ensimmäinen tietoturvalaite ja yksi ensimmäisistä esineiden internetiin tarkoitetuista tietoturvaratkaisuista. Lisäksi WithSecure vahvisti
vuonna 2017 tietoturvateknologiaansa Mac-laitteille ostamalla Little Flocker -teknologian. Vuotta myöhemmin,
vuonna 2018, WithSecure osti riippumattoman kyberturvallisuuskonsulttiyhtiön, MWR InfoSecurityn. Hankinta laajensi
WithSecuren alueellista ulottuvuutta ja vahvisti sen asemaa merkittävänä kyberturvallisuustoimittajana kaikilla mantereilla. Vuonna 2020 WithSecure lanseerasi monipuolisen F-Secure ID PROTECTION -ratkaisun, joka suojaa henkilökohtaisia tietoja, kuten käyttäjänimiä, salasanoja ja luottokorttinumeroita tarjoamalla helppokäyttöisen ratkaisun salasanojen hallintaan sekä ympärivuorokautisen henkilökohtaisten tietojen seurannan, hälytykset ja ohjeet tietovuodon varalta.
F-Securen keskeiset vahvuudet
WithSecuren johdon arvion mukaan erityisesti seuraavat tekijät ovat F-Securen keskeisiä vahvuuksia ja kilpailuetuja:
F-Securella on hyvä asema suurella ja kasvavalla kuluttajatietoturvamarkkinalla
WithSecuren johdon näkemyksen mukaan F-Securella on hyvä asema kuluttajatietoturvamarkkinalla. Vahva asema perustuu F-Securen kykyyn palvella maailmanlaajuista 130 Teleoperaattorikumppanin muodostamaa verkostoaan hyödyntäen pitkää kokemustaan ja kykyään tarjota tietoturvaa palveluna (Security-as-a-Service). Teleoperaattorikumppanit
myös arvostavat F-Securen kykyä tuottaa konkreettisia liiketoimintatuloksia, jotka näkyvät muun muassa korkeissa Net
Promoter Score -tuloksissa,24 sopimusten pitkäkestoisuudessa ja Teleoperaattorikumppaneiden kanssa rakennettujen
kumppanuussuhteiden pitkäaikaisuudessa.
WithSecuren johdon näkemyksen mukaan F-Securen asemaa vahvistaa myös sen tarjonta, ja se on kehittänyt kokonaisvaltaisen tietoturvaratkaisun, joka vastaa kuluttajien keskeisimpiin tietoturva- sekä yksityisyydensuojatarpeisiin. Sen kokonaisvaltainen tietoturvan ratkaisuvalikoima kuluttajien digitaalisten hetkien sekä verkkoelämän suojaamiseen voidaan
räätälöidä tukemaan kunkin Teleoperaattorikumppanin liiketoimintavaatimuksia. F-Securen kokonaisvaltainen tietoturvan ratkaisuvalikoima mahdollistaa myös asiakashankinnan siten, että erilaisista ominaisuuksista koostuvia tietoturvapaketteja voidaan tarjota eri asiakassegmenteille samalla säilyttäen mahdollisuus lisämyyntiin tarjoamalla täyttä tietoturvapakettia sellaisille asiakkaille, jotka käyttävät vain osaa F-Securen tarjoamista tietoturvaominaisuuksista. Lisämyynnin
mahdollisuuksia tukee F-Securen täyden tietoturvapaketin korkea Net Promotion Score (NPS) -tulos ja asiakaspysyvyysaste. Pitkäaikaisen Kanavakumppaneihin sitoutumisen ansiosta F-Secure on myös voinut kehittää erityisesti
Kanavakumppaneille optimoituja palveluita ja integraatioalustoja, jotka auttavat Kanavakumppaneita maksimoimaan asiakkaan elinkaariarvon.
Kokonaisvaltaiset, palkitut tietoturvaratkaisut asiakkaiden tarpeisiin
F-Secure on kehittänyt palkittuja tietoturvaratkaisuja kuluttajien digitaalisten hetkien suojaamiseksi kotona ja kodin ulkopuolella. Asiakkaat tarvitsevat helppokäyttöisiä ja helposti ymmärrettäviä ratkaisuja jatkuvasti monimutkaistuvassa
digitaalisessa ympäristössä, ja F-Securen kyky yhdistää suojaustoiminnallisuuksia yhteen sovellukseen yksinkertaistaa
tuotteiden ja palveluiden käyttöä sekä käyttöönottoa ja tarjoaa kuluttajille tunteen täydestä digitaalisesta turvallisuudesta.

24

WithSecuren kumppanikyselyn mukaan Net Promoter Score -tulos oli 63 vuonna 2019.
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F-Securen ratkaisut tarjoavat kuluttajille edistynyttä tietoturvaa, ja sen tuotteet ovat saaneet useita palkintoja ja tunnustuksia. Esimerkiksi F-Securen virustorjunta- ja tietoturvaratkaisujen suojausominaisuudet ovat voittaneet arvostetun AVTEST “Best Protection” -palkinnon vuosina 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018 ja 2020. Lisäksi F-Secure SAFE voitti
AV-Testin Best Performance -palkinnon vuonna 2020. F-Secure SENSE Connected Home Security -tarjonta on voittanut
muun muassa seuraavat palkinnot: ”Best Operator Service for Consumers” -palkinto Broadband World Forumissa (2020),
”Best in Class Marketing Award Winner” -palkinto BMMA:ssa (2020) ja “Best Consumer IoT Deployment” -palkinto
IoT World -tapahtumassa (2020). Lisäksi F-Securen yksityisyyden turvaava VPN-palvelu F-Secure FREEDOME on saanut useita palkintoja ja tunnustuksia, muun muassa AV-Testin “Approved” -merkinnän vuonna 2021, AV-Comparatives
-palkinto vuonna 2020, IT Pron “Editor’s Choice 2019” -palkinto “Best VPN Services 2019” -kategoriassa sekä PC
Worldin “Best Android VPN for added safety and security” -palkinto vuonna 2019. Katso lisätietoja F-Securen palkituista
tuotteista kohdasta “F-Securen liiketoiminta — Kuluttajatietoturvan valikoima”).
F-Secure on kehittänyt erottautuvia asiantuntijakyvykkyyksiä sekä pilvipohjaisia kyvykkyyksiä (jäljempänä näihin pilvipohjaisiin kyvykkyyksiin viitataan termillä ”Tietoturvaliiketoiminnan Alusta”) Kanavakumppaniensa tueksi. Niiden
avulla F-Securen tietoturvaratkaisut vastaavat Kanavakumppanien liiketoimintatarpeisiin, ja ne voidaan integroida täysin
liiketoimintaprosesseihin ja markkinoillemenomalleihin skaalautuvasti ja kustannustehokkaasti.
F-Secure palvelee kuluttajia myös suoraan erilaisten verkkokauppojen kautta Suoramyyntikanavassa. Toiminta Suoramyyntikanavassa on itsessään kannattava ja edistää F-Securen kokonaiskasvua, mutta sen ensisijaisena tehtävänä on tuottaa F-Securelle tietotaitoa ja tietoa parhaista käytänteistä, joita se voi hyödyntää kasvattaakseen Kanavakumppaneiden
kautta saatavaa liikevaihtoaan. Näin voidaan luoda ympäristö uusien tuotteiden nopealle markkinoille viemiselle ja testaamiselle, markkinointikampanjoiden ja arvolupausten kokeilemiselle ja optimaalisten hintapisteiden tunnistamiselle.
Kokonaisvaltaisia tietoturvaratkaisuja tukee myös niiden käytettävyys, sillä F-Securen tuotteita on helppo käyttää, niiden
asiakaspolut on suunniteltu joustaviksi ja ne tukevat integrointia myös kolmannen osapuolten sovellusten kanssa (esimerkiksi Wi-Fi hallinta).
Johtoasema maailmanlaajuisilla markkinoilla tietoliikennepalvelujen tarjoajien segmentissä
F-Securen historia ulottuu vuoteen 1988, ja se on siitä lähtien kehittänyt vahvoja suhteita kumppaneihinsa ja asiakkaisiinsa. F-Securella on pitkä historia yhteistyöstä tietoliikennepalvelujen tarjoajien kanssa, ja siitä on tänä aikana tullut
maaliskuussa 2022 toteutettuun sisäiseen markkina-analyysiin pohjautuvan WithSecuren johdon näkemyksen mukaan
globaali markkinajohtaja tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan liittyvien tuotteiden ja palveluiden tarjoamisessa tietoliikennepalvelujen tarjoajien kautta.25 F-Secure on onnistunut rakentamaan kattavan maailmanlaajuisen verkoston, johon
kuuluu noin 130 Teleoperaattorikumppania.
F-Securen palvelualusta on osoittautunut toimintansa aikana menestyksekkääksi ja F-Secure on tehnyt sen pohjalta yli
500 toimitusta ja projektia Teleoperaattorikumppaneille. F-Secure voi tarjota tukipalveluita Teleoperaattorikumppaneille
erittäin joustavilla toimitus- ja liiketoimintamalleilla. F-Secure pystyy tarjoamaan samoja ominaisuuksia myös Kanavakumppaneille, jotka toimivat muilla toimialoilla, kuten pankki- tai vakuutusalalla. F-Securella on jo 40 kumppania, jotka
eivät ole viestintäpalvelujen tarjoajia, ja WithSecuren johto uskoo määrän kasvavan. Testattu ja menestyksekkääksi havaittu liiketoimintamalli viestintäpalvelujentarjoajien kanssa on osoittanut toisinnettavaksi myös muilla toimialoilla.
Lisäksi Tietoturvaliiketoiminnan Alusta mahdollistaa, että F-Securen tietoturvaratkaisut vastaavat Kanavakumppanien
liiketoimintatarpeisiin ja ovat täysin integroituja niiden liiketoiminnan prosessien ja markkinoillemenomallien kanssa
skaalautuvalla ja kustannustehokkaalla tavalla. Katso lisätietoa F-Securen Tietoturvaliiketoiminnan Alustan ominaisuuksista kohdasta ”F-Securen Liiketoiminta – F-Securen palvelut, tuotteet ja ratkaisut”.
Kanavakumppaneita, jotka eivät halua integraatiota tai ainoastaan kevyen integraation, tuetaan Suoramyyntikanavan
kautta. Lisäksi F-Secure tarjoaa asiakastukea paikallisilla kielillä sen kohdemarkkinoilla.
Erittäin kannattava ohjelmisto palveluna (Software as a Service, SaaS) -liiketoimintamalli ja vahva näyttö vakaasta
liikevaihdon kasvusta
F-Securen liikevaihto ja kannattavuus ovat kasvaneet vuodesta 2019 vuoteen 2021 kasvustrategian onnistuneen toteuttamisen ja skaalautuvan pilvipohjaisen SaaS -liiketoimintamallin ansiosta sekä keskittymällä vahvasti olemaan paras kumppani Teleoperaattorikumppaneille. Lisäksi F-Securen standardoitu tapa toimittaa tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan
25

Maaliskuussa 2022 toteutetun sisäisen markkina-analyysin mukaan F-Secure on markkinajohtaja tietoliikennepalvelujen tarjoajien kautta tarjotuissa
verkkoturvallisuus- ja yksityisyydensuojatuotteissa. Markkina-analyysi käsitti Euroopan, Lähi-Idän, Afrikan (EMEA), Amerikat, Aasia-Oseanian
(APAC) ja Japanin.
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liittyviä ratkaisuja Kanavakumppaneille ja integroida tuotteitaan Kanavakumppanien liiketoimintaprosesseihin ja laskutukseen kasvattaa sen kustannustehokkuutta. F-Securen vakaa kasvu voidaan havaita viime vuosilta, joiden aikana FSecuren liikevaihdon orgaaninen keskimääräinen vuotuinen kasvuvauhti (CAGR) oli 6 prosenttia vuosina 2019–2021.
Tällä jaksolla F-Secure myös pysyi jatkuvasti erittäin kannattavana. F-Securen liikevoitto kasvoi vuoden 2019 37,0 miljoonasta eurosta 43,5 miljoonaan euroon vuonna 2021. F-Securen oikaistu EBITA26 kasvoi vuoden 2019 39,9 miljoonasta
eurosta (mikä vastaa 42,0 prosentin oikaistua EBITA-marginaalia) 47,2 miljoonaan euroon (mikä vastaa 44,4 prosentin
oikaistua EBITA-marginaalia) vuonna 2021. Oikaistun EBITAn ja liikevoiton kasvu johtui pääosin kasvaneen liikevaihdon tuottamasta kustannusrakenteen vipuvaikutuksesta.
F-Securen taloudellinen suoritus pohjautuu lojaaleihin ja pitkäaikaisiin kumppaneihin sekä korkeaan asiakaspysyvyyteen.
F-Securen Kanavakumppanien asiakaspysyvyyden aste oli yli 97 prosenttia joulukuussa 2021. Lähes koko liikevaihto
perustuu toistuviin tilauksiin (subscriptions), koska jopa noin 98 prosenttia Yhtiön tilikauden 2021 liikevaihdosta oli
tilauspohjaista. F-Securella on myös hyvin korkea kassakonversio, ja tilikaudella 2021 sen kassakonversio oli yli 90 prosenttia.27
Vahva näyttö tuotekehityksestä ja merkittävä sisäinen teknologiaosaaminen
F-Securen osaavat työntekijät ovat vahvasti sitoutuneita ja heillä on pitkä kokemus. WithSecuren johto uskoo, että pätevät
ja motivoituneet työntekijät tukevat F-Securen visiota tulla maailman johtavaksi tietoturvakokemuksia tarjoavaksi yhtiöksi. F-Securen työntekijöillä on kattava osaaminen tietoliikennealalta, ja F-Securen tiimit tukevat Kanavakumppaneita
sujuvasti tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan liittyvien tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa ja myymisessä. F-Securen Suoramyyntikanavan tiimeillä on syvällinen ymmärrys prosesseista, työkaluista ja kompetensseista liittyen siihen,
miten kasvua edistetään verkko- ja sovelluskaupoissa, kuten Apple App Storessa ja Google Playssa.
F-Securen työntekijöillä on myös kattava osaaminen kyberturvallisuuden ja tuotekehityksen aloilta. F-Secure on tehnyt
yhteistyötä satojen Kanavakumppanien kanssa kymmenien vuosien ajan, ja se on kerryttänyt yksityiskohtaista tietotaitoa
Kanavakumppanien liiketoimintaprosesseista ja kokonaisarkkitehtuureista. Tämä tietotaito liittyy esimerkiksi Kanavakumppaneiden laskutukseen, provisiointijärjestelmiin, autentikointiin, asiakaspalveluun, liiketoimintatiedon hallintaan ja
muihin liiketoiminnan tai toiminnan tukijärjestelmiin (OSS/BSS). Tämän ansiosta F-Secure on kyennyt kehittämään Tietoturvaliiketoiminnan Alustan, jonka avulla se voi tarjota tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan liittyviä tuotteitaan saumattomasti Kanavakumppaniensa kautta. Lisäksi F-Securen asiakaskokemukseen ja käyttäjälähtöiseen suunnitteluun liittyvän asiantuntemuksen ansiosta se on pystynyt luomaan käyttäjäystävällisiä tuotteita, joilla on korkeat Net Promoter
Score -tulokset ja joista kuluttajat pitävät. Kyberturvallisuuteen liittyvän asiantuntemuksensa osalta F-Secure on saanut
tunnustusta alan johtavilta aikakausjulkaisuilta ja itsenäisitä testiorganisaatioilta, ja sen tuotteet ovat saaneet useita palkintoja ja tunnustuksia (lisätietoja tunnustuksista ja palkinnoista esitetään kohdassa ”F-Securen liiketoiminta – Kokonaisvaltaiset, palkitut tietoturvaratkaisut asiakkaiden tarpeisiin”). F-Securen kyberturvallisuusjärjestelmät analysoivat seitsemän miljardia online-kyselyä ja kuusi miljardia tapahtumaa päivittäin, ja sen kyberturvatiimit kehittävät jatkuvasti uusia
pilvipohjaisia ja tekoälyyn perustuvia suojausominaisuuksia.
WithSecure uskoo, että sen pitkä kokemus ja työntekijöiden muodostama maailmanlaajuinen osaajayhteisö ovat F-Securen liiketoiminnan menestyksen kulmakiviä. WithSecuren johto uskoo, että F-Securen kuluttajatietoturvaliiketoiminta on
pystynyt säilyttämään ja houkuttelemaan erittäin ammattitaitoisia työntekijöitä. Sen seurauksena WithSecure on jatkuvasti ollut yksi houkuttelevimmista IT-alan työnantajista Suomessa. Vuonna 2021 WithSecure oli kolmanneksi houkuttelevin työnantaja IT-opiskelijoiden keskuudessa, ja Universumin mukaan WithSecure on kymmenenneksi houkuttelevin
työnantaja alalla toimivien ammattilaisten keskuudessa.28 WithSecuren johto uskoo, että F-Securen työntekijät pysyvät
erittäin sitoutuneina F-Secureen, sillä F-Securen henkilöstön vaihtuvuus kuluttajaliiketoiminnassa on ollut matala verrattuna esimerkiksi amerikkalaisen teknologiasektorin vaihtuvuuteen, joka on ollut yli 20 prosenttia.29 Vuonna 2021,
WithSecuren vapaaehtoinen vaihtuvuus kuluttajaliiketoiminnassa oli 12,6 prosenttia.

26

F-Securen johdon mukaan historiallinen oikaistu EBITA-marginaali ei välttämättä täysin kuvasta F-Securen kannattavuutta, jos se olisi toiminut
erillisenä kokonaisuutena esitettynä jaksoina. Jakaantumisen jälkeen F-Securelle arvioidaan aiheutuvan lisäkustannuksia, jotka liittyvät lähinnä sen
omien IT-palveluiden käyttöönottoon, toimintaan ja ylläpitoon, pörssiyhtiön johtoryhmän toimintaan sekä itsenäisen tietoturvatutkimuksen ja teknologiavalmiuksien hallintaan. Näiden Jakautumiseen liittyvien kustannusten arvioidaan olevan 4 miljoonan euron ja 5 miljoonan euron välillä vuosittain.
27
Määrittely: (oikaistu käyttökate EBITDA – käyttöomaisuusinvestoinnit– nettokäyttöpääoman muutos) / oikaistu käyttökate EBITDA
28
Universum: (https://universumglobal.com/rankings/finland/).
29
AON: (https://humancapital.aon.com/insights/articles/2020/retail-sector-wages-are-rising-due-to-higher-employee-turnover-and-e-commerce-demand) 6.4.2022.
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F-Securen strategia
Missio ja visio
F-Securen visiona on tulla maailman johtavaksi tietoturvakokemuksen yhtiöksi. Kuluttajien elämät koostuvat erilaisten
digitaalisten hetkien jatkuvasta virrasta, joihin kuuluvat niin sosiaalinen elämä, rentoutuminen ja oppiminen kuin ostosten
teko, työskentely, tiedonhaku ja päivittäiset askareet. Kaikki nämä tekijät tekevät kuluttajista entistä haavoittuvampia
kyberrikollisille.
Kuluttajat tietävät, että panokset ovat kovat – heidän identiteettinsä, pankkitilinsä ja henkilökohtaiset tietonsa ovat tietoturvauhkien kohteena. Kuluttajat haluavat toimia turvallisesti verkossa, mutta kyberturvallisuusala on jättänyt heidät pulaan. Kaikki on tai tuntuu liian monimutkaiselta, ja tämä aiheuttaa kitkaa.
F-Secure poistaa tämän kitkan ja F-Securen ajattelussa ”kokemus tulee ensimmäisenä”. F-Securen liiketoiminta-ajatuksena (missiona) on toimittaa jatkuvasti erinomaisen yksinkertaisia ja kitkattomia tietoturvakokemuksia F-Securen kumppaneille sekä asiakkaille. WithSecuren johto uskoo, että painotus erinomaisen yksinkertaisiin tietoturvakokemuksiin perustuen F-Securen luokkansa parhaisiin teknologioihin ja tuotteisiin mahdollistaa F-Securen vision maailman johtavaksi
tietoturvakokemuksien yhtiöksi tulemisesta. WithSecuren johto uskoo myös, että Kanavakumppaneiden on erittäin helppoa menestyä kuluttajatietoturvamarkkinoilla, sillä ne voivat toimittaa asiakkaille F-Securen erinomaisia tuotteita ja palveluita, joiden ansiosta asiakkaiden on helppo tuntea olonsa turvalliseksi.
Toteuttaakseen visionsa käytännössä F-Secure pyrkii tekemään digitaalisista hetkistä turvallisempia jokaiselle. F-Secure
keskittyy tarjoamaan kuluttajille yhtä sovellusta, jossa on kaikki tarvittavat ratkaisut kuluttajien ja heidän perheidensä
suojaamiseksi. Tuote on intuitiivinen, ja se on helposti ymmärrettävissä, ostettavissa ja otettavissa käyttöön. Kun turvallisuusratkaisu otetaan käyttöön kotiverkossa, kuluttajilta vaaditaan hyvin vähän, jos ollenkaan aktiivisia toimia turvallisuuden tunteen saavuttamiseksi.
Kuluttajien ottaessa käyttöön enenevissä määrin uusia älylaitteita, laitteet tulisi saada saumattomasti suojattua tuoden
mielenrauhaa sekä vanhemmille että lapsille samalla rohkaisten koko perhettä niiden käyttöönottoon. F-Secure tarjoaa
kuluttajille sopivana ajankohtana ja kuluttajien ymmärtämällä tavalla datalähtöistä ja olennaista tietoa heidän suojaukseensa liittyen.
WithSecuren johto uskoo F-Securen erinomaisen turvallisuuskokemuksen ja mutkattoman asiakaspolun johtavan korkeampiin asiakaskonversioihin, asiakaspysyvyyteen ja -tyytyväisyyteen sekä positiiviseen vertaisviestintään ja myönteisiin
arvioihin, joiden se odottaa puolestaan johtavan lopulta liikevaihdon kasvuun.
Kanavakumppaneilleen F-Secure tavoite on olla ensisijainen valinta kumppaniksi johtuen sen tuotteiden skaalautuvuudesta ja integroinnin helppoudesta. F-Secure pyrkii tarjoamaan Kanavakumppaneilleen mutkatonta, kannattavaa ja suosittua lisäarvopalvelua, joka kasvattaa Kanavakumppanien liikevaihtoa ja asiakaspysyvyyttä. WithSecuren johto uskoo,
että F-Secure pystyy tarjoamaan Kanavakumppaneilleen ensiluokkaista tukea yhdistämällä Suoramyyntikanavassa havaittuja parhaita toimintatapoja ja markkinointikäytänteitä maailmanlaajuisilta Kanavakumppaneiltaan omaksuttuun tietoon. Asiakaskäyttäytymisestä saadaan suoraan hyödynnettävissä olevaa tietoa unohtamatta kuluttajien oikeutta yksityisyyteen. Tämän tiedon avulla Kanavakumppanit pystyvät ymmärtämään asiakkaitaan paremmin ja tarjoamaan heille parempaa palvelua. F-Secure on keskittynyt pitkäaikaisiin kumppanuussuhteisiin ja helppokäyttöisten turvallisuuskokemuksien tarjoamiseen Kanavakumppaneille. WithSecuren johto uskoo, että näin toimimalla F-Secure säilyttää paikkansa
ensisijaisena valintana tietoturvaratkaisuja tarjoavaksi kumppaniksi.
Kasvustrategia
Digitalisaation kiihtyessä kuluttajilla on yhä enemmän suojattavaa. F-Securen tarkoitus on tehdä digitaalisista hetkistä
turvallisempia kaikille. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi F-Securen strategiana on tarjota kokonaisvaltaisia ja helppokäyttöisiä tietoturvaratkaisuja asiakkailleen ja Kanavakumppaneilleen. F-Secure työskentelee Kanavakumppaniensa
kautta kaikkialla maailmassa laajentaakseen F-Securen markkinakattavuutta ja varmistaakseen, että kaikki Kanavakumppaneiden kautta tavoitetut kuluttajat voivat tuntea olonsa turvalliseksi. F-Secure on kehittänyt lopputulokseen keskittyviä
ja kilpailijoistaan erottautuvia tietoturvaliiketoiminnan kyvykkyyksiä, jotka tukevat sen Kanavakumppaneita tuotteiden
lanseerauksessa, markkinoinnissa, myynnissä ja tietoturvaliiketoiminnan kasvun edistämisessä. Niiden avulla F-Securesta on tullut maaliskuussa 2022 toteutettuun sisäiseen markkina-analyysiin pohjautuvan WithSecuren johdon
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näkemyksen mukaan maailmanlaajuinen markkinajohtaja tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan liittyvien tuotteiden ja
palveluiden tarjoamisessa tietoliikennepalvelujen tarjoajien kautta.30
F-Securen tavoite jatkuvasta kannattavasta kasvusta perustuu kolmeen strategiseen pilariin (katso lisätietoja F-Securen
taloudellisista tavoitteista kohdasta ”F-Securen liiketoiminta – Taloudelliset tavoitteet”):
Keskimääräisen tilaajakohtaisen liikevaihdon kasvattaminen
F-Secure pyrkii edistämään kaikenkattavan tietoturvaratkaisun (F-Secure TOTAL) käyttöönottoa kaikissa kanavissa.
Tällä hetkellä valtaosa F-Securen noin 170 Kanavakumppanista tarjoaa asiakkailleen erillisiä tietoturvaratkaisuja kaikenkattavan tietoturvaratkaisun sijaan. F-Securen suunnitelmana on kiihdyttää kaikenkattavan tietoturvaratkaisun käyttöönottoa, minkä WithSecuren johto odottaa tarjoavan uusia liiketoimintamahdollisuuksia Kanavakumppaneille ja kasvattavan sekä F-Securen että Kanavakumppanien keskimääräistä tilaajakohtaista liikevaihtoa (”ARPU”).
Suoramyyntikanavan kautta F-Secure myy sekä erillisiä tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan liittyviä tuotteita ja palveluita että kaikenkattavaa tietoturvaratkaisua (F-Secure TOTAL). Suoramyyntikanavan kautta saatavan liikevaihdon keskeinen kasvutavoite on jatkaa F-Secure TOTAL -ratkaisun suhteellisen osuuden kasvattamista Suoramyyntikanavassa.
Helmikuussa 2022 F-Secure TOTAL -ratkaisun hintapiste on noin 50 prosenttia korkeampi kuin erillisten tuotteiden keskiarvo (SAFE, ID PROTECTION and FREEDOME)31.
Muut Suoramyyntikanavan kasvustrategian ajurit liittyvät i) asiakaskokemuksen kokonaisuuden yksinkertaistamiseen entisestään tuotteiden käyttöönoton, käyttäjäkokemuksen, käytön ja ostamisen osalta, ii) keskittyä hankkimaan uusia asiakkaita ja pitämään nykyiset kaikenkattavaa tietoturvapalvelua tilaavat asiakkaat ja iii) toteuttamalla kohdistettua ja maantieteellistä markkinoillemenostrategiaa sekä pyrkimällä erottautumaan luotettavana ja laadukkaita ratkaisuja tarjoavana
eurooppalaisena kyberturvabrändinä.32 Vaikka toiminta Suoramyyntikanavassa tukee F-Securen kasvutavoitteita ja on
itsessään kannattavaa, Suoramyynti-kanavan ensisijaisena roolina on tarjota F-Securelle tietotaitoa ja tietoa parhaista
käytänteistä, joita voidaan hyödyntää Kumppanikanavan kautta saatavan liikevaihdon kasvattamisessa. Suoramyyntikanavassa F-Secure voi tuoda markkinoille uusia tuotteita ja testata niitä nopealla aikataululla, kokeilla erilaisia markkinointikampanjoita ja arvolupauksia sekä löytää optimaaliset hintapisteet.
Nykyisen valikoiman ja uusien tuotteiden kehittäminen
F-Secure toi F-Secure ID PROTECTION -ratkaisun markkinoille vuonna 2020 suojatakseen kuluttajia identiteettivarkauksiin ja heidän käyttäjätilien haltuunottoon liittyvältä kasvavalta uhalta. Teleoperaattorikumppanit ovat ottaneet tuoteryhmän hyvin vastaan, ja WithSecuren johdon arvioiden mukaan se tarjoaa edelleen kasvumahdollisuuksia. Loppuasiakkaiden identiteettisuojapalveluiden käyttöasteet ovat edelleen suhteellisen alhaisia Yhdysvaltojen ulkopuolella, mikä
tarjoaa kasvupotentiaalia, kun kuluttajien tietoisuus uhista kasvaa erittäin näkyvien tietomurtojen vuoksi. F-Secure edistää
F-Secure ID PROTECTION -ratkaisun käyttöönottoa Kanavakumppanien ja loppuasiakkaiden keskuudessa muun muassa tarjoamalla F-Secure ID PROTECTION -ratkaisua osana kaikenkattavaa tietoturvaratkaisuaan (F-Secure TOTAL).
F-Secure pyrkii laajentamaan markkinakattavuuttaan ja saavutettavissa olevaa markkinaansa kehittämällä uusia tuoteryhmiä, kuten kodin verkkoon yhdistettyjen laitteiden suojauksessa hyödynnettävän F-Secure SENSE -ratkaisun. F-Secure
SENSEssä suojausominaisuudet ovat integroitu internetyhteyttä kotitaloudessa jakaviin Wi-Fi-reitittimiin, minkä ansiosta
se suojaa kotitalouden kaikkia laitteita ja jäseniä. Wi-Fi-reitittimen jakelun ja päivityksien suorittaminen Teleoperaattorikumppaneiden kautta mahdollistaa erittäin suurien asiakasmäärien saavuttamisen. Lisäksi F-Secure SENSEn käyttäjäkokemusta on yksinkertaistettu, sillä asiakkailta vaaditaan vain vähän tai ei lainkaan toimia suojauksen käyttöön ottamiseksi, koska suojausominaisuudet voidaan ottaa käyttöön automaattisesti.
WithSecure uskoo, että yllä mainittujen uusien tuotteiden ansiosta F-Secure voi kasvattaa liikevaihtoaan ja laajentaa Kanavakumppanien verkostoaan, koska uudet tuotteet lisäävät tuotteiden ja palveluiden mahdollisia yhdistelmiä, joita FSecure voi tarjota Kanavakumppaneille. Uusia tuotteita voidaan esimerkiksi tarjota erillisinä tuotteina tai sisällyttää
osaksi kattavampia tietoturvavalikoimia.

30

Maaliskuussa 2022 toteutetun sisäisen markkina-analyysin mukaan F-Secure on markkinajohtaja tietoliikennepalvelujen tarjoajien kautta tarjotuissa
verkkoturvallisuus- ja yksityisyydensuojatuotteissa. Markkina-analyysi käsitti Euroopan, Lähi-Idän, Afrikan (EMEA), Amerikat, Aasia-Oseanian
(APAC) ja Japanin.
31
eCom hinnoittelu F-Securen seitsemälle laitteen suojaustarjonnalle (TOTAL vs. keskimäärä SAFE/IF PROTECTION/FREEDOME).
32
Maininta luotettavuudesta ja laadukkaista ratkaisuista perustuu koko tuotevalikoiman palkintoihin, kuten seitsemään AV-TEST Best Protection palkintoon viimeisen 11 vuoden aikana, ”Best Operator Service for Consumers” -palkintoon Broadband World Forumissa (2020), ”Best in Class Marketing Award Winner” -palkintoon BMMA:ssa (2020), “Best Consumer IoT Deployment” -palkintoon IoT World -tapahtumassa (2020), AV-testin
”Approved” -merkintä (2021), AV-Comparatives -palkinto (2020), IT Pro ”Best VPN Services 2019” ”Editor’s Choice” -palkinto (2020).
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Uusiin kanaviin laajentuminen
Tällä hetkellä valtaosa Kanavakumppaneista on tietoliikennepalvelujen tarjoajia. Pankeilla, vakuutusyhtiöillä ja jälleenmyyjillä on kuitenkin monia vastaavia haasteita liiketoiminnassaan kuin Teleoperaattorikumppaneilla, kuten korkea asiakasvaihtuvuus, rajalliset mahdollisuudet erilaistua kilpailijoistaan, matalat katteet ja alhainen liikevaihdon kasvu. WithSecuren johto uskoo, että F-Securen tietoliikennepalvelujen tarjoajille kehittämien tietoturvaliiketoimintakyvykkyyksien
ansiosta F-Securella on hyvät valmiudet auttaa näitä uudentyyppisiä palveluntarjoajia ratkomaan samoja haasteita, joita
se on ratkaissut Teleoperaattorikumppanien kanssa. Tämä puolestaan tarjoaa F-Securelle tilaisuuden kopioida hyväksi
todettua liiketoimintamalliaan ja palveluntarjontaansa, ja näin merkittävästi laajentaa potentiaalista asiakaskuntaansa
skaalautuvalla tavalla.
WithSecuren johto uskoo, että F-Securen tarjonta soveltuu hyvin uusiin kanaviin useista syistä. Koska pankkiala on raskaasti säänneltyä useilla markkinoilla, pankit eivät välttämättä pysty tarjoamaan turvallisuus- ja tietoturvaratkaisuja lisäarvopalveluna. Näitä palveluita voidaan kuitenkin tarjota osana kokonaistarjoamaa esimerkiksi kanta-asiakasohjelmien
kautta.
Tietoturva- ja yksityisyydensuojaratkaisujen avulla pankit voivat vaikuttaa yhteen tai useampaan liiketoimintatarpeeseensa, kuten:
i)

alhainen asiakkaiden uskollisuus ja alhaiset Net Promoter Score -tulokset (nämä korostavat tarvetta syventää
asiakassuhdetta loppukäyttäjien kanssa),
ii) luottamus ja turvallisuus ovat osa pankin brändilupausta (turvallisuusratkaisuiden avulla voidaan tehostaa tämän
lupauksen toteutumista ja pankin asemaa markkinoilla),
iii) pankit joutuvat petosten kohteeksi pankkitroijalaisten, sähköpostihuijausten, tietojen kalastelun ja väärennettyjen pankkiverkkosivustojen muodossa (Yhdistyneessä Kuningaskunnassa petosrikollisuuden vaikutus nousi
2021 ensimmäisellä puoliskolla yli 700 miljoonaan puntaan33), ja
iv) kuluttajat näkevät hyvin vähän eroa pankkien tarjonnassa (pankkien on löydettävä keinoja erottua joukosta).
Petoksia voi tapahtua useassa vaiheessa loppukäyttäjän asiakassuhdetta. Pankkitiliä avattaessa voi tapahtua identiteettivarkaus, haittaohjelman tai tilikaappauksen johdosta tilitiedot voivat muuttua ja haittaohjelman tai identiteettivarkauden
kautta saatetaan suorittaa maksuja. F-Securen turvallisuus- ja tietoturvatuotteet auttavat pankkia ja sen asiakkaita puuttumaan näihin ongelmiin.
Pankkien lailla myös vakuutusyhtiöt altistuvat kilpailulliselle paineelle uudistaa palveluaan ja määritellä uudelleen kuluttajille suunnattu tarjontansa. Alan trendien mukaan 62 prosenttia vakuutuksenantajista uskoo vakuutuksiin liittymättömien tuotteiden olevan kuluttajien tärkein kriteeri vakuutusyhtiötä valittaessa. Vuoteen 2024 mennessä 33 prosenttia vakuutusyhtiöiden ”premium”-voluumista odotetaan tulevan täysin uudenlaisista tuotteista34. WithSecuren johto uskoo, että
kuluttajien tietoturvan ja vakuutustarjonnan välillä on luonnollinen yhteys, sillä molemmat tarjoavat kuluttajalle mielenrauhaa. Tästä syystä F-Securen tarjonnalla on merkitystä myös vakuutusyhtiöiden näkökulmasta. F-Securen tuotetarjonta
auttaa puolestaan vakuutusyhtiöitä vähentämään korvausvaatimuksia tietoturvaan liittyen, jotka korvattaisiin kotivakuutuksesta tai identiteettivarkausvakuutuksesta. Näin F-Securen tuotetarjonta todennäköisesti kasvattaa merkitystään vakuutusyhtiöille.
Kuluttajakaupassa kuluttajasuhteet ovat tyypillisesti lyhytkestoisia ja kertaluonteisiin liiketapahtumiin perustuvia, kuten
uuden puhelimen tai kannettavan tietokoneen osto. Tällaisten liiketapahtumien katteet ovat alhaiset, joten jälleenmyyjät
pyrkivät löytämään keinoja, joilla keskimääräistä kuluttajakohtaista liikevaihtoa voitaisiin kasvattaa ja joilla pystyttäisiin
luomaan jatkuvia tulovirtoja. Aivan kuten tietoliikennepalveluntarjoajat, joilla on oma vähittäismyymälä, F-Secure mahdollistaa tietoturva- ja yksityisyydensuojatuotteidensa jälleenmyynnin jatkuvana tilauksena. F-Securen tuotteita on myös
mahdollista yhdistää jälleenmyyjän muihin palveluihin, esimerkiksi asentamalla ohjelmistoa uusille laitteille kuluttajan
puolesta ja tarjoamalla premium-kuluttajantukipalveluita. WithSecuren johto uskoo, että näin voidaan lisätä F-Securen
asiakaskohtaista tuottoa ja luoda toistuvia tuottovirtoja.
Taloudelliset tavoitteet
Taloudelliset tavoitteet ovat tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka eivät ole takeita tulevasta tuloskehityksestä. F-Securen
toteutuvat tulokset saattavat poiketa merkittävästi tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetystä tai niistä pääteltävistä
tuloksista johtuen monista tekijöistä, joita on kuvattu muun muassa kohdissa ”Eräitä lisätietoja – Tulevaisuutta koskevat
lausumat”, ”Riskitekijät” ja ”Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema – Liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen
33
34

UK Finance H1 2021 Fraud Update
Deloitte; A demanding future, The four trends that define insurance in 2020

71

vaikuttavia tekijöitä”. Kaikki tässä Esitteessä esitetyt taloudelliset tavoitteet ovat ainoastaan tavoitteita, eivätkä ne ole,
eikä niitä pidä käsitellä, ennusteina tai arvioina F-Securen tulevasta tuloskehityksestä.
WithSecuren hallitus on vahvistanut F-Securelle seuraavat keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet (vuoteen 2025
mennessä):
•
•
•

Kasvu: Korkea yksinumeroinen orgaanisen liikevaihdon kasvu.
Kannattavuus: Oikaistu EBITA-marginaali yli 42 prosenttia alkuvaiheen kasvuinvestointien jälkeen.
Osinkotuotto: F-Secure pyrkii maksamaan vuosittain nettotuotostaan noin 50 prosenttia tai yli osinkona.

F-Securen liikevaihdon keskimääräinen vuotuinen kasvuvauhti (CAGR) oli 6 prosenttia tilikausien 2019 ja 2021 välillä.
F-Securen oikaistu EBITA-marginaali oli 44,4 prosenttia tilikaudella 2021. F-Securen johdon mukaan historiallinen oikaistu EBITA-marginaali ei välttämättä täysin kuvasta F-Securen kannattavuutta, jos se olisi toiminut erillisenä kokonaisuutena esitettynä jaksoina. Jakaantumisen jälkeen F-Securelle arvioidaan aiheutuvan lisäkustannuksia, jotka liittyvät lähinnä sen omien IT-palveluiden käyttöönottoon, toimintaan ja ylläpitoon, pörssiyhtiön johtoryhmän toimintaan sekä itsenäisen tietoturvatutkimuksen ja teknologiavalmiuksien hallintaan. Näiden Jakautumiseen liittyvien kustannusten arvioidaan olevan neljän miljoonan euron ja viiden miljoonan euron välillä vuosittain.
WithSecuren johto on myös seurannut Rule of 40 -sääntöä, jonka mukaan liikevaihdon kasvun ja liikevoittomarginaalin
summan tulisi olla 40 prosenttia tai yli. F-Secure on viime vuosina ylittänyt Rule of 40 -rajan ja F-Secure aikoo seurata
Rule of 40 -sääntöä suorituskyvyn mittarina ja ohjaavana periaatteena myös jatkossa.
Liiketoimintamalli
F-Securella on kaksi ensisijaista liiketoiminta- ja markkinoillemenomallia:
Kumppanikanava: F-Secure tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan suojatakseen maailmanlaajuisesti satoja miljoonia kuluttajia, jotka ovat noin 170 Kanavakumppania käsittävän verkoston takana. Suurin osa Kanavakumppaneista on tietoliikennepalvelujen tarjoajia, kuten laajakaista- tai mobiililaajakaistaoperaattoreita, jotka myyvät tietoturvatilauksia lisäarvopalveluina yhdessä ydinpalveluidensa, kuten 5G-/kuitulaajakaistayhteyksien, ohella. F-Securen Kumppanikanavan liiketoimintamalli rakentuu ensisijaisesti jatkuvalaskutteisten tietoturvapalvelutilausten myynnille. Tietoturvapalvelun tilauksen
hinta riippuu Kanavakumppanin markkinoillemenomallista, myytävien tietoturvapalveluiden tyypistä ja tietoturvapalveluiden koosta. F-Secure luo liikevaihtoa myös asiantuntijapalveluista esimerkiksi integroidessaan ratkaisujaan Kanavakumppaniensa laskutus- ja provisiointijärjestelmiin (tyypillisesti kertamaksu) tai tarjotessaan asiakastukea (vuosimaksu).
Lisäksi F-Secure tarjoaa Kanavakumppaneille sekä asiantuntijoiden tuottamia että pilvipohjaisia kumppanipalveluita, kuten markkinoinnin automatisointia, asiakaspolun auditointia tai net promoter score -mittauksia, joista veloitetaan erillinen
kertamaksu tai toistuva maksuja.
Suoramyyntikanava: F-Secure tuo asiakkaiden saataville erillisiä ja kaikenkattavia tietoturvatarjoamia eri verkkokauppakanavien, kuten sovelluskauppojen ja oman verkkokauppansa, kautta. F-Securen liiketoimintamalli perustuu täysin jatkuvalaskutteisiin tilauksiin, jotka voivat olla voimassa määrätyn ajan (yhden (1) tai kaksi (2) vuotta) ja jotka voidaan
uusia automaattisesti alkuperäisen tilausjakson jälkeen, tai jatkuvana kuukausitilauksena. Nostaakseen käyttäjämääriä FSecure tarjoaa kuluttajille myös mahdollisuutta kokeilla tuotteita ilmaiseksi määräajan, jonka aikana F-Secure pyrkii saamaan käyttäjät maksullisen tarjoamansa käyttäjiksi. Suorien asiakashankintojen lisäksi Suoramyyntikanava palvelee FSecuren affiliate-kumppaneita ja kuluttajia, jotka ovat ostaneet ratkaisun esimerkiksi vähittäismyymälän kautta ja uusivat
tilauksensa suoraan F-Securen kautta alkuperäisen ostoksen jälkeen.
Asiakkaat
F-Secure palvelee monia asiakastyyppejä, jotka toimivat eri kanavissa. F-Securen Kumppanikanaviin sisältyvät tietoliikennepalvelujen tarjoajat, pankki- ja vakuutuspalvelujen tarjoajat ja jälleenmyyjät, kun taas Suoramyyntikanava tarkoittaa suoramyyntiä kuluttajille. Asiakastyypit ja heidän tarpeensa kuvataan tarkemmin seuraavissa alakohdissa.
Tietoliikennepalvelujen tarjoajat
Tietoliikennepalvelujen tarjoajat ovat Kanavakumppaneista suurin kumppanityyppi. Tietoliikennepalvelujen tarjoajiin sisältyvät teleoperaattorit, kuten kaapelioperaattorit, internetpalveluntarjoajat, mobiilioperaattorit ja konvergoituneet operaattorit (kiinteät ja mobiiliverkot). Tietoliikennepalvelujen tarjoajia ovat esimerkiksi Frontier Communications Parent
Inc. (Yhdysvallat), Elisa Oyj (Suomi), Vodafone Group Plc (useissa maissa), StarHub Limited (Singapore), Nifty Corporation (Japani), Ziggo B.V. (Alankomaat) ja Swisscom AG (Sveitsi).
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Tietoliikennepalvelujen tarjoajat ovat F-Securen luonnollisia kumppaneita, sillä kuluttajatietoturvapalvelut liittyvät läheisesti kiinteisiin ja mobiiliyhteyksiin, minkä vuoksi kaksi kolmesta kuluttajasta suosii tietoturvaratkaisunsa hankkimista
tietoliikennepalvelujen tarjoajalta.35 F-Secure on onnistunut rakentamaan kattavan maailmanlaajuisen verkoston, johon
kuuluu noin 130 Teleoperaattorikumppania, ja se on tehnyt pitkään yhteistyötä tietoliikennepalvelujen tarjoajien kanssa.
Tämän yhteistyön aikana kerättyyn ymmärrykseen perustuvan WithSecuren johdon näkemyksen mukaan pääasialliset
syyt, joiden vuoksi tietoliikennepalvelujen tarjoajat alkavat myymään tietoturvapalveluita joko lisäarvopalveluna tai yhdessä ydinpalveluidensa kanssa, ovat:
i)

Asiakkaiden pitämisasteen kasvattaminen ja asiakasvaihtuvuuden pienentäminen: tietoliikennepalvelujen
tarjoajien asiakaskannassa asiakasvaihtuvuusluvut voivat olla jopa kaksinumeroisia, minkä vuoksi asiakkaiden säilyttäminen on etusijalla.36 Lisäksi tietoturvapalveluita käyttävien asiakkaiden asiakasuskollisuus on
todennäköisesti korkeampi (jopa 60 prosenttia) samoin kuin net promoter score (jopa 50 prosenttia) kuin
sellaisten asiakassegmenttien, jotka eivät käytä tietoturvapalveluita. 37

ii)

Uusien tulovirtojen rakentaminen: kuluttajat ovat valmiita maksamaan tietoturvapalveluista, ja tietoliikennepalvelujen tarjoajilla on jo valmiina laskutussuhde kuluttajien kanssa. Tämä antaa tietoliikennepalvelujen
tarjoajille mahdollisuuden edistää liikevaihdon kasvua, joka tarjoaa myös korkeammat katteet verrattuna
moniin muihin lisäarvopalveluihin, kuten musiikkiin, viihteeseen tai esineiden internetiin (Internet of
Things, IoT).

iii)

Erottautuminen kilpailijoista ja ydinliiketoiminnan kasvun parantaminen: laajakaistaliiketoiminta on erittäin kilpailtua, ja tietoliikennepalvelujen tarjoajat etsivät tapoja erottautua. Tietoturvan avulla tietoliikennepalvelujen tarjoajat voivat luoda tietoturvallisia laajakaistakokemuksia, jotka edistävät laajakaistapalvelujen
myyntiä ja lisäävät brändin merkitystä kuluttajien silmissä.

Jälleenmyynti
Ohjelmistoalan jälleenmyynnin on perinteisesti ajateltu olevan sitä, että ohjelmistotuotteita myydään ”laatikossa”, jonka
mukana tulee tuotteen asennusohje ja CD. COVID-19-pandemia on kuitenkin kiihdyttänyt jälleenmyynnin siirtymistä
kohti elektronista jälleenmyyntiä ja digitaalisten tuotteiden myyntiä eri muodoissaan verkossa (”e-Tail”). F-Secure on
useiden vuosien ajan muuttanut perinteistä jälleenmyyntiliiketoimintaansa verkkomyynniksi ja jälleenmyynnin lisäarvopalveluiksi (”retail VAS”), joista muodostuu nyt suurin osa F-Securen jälleenmyyntikanavien myynnistä.
Verkkojälleenmyynnissä F-Secure antaa jälleenmyyntikumppaneilleen mahdollisuuden myydä F-Securen tuotteita eri
muodoissaan elektronisesti. Tämä voi pitää sisällään esimerkiksi tuotteiden lisenssiavainten toimittamisen laatikossa,
kuitille tulostamisen sekä elektronisen ohjelmiston jakelun (ESD). F-Securen verkkomyyntikumppaneita ovat esimerkiksi
Amazon.com, Inc., NotebooksBilleger.de AG, and Verkkokauppa.com Oyj.
Jälleenmyyjien kohtaamat liiketoimintahaasteet liittyvät kuluttajaliiketoiminnan kertaluontoisuuteen, mataliin katteisiin
ja rajallisiin mahdollisuuksiin luoda vuosittain jatkuvia tulovirtoja. Hyödyntämällä samoja kyvykkyyksiä kuin mitä FSecuren muille Kanavakumppaneille tarjotaan, jälleenmyyjät voivat nyt tarjota loppuasiakkailleen palvelupaketteja,
joissa tietoturva yhdistyy muihin jälleenmyyjän palveluihin, kuten kuluttajien auttamiseen laitteen käyttöönotossa, pidennettyyn takuuseen ja loppuasiakastukeen, ja siten luoda jatkuvia tulovirtoja. F-Securen retail VAS -kumppaneita ovat
esimerkiksi Power International AB, Electra AB (Elon Ljud och Bild) ja HP TRONIC Zlín, spol. s r. o (Euronics).
Pankit ja vakuutusyhtiöt
Pankit ja vakuutusyhtiöt ovat F-Securen uusi ja WithSecuren johdon näkemyksen mukaan kasvava Kanavakumppanityyppi. Monet tietoliikennepalvelujen tarjoajia koskevat liiketoimintahaasteet koskevat myös tämäntyyppisiä kumppaneita. Esimerkiksi vakuutusalalla etsitään uusia tapoja luoda arvoa asiakkaille, ja samoin kuin tietoturva on läheinen internet yhteyksille suojaamiseksi niin se on läheinen myös vakuutuksille, sillä molemmat tarjoavat kuluttajalle mielenrauhaa. On myös arvioitu, että 45 prosentille kuluttajista muut kuin vakuutustuotteet ovat tärkein valintakriteeri vakuutuksenantajaa valittaessa.38
Kyberrikolliset kohdistavat aktiivisesti hyökkäyksiään myös pankkisektoriin käyttämällä pankkitroijalaisia tai tietojenkalastelua saadakseen pääsyn kuluttajien verkkopankkitileille tai kuluttajien luottokorttitietoihin. Nämä puolestaan voivat
35

F-Securen kuluttajatutkimus 2021, 5 maan tiedot, Brasilia, Ranska, Saksa, Yhdistynyt Kuningaskunta ja USA (n=4 000)
Statista: Telecom operators annual reports, (https://www.statista.com/statistics/816735/customer-churn-rate-by-industry-us/).
37
Luvut perustuvat F-Securen Teleoperaattorikumppanien kanssa tekemiin tapaustutkimuksiin (case studies), jotka on tehty EU:n alueella vuosien
2016-2021 aikana.
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Deloitte, A demanding future, The four trends that define insurance in 2020 (https://www2.deloitte.com/cn/en/pages/financial-services/articles/thefour-trends-that-define-insurance-in-2020.html).
36

73

aiheuttaa pankeille valtavia välittömiä menetyksiä petosten seurauksena, kasvaneita henkilöstökuluja, liikevaihdon menetyksiä ja jopa sakkoja. Näissä segmenteissä toimivien F-Securen Kanavakumppaneiden mukaan yli 90 prosenttia kuluttajista katsookin, että pankit ovat luotettavia tietoturvaratkaisujen tarjoajia ja että he saavat tietoturvan avulla enemmän
arvoa pankiltaan. Yli 80 prosenttia kuluttajista lisäksi näkevät, että nämä edut lisäävät heidän uskollisuuttaan pankkia
kohtaan.39
F-Securen pankki- ja vakuutusalan Kanavakumppaneita ovat esimerkiksi MAIF Ranskassa ja Insured Nomads Yhdysvalloissa.
Suoramyyntikanava
Suoramyyntikanavan asiakkaita ovat yksittäiset kuluttajat, perheet ja vähäisessä määrin pienet toimistot/kotitoimistoasiakkaat, jotka ostavat kuluttajatuotteita. F-Secure on kehittänyt kuluttajasegmenttimalleja usean vuoden ajan ymmärtääkseen paremmin asiakkaiden arvomaailmaa ja käyttäytymistä. Mallien avulla voidaan luoda kohdennettuja arvolupauksia
ja markkinointikampanjoita herättämään vastakaikua asiakkaissa, jotka ovat valmiita maksamaan tietoturvapalveluista.
Tämä mahdollistaa myös hyvän tuoton markkinointi-investoinneille. F-Securen Suoramyyntikanavan myynti ja markkinointi keskittyy tällä hetkellä valikoituihin eurooppalaisiin markkinoihin sekä kuluttajiin, joiden potentiaalinen tilaajakohtainen liikevaihto on korkea. Asiakashankintaa tehdään suoraan F-Securen oman verkkokaupan ja sovelluskauppojen,
kuten Apple App Storen ja Google Playn kautta sekä Kanavakumppanien kautta niissä tapauksissa, joissa kuluttajat uusivat sopimuksiaan suoraan F-Securen kanssa tehtyään alkuperäisen ostoksen ulkopuoliselta kauppiaalta, ja kattaen myös
kuluttajat, joita ohjataan F-Securelle affiliate-kumppanuuksien avulla.
F-Securen palvelut, tuotteet ja ratkaisut
Yleistä
F-Secure tarjoaa laajan valikoiman tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan liittyviä tuotteita ja palveluita, jotka auttavat sen
asiakkaita suojautumaan verkkouhkilta. F-Securen kuluttajatietoturvatuotteisiin lukeutuvat F-Secure SAFE, F-Secure
FREEDOME, F-Secure ID PROTECTION, F-Secure Anti-Virus/Internet Security, F-Secure SENSE ja F-Secure TOTAL. F-Secure myy tuotteitaan ja palveluitaan jatkuvina tai määräaikaisina tilauksina verkkokauppansa ja kolmansien
osapuolten sovelluskauppojen kautta. F-Secure tarjoaa erilaisia tilaus- ja hintavaihtoehtoja kuluttaja-asiakkailleen riippuen tilauksen suojausominaisuuksista, tilauksen kestosta ja tilauksen koosta (suojattujen laitteiden/henkilöiden määrä).
Kuluttaja voi esimerkiksi valita tilauksen yhden kuukauden tai 12 kuukauden jaksona. Suoramyynnin lisäksi Kanavakumppanit myyvät F-Securen tuotteita joko erillisinä lisäarvopalveluina, yhdistettynä osaksi omia palveluitaan tai sekä
että. Nämä tuotteet myydään useimmiten kuluttajille kuukausittain uusiutuvina tilauksina, mutta hinnoittelu sekä ehdot
voivat vaihdella Kanavakumppaneittain.
Kuluttajatietoturvan valikoima
F-Securen kuluttajatietoturva sisältää seuraavat tuotteet:
F-Secure TOTAL
F-Securen vuonna 2021 toteuttaman maailmanlaajuisen kuluttajatutkimuksen mukaan 72 prosenttia teknisesti kykenevistä vastaajista katsoi, että kaikkien internetiin yhdistettyjen laitteiden tietoturvan hallinnointi tuntui lähes mahdottomalta
tehtävältä. Samassa tutkimuksessa todettiin, että kuluttajat ovat valmiita maksamaan käytön helppoudesta ja kaikenkattavan tietoturvaratkaisun tarjoamasta mielenrauhasta.
F-Secure TOTAL (”TOTAL”) vastaa näihin tarpeisiin. Se on kaikenkattava premium luokan sovellus, joka tarjoaa yhdellä tilauksella kokonaisvaltaista tietoturvaa, yksityisyyttä ja identiteetin suojausta kuluttajien henkilökohtaisille laitteille (mobiililaitteet, tabletit ja työasemat). Tilaamalla TOTALin kuluttajat saavat SAFEn (määritelty jäljempänä) palkitun ja helppokäyttöisen virusturvan ja internetsuojauksen, FREEDOMEn (määritelty jäljempänä) yksityisyyden ja WiFi-suojauksen ja ID PROTECTIONin (määritelty jäljempänä) henkilötietojen seurannan tietomurtojen varalta sekä salasanojenhallintaohjelman. Tämä kaikki yhdessä sovelluksessa helpottaa tuotteen asennusprosessia ja käyttöä merkittävästi,
antaa mahdollisuuden luoda tehokkaita mutta helposti ymmärrettäviä arvolupauksia ja markkinointikampanjoita kuluttajille tarjoten samalla useita suojakerroksia, joiden avulla voi suojautua yhä monimutkaisemmilta uhkakuvilta.
F-Securen tärkeimpien kuluttajatuotteiden yhteen paketoiminen on ollut ratkaisevan tärkeä F-Securen Suoramyyntikanavan kasvun ajuri. Vaikka F-Secure SAFE on tällä hetkellä F-Securen liiketoiminnan selkäranka, kasvava osuus
39

Luvut perustuvat erään pankin F-Secure Totalia käyttäville asiakkaille suunnattuun kyselytutkimukseen, joka tehtiin vuonna 2020.
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kuluttajista on päivittänyt tilauksensa kaikenkattavaan pakettiin, TOTALiin, mikä on mahdollistanut liikevaihdon kasvattamisen olemassa olevasta asiakaskannasta. TOTAL on huhtikuussa 2022 saatavissa Kumppanikanavasta täysin integroituna kaikenkattavana sovelluksena, kun taas F-Securen oma Suoramyyntikanava tarjoaa TOTALia kaupallisena
pakettina, johon sisältyy SAFE/FREEDOME/ID PROTECTION erillisinä tuotteina (määritelty jäljempänä).
F-Secure SENSE
F-Secure SENSE (”SENSE”) on kyberturvallisuustuote, joka Teleoperaattorikumppanien Wi-Fi-reitittimiin (tunnetaan
myös kotireitittimenä tai asiakaspäätelaitteena ”CPE”) integroituna suojaa koko kotia ja kotiverkkoa. SENSEn avulla
kaikki kodin verkkoon yhdistetyt laitteet ovat turvassa kyberhyökkäyksiltä, sillä reitittimeen integroidut suojausominaisuudet estävät haitallisen liikenteen ennen kuin se pääsee käsiksi kuluttajien laitteisiin. Tämä kattaa henkilökohtaiset
laitteet mutta myös muut verkkoon yhdistetyt laitteet, kuten älytelevisiot, pelikonsolit, verkkokamerat, itkuhälyttimet ja
termostaatit. SENSE tarjoaa kaikille näille laitteille kokonaisvaltaista suojausta, kuten i) suojausta haittaohjelmia ja kiristysohjelmia vastaan, ii) selauksen suojausta, joka pitää kuluttajat turvassa tietojenkalastelulta ja seurannalta, iii) kuluttajien verkkoon yhdistettyjen ja esineiden internet -laitteiden suojausta kyberhyökkäyksiltä ja iv) suojaa lapsia sopimattomalta sisällöltä ja mahdollistaa terveellisten lapsilukkojen asettamisen lasten internetin käytölle.
SENSE on käytännössä ohjelmistokehityspaketti (”SDK”), joka on integroitu Teleoperaattorikumppanien ja heidän käyttämiensä reititinvalmistajien reititinmalleihin ja niihin liittyviin valmisohjelmistoihin. SENSE voidaan ottaa käyttöön
olemassa oleville käyttäjille ja reititinmalleille, jolloin kodin laitteiden suojausominaisuudet voidaan päivittää suurelle
käyttäjäkunnalle.
Teleoperaattorikumppaneille SENSE tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia tekemällä WiFi-reitittimistä alustan,
jolla voidaan tarjota kodin laitteiden suojausta lisäarvopalveluina. Tämä tarjoaa kuluttajille myös ainutlaatuista helppoutta, sillä tietoturvan voi ottaa automaattisesti käyttöön yhdessä laajakaistayhteyden kanssa niin, ettei se vaadi ollenkaan tai vain vähäisiä toimia kuluttajalta. F-Secure TOTALiin yhdistämällä on mahdollista luoda houkutteleva tietoturvatuotteiden valikoima, jonka avulla kuluttajat ovat suojassa kotona, kodin ulkopuolella ja ollessaan yhdistettyinä julkiseen Wi-Fi-verkkoon. Tämä kasvattaa entisestään tilaajakohtaista liikevaihtoa ja luo uusia mahdollisuuksia Kumppanikanavassa.
F-Secure SAFE
F-Secure SAFE (”SAFE”) on palkittu ja helppokäyttöinen virustorjunta- ja tietoturvaratkaisu henkilökohtaisille laitteille,
mukaan luettuna Windows-, Mac-, Android- ja iOS-laitteet. F-Securen suojausominaisuudet voittivat arvostetun AVTestin Best Protection -palkinnon vuonna 2020 jo seitsemännen (7) kerran viimeisten 11 vuoden aikana. Lisäksi SAFE
voitti AV-Testin Best Performance -palkinnon vuonna 2020. SAFE on hyvin arvostettu myös kuluttajien keskuudessa, ja
sen net promoter score -tulos oli 49 koko vuodelle 2021. SAFE on siis hyvä yhdistelmä erinomaisesta suojauksesta,
helppokäyttöisyydestä ja suorituskyvystä.
SAFEen sisältyy laaja valikoima tietoturvaominaisuuksia yhdistäen paikallista virustorjuntaa ja käyttäytymisanalyysiä
sekä pilvi-/tekoälypohjaisia suojausteknologioita. SAFE suojaa kuluttajien laitteita viruksilta, troijalaisilta ja kiristysohjelmilta sekä turvaa verkko-ostokset ja verkkopankin käytön. Selauksen suojaus turvaa internetselailun estämällä pääsyn
tunnetuille haitta- ja tietojenkalastelusivustoille. Pankkitoimintojen suojaus toimii lisäsuojana ja estää hyökkääjiä sekaantumasta maksuliikenteeseen verkkopankki-istunnon aikana tai ostoksia maksaessa. SAFE sisältää myös perhesäännöt,
joiden avulla lasten internetin käytölle voidaan asettaa järkevät rajat esimerkiksi suodattamalla sisältöä tai asettamalla
nukkumaanmenoajat.
Kuten kaikki F-Securen tuotteet, myös SAFE mahdollistaa suojausominaisuuksien konfiguroinnin ja käyttöönottamisen
kanavan ja asiakassegmentin tarpeiden perusteella. Esimerkiksi Suoramyyntikanavassa F-Secure tarjoaa myös F-Securen
virustorjuntaa (”F-Secure Anti-Virus”), joka suojaa viruksilta, vakoiluohjelmilta, saastuneilta sähköpostiliitteiltä ja
muilta haittaohjelmilta mutta joka ei sisällä muita SAFEn suojausominaisuuksia.
Kaikkia SAFEn ominaisuuksia voidaan tarjota myös osana TOTALia (katso edellä).
F-Secure FREEDOME
F-Secure FREEDOME (”FREEDOME”) on virtuaalinen erillisverkko (”VPN”), joka suojaa asiakkaan verkkoliikenteen
ja mahdollistaa yksityisen ja turvallisen internetselailun. VPN salaa verkkoyhteyden luomalla tunnelin laitteesta VPNpalveluntarjoajan verkkoon. Verkkoliikenne kulkee tämän tunnelin kautta VPN-yhdyskäytävään ja verkkosivustolle tai
verkkopalveluun, johon käyttäjä on yhdistämässä. Tämä piilottaa oikean IP-osoitteen ja saa sen näyttämään siltä, että

75

verkkoliikenne tulee VPN-palveluntarjoajan verkosta. VPN tarjoaa myös lisäsuojausta esimerkiksi julkisia Wi-Fi-verkkoja käytettäessä. FREEDOME suojaa käyttäjiä myös verkossa tapahtuvaa seurantaa vasten.
Lisäksi FREEDOME tarjoaa turvallisen verkkoselailun, sillä se estää pääsyn haitta- ja tietojenkalastelusivustoille. Sen
avulla voi myös valita maantieteellisen IP-sijainnin yli 20 maan listalta. Joissakin näistä maista asiakas voi valita useista
sijainneista. VPN:n avulla asiakas voi valita itseään lähimpänä olevan palvelimen, jolloin suorituskyky on tyypillisesti
parhaimmillaan. FREEDOME on saatavilla Windows-, macOS-, iOS- ja Android-käyttöjärjestelmille sekä Google-sertifioiduille Android TV -laitteille.
Kaikkia FREEDOMEn ominaisuuksia voidaan tarjota myös osana TOTALia (katso edellä).
F-Secure ID PROTECTION
F-Secure ID PROTECTION (”ID PROTECTION”) suojaa henkilökohtaisia tietoja, kuten käyttäjätunnuksia, salasanoja
ja luottokorttinumeroita tarjoamalla helppokäyttöisen ratkaisun salasanojen hallintaan sekä ympärivuorokautisen henkilökohtaisten tietojen seurannan, hälytykset ja ohjeet tietovuodon varalta.
Yhdistämällä ihmisälyn ja pimeän verkon seurannan F-Secure saa ensimmäisten joukossa tiedon, jos kuluttajien henkilötiedot ovat paljastuneet tietoturvaloukkauksessa tai tietovuodossa. Jos asiakkaiden tietoja havaitaan paljastuneiden tietojen joukosta, F-Secure antaa ohjeet tietovuodon seurauksien ratkaisemiseen ja lieventämiseen.
Heikot salasanakäytännöt tekevät kuluttajista helppoja kohteita käyttäjätilien haltuunotolle ja identiteettivarkauksille. ID
PROTECTIONin salasanojenhallintaohjelma auttaa asiakkaita luomaan vahvat ja ainutlaatuiset salasanat ja säilyttää niitä
suojatusti. Synkronointiominaisuuksien avulla asiakkaalla on pääsy salasanoihinsa millä tahansa henkilökohtaisella laitteellaan. Salasanojenhallintaohjelman käytön ja henkilötietojen valvonnan yhdistelmällä voidaan estää tietovuotojen kehittyminen identiteettivarkauksiksi.
ID PROTECTION on monipuolinen ratkaisu, joka ohjaa asiakasta käyttämään verkkopalveluita turvallisemmin (ennaltaehkäisy), valvoo vuotaneita tai tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneita henkilötietoja (seuranta) ja auttaa asiakasta
reagoimaan tilanteisiin, joissa jotain on mennyt vikaan.
Kaikkia ID PROTECTIONin ominaisuuksia voidaan tarjota myös osana TOTALia (katso edellä).
Tietoturvaliiketoiminnan alusta
F-Secure on yli kymmenen vuoden ajan kehittänyt asiantuntija ja pilvipohjaisia kyvykkyyksiä, jotka erottavat sen kilpailijoistaan Kanavakumppaniensa ja kumppaniliiketoiminnan tueksi (”Tietoturvaliiketoiminnan Alusta”). Näiden kyvykkyyksien ansiosta F-Secure on noussut maaliskuussa 2022 toteutettuun sisäiseen markkina-analyysiin pohjautuvan
WithSecuren johdon näkemyksen mukaan markkinajohtajaksi tietoliikennepalvelujen tarjoajien segmentissä, ja ne ovat
sen keskeinen kilpailuetu, kun F-Securen liiketoimintaa laajennetaan uusiin kumppanikanaviin, pankki- ja vakuutusala
mukaan lukien.
Kanavakumppaneille optimoidun Tietoturvaliiketoiminnan Alustan ansiosta F-Secure voi:
i)

muokata kuluttajille suunnattujen tietoturvatuotteiden tarjoamaa niin, että se soveltuu Kanavakumppanien turvallisuusstrategioihin ja markkinoillemenomalleihin;
ii) integroida tietoturvatuotteiden tarjoaman saumattomasti Kanavakumppanien prosesseihin ja tarjota datalähtöisiä
yrityspalveluita; ja
iii) tarjota skaalautuvan pilvipohjaisen SaaS-toimitusmallin.
Lisäksi F-Secure tarjoaa asiantuntijapalveluita, jotka tukevat Kanavakumppaneita näiden tietoturvatuotteiden ja -palveluiden katteiden ja myyntiasteen (attach rate) optimoinnissa. Näitä asiantuntijapalveluja ovat muun muassa tietoturvatuotteiden tarjooman lanseeraaminen markkinoille eri puolilta maailmaa kerättyjä parhaita käytäntöjä hyödyntäen, myynnin ja elinkaarimarkkinoinnin tehostaminen asiakkaan elinkaariarvon ja asiakkuuden pysyvyyden maksimoimiseksi sekä
datapohjaisten palvelujen ja näkemysten tarjoaminen päätöksenteon tueksi. Lisäksi F-Secure auttaa Kanavakumppaneitaan kehittämään asiakassuhteiden hallintaprosessia (onboarding) sekä tukee koulutuksissa ja koulutuspalveluissa ja auttaa tuottamaan tietoturvamateriaaleja.
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Muokattava tietoturvatuotteiden tarjoama
F-Securen koko portfolio on suunniteltu tukemaan Kanavakumppaniliiketoimintaa. Koska Kanavakumppanien tietoturvaan, liiketoimintaan ja lanseerausstrategioihin liittyvät tarpeet voivat vaihdella huomattavasti, F-Secure on kehittänyt
standardoidun, modulaarisen ja muokattavan tietoturvaratkaisun, jolla voidaan vastata jokaisen Kanavakumppanin yksilöllisiin tarpeisiin. Näin jokainen Kanavakumppani voi valita, mitä tietoturvakyvykkyyksiä se haluaa tarjota, miten tietoturvapalvelua myydään (esim. lisäarvopalveluna tai samassa paketissa ydintarjoaman kuten kiinteän laajakaistayhteyden
kanssa) ja miten lisämyynti ja ristiinmyynti toteutetaan. Jotta Kanavakumppanit voisivat luoda tietoturvakokemuksia,
jotka tuntuvat kuin ne olisivat osa heidän omaa brändikokemustaan, kuluttajille suunnattu kyberturvapalvelu voidaan
myös brändätä täysin Kanavakumppanin mukaan.
Integrointi Kanavakumppanien liiketoimintaprosesseihin
F-Securen Tietoturvaliiketoiminnan Alustan avulla kuluttajille suunnatut tietoturvatuotteet voidaan integroida täysin Kanavakumppanien liiketoimintaprosesseihin.
•

•

•

•

Laskutus ja asiakashallinnan integrointi: F-Secure on kehittänyt pilvipohjaisia kyvykkyyksiä laskutuksen integrointiin. Niiden avulla F-Securen Kanavakumppanit voivat myydä ja tarjota tietoturvatilausta kaikilla myyntipisteillään kuten myymälässä, verkkokaupassa, puhelinkeskuksessa ja sovelluskaupassa. Kanavakumppanit voivat myös automaattisesti aktivoida tietoturvan esimerkiksi silloin, kun se myydään samassa paketissa kumppanin
ydinpalveluiden kanssa. Edistyksellisten laskutusominaisuuksien ansiosta Kanavakumppanit voivat myös vapaasti valita, miten palvelu on hinnoiteltu, mitä suojauskyvykkyyksiä aktivoidaan ja milloin, tarjota palveluiden
kokeilujakso myynnin tehostamiseksi sekä miten hallita lisämyyntiä ja ristiin myyntiä. Palvelua aktivoitaessa FSecuren autentikointialusta tukee Single Sign-On -kirjautumista (SSO), minkä ansiosta käyttäjien todentaminen
(jos sitä tarvitaan) toimii saumattomasti yhteen Kanavakumppanien muiden palveluiden kanssa.
Asiakkuuksien elinkaaren hallinta: asiakkaan elinkaariarvon ja asiakkuuden pysyvyyden maksimoimiseksi FSecure tarjoaa pilvipohjaista automatisoitua markkinointia ja elinkaariviestintää. Elinkaariviestintä keskittyy asiakkuuksien kahteen keskeiseen aktivointihetkeen: asiakassuhteen aloitukseen ja toimintojen aktivointiin. Viestit
lähetetään automaattisesti jokaisen loppuasiakkaan elinkaarivaiheen perusteella korkean aktivointiasteen varmistamiseksi. Asiakkuuksien elinkaaren optimoitu hallinta voi merkittävästi edistää myyntiä Kanavakumppanien kautta ja sitä kautta myös Kumppanikanavan liiketoimintaa.
Asiakaspalvelu: asiakaspalvelua varten Kanavakumppaneille tarjotaan lisäksi itsepalvelukäyttöliittymä, jossa
tietoturvatilauksia voi luoda, tarkastella ja hallita. Saman ratkaisun kautta voidaan selvittää mahdollisia asiakaspalveluongelmia ja välittää ne tarvittaessa F-Securen aina auki olevaan kolmannen ja neljännen tason tekniseen
tukeen.
Liiketoimintatiedon hallinta ja hyödyntäminen: F-Secure on kehittänyt tietoturvaliiketoiminnan kasvun edistämiseksi liiketoimintatiedon hallintaan liittyviä kyvykkyyksiä, jotka ottavat huomioon kuluttajien oikeuden yksityisyyteen ja noudattavat yksityisyyden suojaa koskevaa lainsäädäntöä kuten EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.
Nämä kyvykkyydet tarjoavat mahdollisuuden vetää selkeitä johtopäätöksiä tietoturvapalveluista ja liiketoimintatiedoista, ja jakaa niitä Kanavakumppaneille. Näihin johtopäätöksiin ja näkemyksiin lukeutuvat esimerkiksi i)
reaaliaikaiset katsaukset tietoturvaliiketoiminnan kehitykseen, ii) tuotteeseen liittyvät katsaukset liittyen toimintojen käyttöön, laitteisiin sekä käytössä oleviin lisensseihin, iii) katsaukset asiakkuuden elinkaareen ja asiakassuhteiden tilaan sekä niihin liittyvät kehitysehdotukset ja iv) kootut katsaukset uhkiin ja millaista suojausta on
tarjottu.

Skaalautuva pilvipohjainen SaaS-toimitusmalli
F-Securen Tietoturvaliiketoiminnan Alusta on suunniteltu niin, että sen toimitus ja käyttö on kustannustehokasta. Kanavakumppaneille tehdyt toimitukset on automatisoitu kattavilla työkaluilla, joilla voidaan konfiguroida kuluttajille näkyvät
tietoturvapalvelut ja brändätä ratkaisu kullekin Kanavakumppanille. Kanavakumppanien integrointiprojektit perustuvat
F-Securen hyväksi havaittuun toimitusprosessiin, jota on käytetty maailmanlaajuisesti jo 500 eri toimituksessa. Standardoidut Kanavakumppanien integrointirajapinnat sovellusrajapinnat (APIt) takaavat lisäksi nopean lanseeraus aikataulun,
matalan toimitusriskin ja vähäiset resursointitarpeet. Kun tietoturvapalvelu on otettu käyttöön, F-Secure avaa Kanavakumppaneille lisäksi itsepalvelukyvykkyydet, joiden avulla ne voivat hallita ja edistää tietoturvaliiketoimintaansa.
Tuotekehitys ja teknologia
F-Securen ketterä tuotekehitysprosessi keskittyy luomaan sen Kanavakumppaneille ja asiakkaille maailmanluokan tietoturva- ja yksityisyydensuojatuotteita nopeana ja iteratiivisena prosessina. F-Securella on kaksi teemaa, jotka ohjaavat
kaikkea sen toimintaa:
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•
•

kuluttajille rakennetaan merkityksellisiä ja kilpailijoista erilaisia tietoturva- ja yksityisyydensuojatuotteita, jotka
soveltuvat Kumppanikanavaan; ja
luodaan erinomaisia asiakaskokemuksia, jotka keskittyvät helppokäyttöisyyteen ja vuorovaikutukseen kuluttajan kanssa.

Luodakseen uusia suojaus- ja tietoturvaliiketoimintakyvykkyyksiä, F-Secure yhdistää sisäiset innovaatiot ja asiakaskeskeisen tuotekehityksen yhteistyössä pääkumppaneiden tai kuluttajien kanssa. Pysyäkseen markkinoiden johtavana toimijana F-Secure on muodostanut tiettyjen tuotteidensa ympärille cross-functional tiimejä tai liiketoimintasoluja (”Liiketoimintasolut”). Tällaisia soluja ovat muun muassa i) tietoturvasovellukset, johon kuuluvat TOTAL, ID PROTECTION,
SAFE ja FREEDOME, ja ii) verkkotietoturva (SENSE). Liiketoimintasolut takaavat tuotteilleen vahvan asiakaskeskeisyyden, nopean päätöksenteon ja nopean pääsyn markkinoille. Liiketoimintasolut toimivat mahdollisuuksien mukaan
erittäin itsenäisesti nopeuden takaamiseksi, ja keskitetty tuotehallinta ylläpitää yhtenäistä linjaa niissä asioissa, kuten eri
Liiketoimintasolujen yli menevissä asiakaskokemuksissa ja F-Securen tärkeille Kanavakumppaneille suunnatuissa yhteisissä toiminnoissa.
F-Securen Liiketoimintasoluissa käytetään ketterän kehityksen ja nopean tuoteparannuksen menetelmiä, joiden ansiosta
tiimit keskittyvät asiakkaiden tarpeisiin ja työskennellen asiakasymmärryksen pohjalta samalla pitäen kehityssyklit suunnittelusta konsepteihin, kehittämiseen ja testaamiseen lyhyinä. F-Secure validoi ideansa ja konseptinsa tuotekehityssyklin
vaiheissa ottamalla prosessiin mukaan kuluttajia tai joitain pääkumppaneitaan ja pystyy näin tuomaan markkinoille juuri
sen mitä tarvitaan ja juuri silloin kun sitä tarvitaan.
Johtavan tietoturva- ja yksityisyydensuojatuoteportfolion tarjoaminen tarkoittaa myös sitä, että osaa katsoa tulevaisuuteen
asiakkaiden ja Kanavakumppanien välittömiä ja ilmeisiä tarpeita pidemmälle. Siksi F-Secure panostaa myös uusien trendien, teknologioiden ja kumppanuuksien tutkimiseen. Siten F-Secure voi varmistaa sen, että sen tuote- ja palveluportfolio
sisältää kyvykkyyksiä, jotka luovat Kanavakumppaneille vakuuttavan vision ja vahvan etenemissuunnitelman (road map)
joka pysyy askeleen edellä kehittyviä kyberuhkia.
Teknologia
F-Securen teknologinen menestys perustuu kahteen keskeiseen alueeseen:
i)

kyberturvallisuus, joka on koko tuotevalikoiman perusta päätelaitteiden tietoturvan, identiteettisuojan, tietoturvateknologioiden (Privacy VPN Technologies, ”PT”) sekä kodin verkkoon yhdistettyjen laitteiden suojauksen
(Connected Home Security, ”CHS”) kaikilla ydinalueilla; ja

ii) Kanavakumppanuustoiminnot, jotka ajavat F-Securen menestystä sen kanavissa sekä tukevat nopeaa integraatiota ja käyttöönottoa Kanavakumppaneilla ja joiden mukana tarjottavien työkalujen avulla Kanavakumppanit
voivat saada mahdollisimman suuren hyödyn (”Tietoturvaliiketoiminnan Alusta”).
Jakautumisen jälkeen F-Secure tekee keskeisiä teknologiainvestointeja, joilla se pyrkii vähentämään WithSecureen suuntautuvia riippuvuuksia sekä entisestään vakiinnuttamaan palkittuja kuluttajille suunnattuja kyberteknologiatoimintoja40.
Kyberturvallisuus
F-Secure tarjoaa asiakkailleen maailmanluokan kyberturvallisuustoimintoja, jotka mahdollistavat syvälle ulottuvan suojauksen päätelaitteiden tietoturvan, identiteettisuojan, yksityisyydensuojan, sekä kodin ja kotiverkkoon yhdistettyjen laitteiden suojauksen ydinalueilla. Kaikissa näissä onnistunut kyberturvallisuus hyödyntää teknologian ja datan yhdistelmää.
F-Securen ohjelmistoissa hyödynnetään alan parasta ja ajantasaisinta huipputeknologiaa, mutta niiden suurin arvo saavutetaan, kun ohjelmistoihin yhdistetään uhkakentän syvällistä ja jatkuvasti päivittyvää ymmärrystä edustava data – korvaamaton keinoälypohjainen informaatio ja tietoturvapilvi (”Security Cloud -pilvipalvelu”), jota on kehitetty yli 20
vuoden ajan kyberturvallisuusalalla toimiessa.
Sekä F-Securen teknologian että datan tukena on vankka immateriaalioikeuksien portfolio, johon sisältyy monia sekä FSecurelle jakautumisen yhteydessä siirtyviä immateriaalioikeuksia että WithSecuren F-Securelle lisensoimia immateriaalioikeuksia, kuten patentteja, ja joka edistää sen tuotteiden keskeisiä arvolupauksia. Lisäksi F-Secure tekee yhteistyötä
valikoitujen, alansa parhaiden kolmannen osapuolen teknologia- ja datatoimittajien kanssa varmistaakseen, että sen tuotteet edustavat aidosti monipuolista suojausta.
Perustuu koko tuotevalikoiman palkintoihin, kuten seitsemään AV-TEST Best Protection -palkintoon viimeisen 11 vuoden aikana, ”Best Operator
Service for Consumers” -palkintoon Broadband World Forumissa (2020), ”Best in Class Marketing Award Winner” -palkintoon BMMA:ssa (2020),
“Best Consumer IoT Deployment” -palkintoon IoT World -tapahtumassa (2020), AV-testin ”Approved” -merkintä (2021), AV-Comparatives -palkinto
(2020), IT Pro ”Best VPN Services 2019” ”Editor’s Choice” -palkinto (2020).
40
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F-Securen suojauksen keskiössä on nykyisellään Security Cloud -pilvipalvelu, jatkuvasti kehittyvä haittaohjelmia ja muita
kyberuhkia koskevan tiedon älykäs varanto. Koska F-Securen tuotteita käytetään sadoilla Kanavakumppaneilla, analysoitavaa dataa saadaan kymmeniltä miljoonilta loppuasiakkailta ja internet-yhteyttä käyttävistä älylaitteista. Sen lisäksi
dataa, esimerkiksi tietoa henkilötietojen tietoturvaloukkauksista tai kodin ja kotiverkkoon yhdistettyjen laitteiden aktiivisuudesta, saadaan kolmansilta osapuolilta. Dataa jalostetaan edelleen uhkakuvaymmärryksen ja tekoälyn algoritmien
avulla sekä koneoppimisen uusinta kehitystä hyödyntämällä.
Security Cloud -pilvipalvelu on koneellisesti käytettävän kyberturvallisuuden asiantuntemuksen voimanpesä, jota F-Secure hyödyntää koko tuotevalikoimassaan, tuomalla nämä kyvykkyydet käyttöliittymiin, joita on kehitetty ja hiottu 20
vuoden kokemuksella kuluttajatuotteiden valmistamisesta.
Kumppanuustoiminnot
F-Secure toimittaa tietoturva- ja yksityisyyspalveluitaan pääasiassa Kanavakumppaneiden kautta. F-Securen menestys
Kumppanikanavassa perustuu useaan tärkeään teknologiatekijään, joissa sen keskeinen infrastruktuuri, komponentit ja
arkkitehtuuri suunnitellaan erityisesti tukemaan F-Securen liiketoimintamallia:
•
•
•

Erittäin korkealla tasolla oleva tuotteiden joustavuus ja skaalautuvuus, minkä johdosta kullekin Kanavakumppanille voidaan tarjota oma tuotekokoonpano ilman merkittävää kehitystyötä;
integraatio Kanavakumppanin IT-järjestelmiin F-Securen lisensointi- ja toimitusjärjestelmien kautta on saumatonta; ja
tuotteiden käyttöönotto on loppukäyttäjille nopeaa, ja uusimmat ominaisuudet ja suojaus voidaan tarjoa jatkuvien tuotepäivitysten kautta.

Lisäksi F-Secure tarjoaa Kanavakumppaneilleen työkaluja ja teknologiapalveluita varmistaakseen, että kumppanuus FSecuren kanssa tuottaa luvatut hyödyt. Näiden työkalujen ja palveluiden taustalla oleva teknologia on tulosta vuosien
kokemuksesta arvon luomisesta Kumppanikanavassa ja sisältää järjestelmät, jotka auttavat Kanavakumppaneita optimoimaan asiakaspolun F-Securen tuotteilla ja varmistavat, että loppukäyttäjät ovat aidosti suojattuja.
Suhde WithSecureen
Jakautumisen jälkeen WithSecure ja F-Secure jatkavat datan ja uhkiin liittyvän tiedon (threat intelligence) jakamista varmistaakseen, että molemmilla yhtiöillä säilyy mahdollisimman laaja käsitys uhkakentästä ja siten ne voivat suojata asiakkaitaan mahdollisimman tehokkaasti. Esimerkiksi mobiililaitteisiin kohdistuvista uhkista voidaan saada dataa ja ymmärrystä, joita voidaan käyttää Fortune 500 -yritysten verkkojen suojaamiseksi, ja päinvastoin.
Jotta tällainen datan jakaminen on mahdollista, osaa F-Securen datasta ja uhkiin liittyvästä tiedosta säilytetään WithSecuren järjestelmissä, ja F-Secure jatkaa tiettyjen WithSecuren tarjoamien teknologiapalveluiden käyttämistä (ja päinvastoin). Yhtiöt jatkavat liiketoimintojaan itsenäisesti ja arvioivat yhdessä sitä, miten laajasti tätä yhteistyötä kannattaa jatkaa.
Lisäksi on useita jaettuja WithSecuren ja F-Securen käyttämiä teknologiajärjestelmiä, jotka eivät nykyisellään liity kummankaan yhtiön tuotteiden perustana oleviin kyberturvallisuustoimintoihin. Välittömästi Jakautumisen jälkeen näiden
järjestelmien hallinta säilyy WithSecurella, ja ne ovat F-Securen käytettävissä. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan FSecuren riippuvuus näistä palveluista poistuu ensimmäisten 18 kuukauden kuluessa Jakautumisen täytäntöönpanosta, mikäli WithSecure ja F-Secure eivät sovi toisin. Näin kummankin yhtiön toiminta on mahdollisimman joustavaa, ja ne
voivat edelleen tehdä tiivistä yhteistyötä kyberturvallisuusuhkien kentän parissa.
Katso myös: ” – Merkittävät sopimukset”.
F-Securen toimintojen kehitys tulevaisuudessa
F-Secure aikoo ottaa tärkeitä askelia vakiinnuttaakseen entisestään kykyään tuoda markkinoille luokkansa parhaita kuluttajille suunnattuja kyberturvallisuustoimintoja.
Investointeja ja fokusta suunnataan edelleen päätelaitteiden tietoturvan vakiintuneeseen segmenttiin, ja tällä saralla FSecure odottaa vahvaa yhteistyötä toimiessaan itsenäisesti WithSecuren rinnalla. On mahdollista, että F-Securella säilyy
intressi pitkän ajanjakson yli niiden jaettujen teknologiahyödykkeiden osalta, jotka ovat yhtiöiden välisen kaupallisen
sopimuksen alaisia, mutta tämä intressi riippuu siitä, ovatko WithSecuren ja F-Securen strategiset linjaukset jatkossa
samansuuntaisia.
Päätelaitteiden tietoturvan lisäksi muilla kuluttajille suunnatuilla alueilla F-Secure aikoo tehdä merkittäviä investointeja
olemassa olevien toimintojen jatkokehittämiseen. Se pohjautuu asiakas- ja tuoteymmärrystä hyödyntävään aktiivisen
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tutkimuksen suunnitelmaan ja F-Securen oman immateriaalioikeuksien portfolion vakiinnuttamiseen entisestään. F-Secure pyrkii hyödyntämään kyberturvallisuuden asiantuntijuuttaan, toimialatuntemustaan sekä kyberuhkia koskevaa dataa
ja informaatiota, joissa kaikissa näkyy niiden perustana oleva ymmärrys kuluttajiin kohdistuvien kyberturvallisuusuhkien
kentästä.
F-Secure myös jatkaa liiketoiminnan kasvun tukemista tekemällä lisää investointeja kaikkiin keskeisiin Kanavakumppanuustoimintoihinsa. Kanavakumppaneiden nousujohteinen menestys merkitsee WithSecuren johdon näkemyksen mukaan sitä, että F-Securen aktiivisten käyttäjien määrä kasvaa, minkä puolestaan odotetaan laajentavan F-Securen näkymää
maailmanlaajuiseen uhkakenttään. Tällainen uhkakentän näkyvyys on tärkeää F-Securen kyvylle kehittyä kyberturvallisuuden tarjoajana.
Immateriaalioikeudet
Jakautumissuunnitelman mukaisesti kuluttajatietoturvaliiketoimintaan kuuluvat immateriaalioikeudet siirretään WithSecurelta F-Securelle Jakautumisen Täytäntöönpanopäivänä. Lisäksi tietyt immateriaalioikeudet, joita kuluttajatietoturvaliiketoiminta ja yritystietoturvaliiketoiminta ovat käyttäneet tai luoneet yhdessä, siirretään WithSecurelta F-Securelle Jakautumissuunnitelman mukaisesti Jakautumisen Täytäntöönpanopäivänä.
Siirtyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat rekisteröidyt patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet, tavaramerkit ja niiden vireillä olevat hakemukset sekä useat verkkotunnukset, jotka on lueteltu Jakautumissuunnitelman Liitteessä 3 (tämän
Esitteen Liite A). Lisäksi siirretään yksi Kiinassa rekisteröity tekijänoikeus, joka on yksilöity Jakautumissuunnitelman
Liitteessä 3.
Siirtyvät patentti- ja hyödyllisyysmallirekisteröinnit ja -hakemukset keskittyvät maantieteellisesti pääasiassa Yhdysvaltoihin ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Siirtyvät mallioikeusrekisteröinnit on rekisteröity Euroopan unionissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Yhdysvalloissa.
Siirtyvien tavaramerkkirekisteröintien ja -hakemusten maantieteellinen ulottuvuus on laajempi ja kattaa useita alueita
maailmanlaajuisesti, mukaan luettuna seuraavat alueet: Euroopan unioni, Yhdistynyt kuningaskunta, Yhdysvallat sekä
Argentiina, Australia, Brasilia, Chile, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Hong Kong, Indonesia, Intia, Iran, Islanti, Japani, Kanada, Kiina, Kolumbia, Kroatia, Malesia, Meksiko, Norja, Peru, Singapore, Suomi, Sveitsi, Taiwan, Tšekki, Turkki, UusiSeelanti, Venäjän federaatio ja Vietnam. Tavaramerkkirekisteröinnit ja -hakemukset heijastavat F-Securen liiketoiminnan
maantieteellistä laajuutta.
Lisäksi siirtyviin immateriaalioikeuksiin sisältyy rekisteröimättömät tekijänoikeudet ja liiketoiminnallinen tietotaito.
F-Secure ja WithSecure ovat sopineet Jakautumisen yhteydessä myös eräistä muista IPR- ja lisensointijärjestelyistä. Yksityiskohtaisempi kuvaus on esitetty kohdassa: ”F-Securen liiketoiminta – Merkittävät sopimukset – Patenttilisenssisopimus” ja ”F-Securen liiketoiminta – Merkittävät sopimukset – Teknologialisenssisopimus”.
Henkilöstö- ja organisaatiorakenne
31.3.2022 päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla F-Secure-konsernilla oli carve-out -taloudellisten tietojen mukaan
kokonaisuudessaan 255 työntekijää, joista 177 oli sijoittunut Pohjoismaihin, 30 muualle Eurooppaan, 34 Aasiaan ja 8
Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan. 31.12.2021 päättyneenä vuonna F-Secure-konsernilla oli kokonaisuudessaan 248 työntekijää. Tämän lisäksi F-Securella on ollut käytössä oma osuutensa WithSecuren kanssa jaetuissa toiminnoissa, kuten erilaisissa tukifunktioissa työskentelevästä henkilökunnasta. Tässä osiossa ”Henkilöstö- ja organisaatiorakenne” esitetyissä
luvuissa ei ole huomioitu WithSecuren kanssa jaetuissa toiminnoissa työskentelevää henkilökuntaa.
Seuraava taulukko kuvaa F-Securen-konsernin työntekijöiden määrää merkityiltä päiviltä.
31.3.2022
2021

31.12.
2020

2019

255

248

(tilintarkastamaton)
243

227

250

245

233

223

(tilintarkastamaton)
Työntekijöiden
lukumäärä
ilmoitettuina
päivämäärinä
Työntekijöiden lukumäärä (kolmen kuukauden /
vuoden keskiarvo)
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Seuraava taulukko kuvaa F-Secure-konsernin työntekijöiden lukumäärän maittain merkityiltä päiviltä.
31.3.2022
2021

31.12.
2020

2019

169
4
1
3
6
6
3
4
7
1
2
1
4
29
1
7

(tilintarkastamaton)
154
4
1
3
6
8
4
6
6
1
2
3
4
29
3
2
7

144
4
1
3
6
8
4
5
6
1
2
3
4
24
5
7

(tilintarkastamaton)
Suomi
Ruotsi
Norja
Tanska
Ranska
Saksa
Alankomaat
Puola
Yhdistynyt Kunigaskunta
Espanja
Italia
Intia
Japani
Malesia
Brasilia
Etelä-Afrikka
Yhdysvallat

169
6
1
3
6
6
4
4
7
1
2
1
4
33
1
7

Seuraava taulukko kuvaa F-Secure-konsernin työntekijöiden lukumäärää liiketoiminta-alueen mukaan merkityiltä päiviltä.
31.3.2022

Palveluntarjontaliiketoiminta (osa myyntiä)
Suoramyyntiliiketoiminta (osa myyntiä)
Hallinto (tuotehallinta)
Tutkimus ja kehitys
Muut

(tilintarkastamaton)
71
35
13
125
11

2021

31.12.
2020

2019

67
34
15
116
16

(tilintarkastamaton)
42*
33
38*
114
16

67
33
8
116
3

*) Muutokset tämän liiketoiminta-alueen työntekijöiden lukumäärässä selittyvät osittain vuonna 2020 tehdyllä organisaatiomuutoksella.

F-Securen työsopimukset solmitaan pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa olevina. F-Securella on korkea työntekijöiden
sitoutumisaste ja vuonna 2021 henkilöstön vapaaehtoinen vaihtuvuus oli ainoastaan 12,6 prosenttia.
F-Securen organisaatiokaavio esitetään alla:
Toimitusjohtaja
Timo Laaksonen
Johdon
assistentti
Marja Kuparinen
Talous & Laki
Sari
Somerkallio

Henkilöstö
Kitta Virtavuo

Yrityksen
kehittäminen
Antero
Norkio

Markkinointi
Richard
Larcombe

Kumppaniliiketoiminta
Paul Palmer

Suoramyynti
Perttu
Tynkkynen

Tuotesolut

Portfolion
hallinta
Steven
Offerein

Tietoturvasovellukset
Michal Iwan
Verkkotietoturvaratkaisut
Dmitri Vellikok
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Tuotekehitys
Toby White

Operatiiviset
toiminnot
Mikko Kestilä

Konsernirakenne
Täytäntöönpanopäivän jälkeen F-Secure Oyj:stä tulee konsernin emoyhtiö. Konsernin emoyhtiönä F-Secure Oyj vastaa
F-Secure-konsernin strategisesta suunnittelusta ja päätöksenteosta sekä tukitoiminnoista, kuten varainhallinnasta ja konsernin taloudesta, lakiasioista, henkilöstöhallinnosta sekä markkinoinnista ja myynninohjauksesta. F-Secure Oyj:n palveluksessa on huomattava määrä työntekijöitä ja se on yksi koko konsernin tärkeimmistä sopimuspuolista asiakassopimuksissa. F-Secure Oyj:llä tulee olemaan 14 joko suoraan tai välillisesti omistettua tytäryhtiötä. Seuraava kaavio esittää konsernirakenteen Täytäntöönpanopäivänä:

Jakautuminen
WithSecuren hallitus on 17.2.2022 hyväksynyt WithSecuren osittaisjakautumista koskevan Jakautumissuunnitelman. Jakautumissuunnitelman mukaan WithSecure jakautuu siten, että kaikki WithSecuren kuluttajatietoturvaliiketoimintaan
liittyvät varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä F-Securelle. WithSecurea ei aseteta Jakautumisen yhteydessä selvitystilaan, ja se säilyttää yritystietoturvaliiketoimintaansa liittyvät varat ja velat. WithSecuren hallitus katsoo, että seuraava
vaihe WithSecuren toiminnan kehittämisessä on paras toteuttaa kahdessa erillisessä yhtiössä, jolloin molemmat yhtiöt
voivat erikoistua ja kehittää selvästi toisistaan erottuvat strategiat ja toimintatavat. Jakautumissuunnitelman ja Nasdaq
Helsingin listalleottomenettelyn mukaisesti F-Securen tarkoituksena on hakea osakkeidensa ottamista kaupankäynnin
kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalla. Kaupankäynti F-Securen osakkeilla Nasdaq Helsingissä odotetaan alkavan
mahdollisimman pian Täytäntöönpanopäivän jälkeen.
Vastuullisuus
F-Secure turvaa luottamusta digitaalisuuteen
F-Secure pyrkii tekemään jokaisesta digitaalisesta hetkestä turvallisemman kaikille. Ihmiskunta kohtaa tällä hetkellä ennennäkemättömiä kyberturvallisuusuhkia. Ratkaistakseen näiden haasteiden perimmäiset syyt F-Secure on historiansa
aikana kehittänyt teknologisia innovaatioita, jotka auttavat torjumaan maailman haasteellisimpia kyberuhkia. Lisäksi FSecuren moderni teknologia yhdistää koneoppimisen ja ihmisälyn. Miljoonat ihmiset heräävät päivittäin tietäen, että he
voivat luottaa F-Securen palkittuihin tuotteisiin ja palveluihin.
F-Secure suojelee ihmisiä kyberhyökkäyksiltä yhdessä Kanavakumppaneiden kanssa
Digitalisaatio on laajasti levinnyt ja antanut kuluttajille mahdollisuuden omaksua uusia digitaitoja. Tämän seurauksena
yhä useammat kuluttajat käyttävät verkkopalveluja, etenkin erilaisia hyöty- ja virkistyspalveluja. Useimmat kuluttajat
ovat kuitenkin huolissaan verkko-ostoksista ja verkkopankkitoiminnasta, identiteettivarkauksista, verkkoon liitettyjen
laitteidensa, kuten esineiden internetin (IoT) turvallisuudesta tai siitä, miten heidän lapsiaan voidaan suojella verkossa.
F-Securen tarkoitus on rakentaa luottamusta yhteiskuntaan ja pitää kuluttajat ja yritykset turvassa tehden jokaisesta
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digitaalisesta hetkestä turvallisemman kaikille ja inhimillistämällä sitä, mitä turvallisuus ja yksityisyys merkitsevät kuluttajalle.
Kuluttajat ja yritykset luottavat tietoliikennepalvelujen tarjoajiin saadakseen muun muassa luotettavat, nopeat ja turvalliset yhteydet. F-Secure yhdessä Teleoperaattorikumppaneiden kanssa tarjoaa turvallisuutta ja yksityisyyden suojaa kymmenille miljoonille kuluttajille, jotta he voivat tuntea olonsa turvalliseksi, ja auttaa rakentamaan luottamusta tietoliikennepalvelujen tarjoajiin ja internet-yhteyksiin, joka on kriittinen infrastruktuuri.
Yhtä tärkeästi verkkopankeista ja -maksuista on tullut kriittinen kyvykkyys verkkoekosysteemin toiminnalle ja kasvulle.
Kuluttajat ovat erityisen huolissaan siitä, että joku pääsee käsiksi heidän pankkitiliinsä, ja verkkomaksamisen yleisestä
turvallisuudesta, minkä vuoksi F-Secure pyrkii edistämään tätä luottamusta suoramyyntitoiminnallaan ja työskentelemällä rahoituslaitosten, kuten pankkien, kanssa. Koska kuluttajien laitteiden elinkaaret lyhenevät, F-Securen jälleenmyyntikumppaneilla on hyvät mahdollisuudet varmistaa, että kuluttajien laitteet ovat suojattuja, kun kuluttajat ottavat ne
käyttöön.
Edellä mainitun luottamuksen ansaitseminen kuluttajilta ja kumppaneilta edellyttää, että F-Securen teot vastaavat sanoja
ja että se toimittaa maailmanluokan tuotteita ja palveluja, ja kaikkien F-Securen työntekijöiden on noudatettava korkeimpia eettisiä normeja. F-Securen toimintasäännöt ohjaavat kaikkia F-Securen työntekijöitä eettiseen toimintaan. Lisäksi on
olemassa erityinen lahjonnan vastainen politiikka, joka koskee kaikkia työntekijöitä. Politiikassa määritellään lahjoihin,
vieraanvaraisuuteen, matkustamiseen ja majoitukseen sovellettavat säännöt, valtion virkamiehiä koskevat erityisehdot
sekä prosessi, jonka avulla asia saatetaan tarvittaessa eskaloitua. Liikkumisrajoitusten myötä myös stalkerware-jäljityssovellusten käyttö kasvoi. Tämän vuoksi F-Secure liittyi stalkerwaren vastaiseen koalitioon, ”Coalition against Stalkerware”, jossa F-Secure tuo näkemyksiään ja haittaohjelma-analyyseja ohjelmistokehittäjille, turvallisuusyrityksille, medialle ja stalkerwaren uhreille sekä ryhmille, jotka työskentelevät tämän uuden uhan poistamiseksi. F-Secure tarjosi uhkakuvaymmärrystään ilmaiseksi auttaakseen viranomaisia ja terveydenhoitoalaa taistelemaan kyberhyökkäyksiä vastaan ja
jakoi Maailman lehdistövapauden päivänä toimittajille ilmaisia F-Securen FREEDOME VPN -lisenssejä tukeakseen lehdistönvapautta.
Ihmisten turvallisuuden ja yksityisyyden suojaus rehellisesti
F-Securen toimialalla on ensiarvoisen tärkeää, että asiakastietoja käsitellään aina asiaankuuluvalla huolellisuudella. Asiakkaiden yksityisyyden kunnioittaminen on erottamaton osa F-Securen yrityskulttuuria. Kaikki F-Securen työntekijät
sitoutuvat varjelemaan asiakastietojen luottamuksellisuutta. F-Secure turvaa ihmiset ja heidän yksityisyytensä, ja Yhtiöllä
on käytössä tiukkoja turvatoimia, joilla suojataan F-Securen ratkaisujen käyttäjien henkilökohtaisia tietoja. WithSecuren
johdon arvion mukaan oikeudenmukaisten käytäntöjen ja ihmisoikeuksien puolustajat ovat epätasapainoisessa asemassa
verkkorikollisuuteen ja valtiorahoitteisten uhkatekijöiden hyökkäyskapasiteettiin nähden. Tilanteen tasoittamiseksi F-Secure kieltäytyy asentamasta tuotteisiinsa tai palveluihinsa takaportteja ja ilmoittaa haittaohjelmista niiden lähteestä riippumatta.
Vuonna 2022 F-Secure voitti Suomen korkeimmassa oikeudessa käsittelyn siitä, miten poliisi voi pyytää F-Securelta
FREEDOME-viestintätietoja. Oikeudenkäynti on esimerkki siitä, miten F-Secure on auttanut ja auttaa jatkossakin lainkäyttöelimiä vakavien rikosten torjunnassa, mutta edellyttää, että poliisin on noudatettava lain vaatimuksia ja saatava
tuomioistuimen määräys tietojen luovuttamiseksi. F-Secure haluaa suojella asiakkaidensa oikeutta yksityisyyteen ja suojella heitä laittomalta valvonnalta. F-Secure on sitoutunut lakia noudattaviin asiakkaisiinsa – olivatpa he sitten tavallisia
kansalaisia, ihmisoikeusaktivisteja tai tutkivia journalisteja.
Ympäristövastuu
F-Secure uskoo kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan kestävässä kehityksessä ja Yhtiö haluaa maksimoida sen positiivisen vaikutuksen yhteiskuntaan. WithSecuren johdon arvion mukaan F-Securen suurin panos tulee ihmisten, tietojen ja
yhteiskuntien suojelusta; F-Secure tuottaa myös arvokasta tietoa ja asiantuntemusta turvallisten teknologioiden rakentamisesta ja F-Securen tehtävän toteuttamisesta mahdollisimman pienellä hiilijalanjäljellä. F-Secure on sitoutunut toimimaan ympäristöystävällisesti tehokkaalla tavalla ja se odottaa kumppaniensa ja toimittajiensa tekevän samoin. F-Securen
lähestymistapa ympäristöhaasteisiin painottaa varotoimenpiteiden tärkeyttä. Sen lähestymistapa perustuu seuraaviin tavoitteisiin ja periaatteisiin:
•
•

F-Secure pyrkii jatkuvasti parantamaan Yhtiön energiatehokkuutta sekä vähentämään liiketoiminnassaan syntyviä jätteiden ja päästöjen määrää;
F-Secure kannustaa käyttämään ympäristöystävällisiä teknologioita, välineitä ja palveluita sen tutkimus- ja kehitystoiminnassa sekä sen tuotteissa ja palveluissa;
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•
•

F-Secure pyrkii vähentämään maailmanlaajuisen liiketoimintansa ympäristövaikutuksia yhdistämällä eri paikoissa olevia ihmisiä teknologian avulla; ja
F-Secure tarjoaa työntekijöilleen paikallisia ohjeita ja tukea ympäristöystävällisten matkustustapojen valintaan.

F-Securen liiketoiminta muodostuu ohjelmistopalvelujen kehittämisestä, tuottamisesta ja toimittamisesta. Siksi F-Securen ympäristöjalanjälki syntyy pääasiassa toimistotyön sähkön kulutuksesta ja IT-toimintojen sähkön kulutuksesta. FSecure tiedostaa, että ilmastonmuutos ja muut ympäristövaikutukset ovat sekä globaali että paikallinen ongelma. F-Secure
pyrkiikin pitämään ympäristöjalanjälkensä mahdollisimman pienenä. Se on sitoutunut ympäristöystävällisiin ja ympäristötehokkaisiin toimintatapoihin ja odottaa samaa yhteistyökumppaneiltaan ja tavarantoimittajiltaan. Energiankulutuksen
vähentäminen IT-toiminnoissa on myös strateginen kriteeri F-Securen kehittäessä omaa IT infrastruktuuriaan mahdollistaakseen toimintansa itsenäisenä yhtiönä.
Kun F-Securen liiketoiminta kasvaa ja laajenee maantieteellisesti, matkustaminen asiakkaan tiloihin on usein välttämätöntä. F-Securen matkustamisohjeistuksen tavoitteena on vähentää matkustamisen ympäristövaikutuksia sekä minimoida
energiankulutusta ja päästöjä suosimalla ympäristöystävällisiä kulkuvälineitä. Ohjeistus edellyttää hyväksymään työntekijöiden matkat aina etukäteen ja kannustaa työntekijöitä käyttämään videoneuvottelutyökaluja sekä F-Securen sisäisissä
että ulkoisissa kokouksissa. Työmatkojen hiilidioksidipäästöjä seurataan kaikissa eurooppalaisissa toimistoissa, mikä kattaa selvän enemmistön F-Securen työntekijöistä. F-Secure pyrkii lisäämään seurannan piiriin tietoja muista toimistoista
sitä mukaa kuin niitä tulee saataville ja selvittämään vaihtoehtoja lentomatkojen päästökompensointiin valittujen lentoyhtiöiden kanssa.
F-Secure käyttää sekä itse hallinnoituja että kolmansien osapuolten tarjoamia pilvialustoja yhtiön palveluiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen. F-Securen pääasialliset kolmannen osapuolen pilvipalveluiden toimittajat ovat Amazon Web Services (AWS) ja TSA-sopimuksen puitteissa WithSecure. Siirtyminen kolmansien osapuolten ylläpitämiin pilvipalveluihin
paransi F-Securen kokonaisenergiatehokkuutta ja alensi kokonaiskulutusta, koska näiden palvelimet ovat energiatehokkaampia. Kolmansien osapuolten sähkönkulutustiedot eivät ole saatavilla, koska sähkökustannukset sisältyvät palvelusopimukseen. F-Securen merkittävin palvelukumppani AWS on julkisesti sitoutunut vähentämään hiilijalanjälkeään. Molemmat ovat sitoutuneita toimimaan mahdollisimman ympäristöystävällisesti ja arvioivat käyttävänsä toiminnoissaan pelkästään uusiutuvaa energiaa vuoteen 2025 mennessä. Itse hallinnoiduissa palvelinkeskuksissa F-Secure pystyy seuraamaan sähkönkulutustaan kuukausittaisella tasolla, ja vuonna 2020 jotkin Yhtiön käyttämistä palvelukeskuksista toimivat
kokonaan uudistuvalla energialla.
F-Securen kuluttajatuotteet asennetaan asiakkaiden laitteisiin, joissa niitä käytetään. Asiakkaiden laitteet voivat olla muun
muassa tietokoneita, mobiililaitteita tai kuluttajakäytössä olevia verkkolaitteita. Näitä tuotteita kehitetään tietoisesti hyödyntämällä mittaria, jolla mitataan energiankulutuksen minimoimista asiakkaiden laitteilla. F-Secure siirtää mahdollisimman paljon laskentaa pilveen mittakaavaetujen saamiseksi. Jos laskenta on suoritettava laitteella, F-Secure käyttää edistyneitä ohjelmointitekniikoita vähentääkseen asiakkaan prosessorin ja tallennustilan käyttöä: tämän menetelmän tehokkuus on tunnustettu eri tutkimuksissa, kuten AV-Test Performance Award -palkinto osoittaa.
Sosiaalinen vastuu ja työntekijöiden kohtelu
Yksi F-Securen perusperiaatteista on työntekijöiden arvostaminen kaikissa tilanteissa. F-Securessa korostetaan yhtiön
vahvaa arvopohjaa ja työntekijöiden yhteisöllisyyttä. Yhtiö tekee töitä varmistaakseen työhyvinvoinnin, työn ja muun
elämän välisen tasapainon sekä tasa-arvon ja yhtäläiset mahdollisuudet kaikille työntekijöilleen. Nopeasti kehittyvällä
alalla F-Securen on myös oltava valmis tukemaan työntekijöitään jatkuvassa osaamisen kehittämisessä.
Henkilöstöosasto vastaa henkilöstöhallinnon johtamisprosessien, työkalujen ja toimintatapojen kehittämisestä. Tavoitteiden onnistumista seurataan kaksi kertaa vuodessa järjestettävällä, eNPS-tuloksen (Employee Net Promoter Score) sisältävällä Fellow Survey -kyselyllä, jolla mitataan henkilöstön työnantajauskollisuutta, tuottavuutta ja hyvinvointia. F-Securen johtoryhmä vastaa Fellow Surveyn tulosten seurannasta ja varmistaa korjaavien toimenpidesuunnitelmien laatimisen.
Työntekijän tasapuolinen ja kunnioittava kohtelu on olennainen osa F-Securen yrityskulttuuria. Yhtiössä jokaista työntekijää tuetaan ja osallistetaan. F-Securessa arvostetaan erilaisuutta ja ihmisten ainutlaatuisia henkilökohtaisia ominaisuuksia eikä aseteta ketään eriarvoiseen asemaan esimerkiksi kansallisuuden, sukupuolen, iän, vammaisuuden tai seksuaalisen
suuntautumisen perusteella. F-Secure on erittäin monimuotoinen yhtiö. F-Secure tietää, että yhdistelmä eri sukupuolia,
erilaisia taustoja ja erilaista osaamista edustavia työntekijöitä auttaa luomaan avoimemman työilmapiirin sekä edistämään
parempaa keskustelua ja päätöksentekoa. Yhtiö arvioi yksilöitä pätevyyden, taitojen ja saavutusten perusteella. Yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja oikeudenmukaisuus ovat F-Securen tärkeimmät rekrytoinnin, palkitsemisen ja urakehityksen periaatteet.
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F-Securen menestyksen kannalta on keskeistä onnistua parhaiden mahdollisten työnhakijakandidaattien houkuttelemisessa ja sellaisten työntekijöiden pitämisessä, joilla on tarvittavia taitoja ja osaamista. F-Secure pyrkii luomaan työntekijöilleen paikasta riippumatta heidän menestyksensä kannalta parhaan mahdollisen ympäristön. Yhtiön pitkän aikavälin
tavoitteena on tulla suosituimmaksi kyberturvallisuusalan työnantajaksi. Rekrytoinnissa onnistuminen on F-Securen liiketoiminnan kannalta ratkaisevan tärkeää, ja F-Securen tavoitteena on varmistaa, että se saa palvelukseensa parhaat ammattilaiset, joiden taidot, osaaminen ja arvot sopivat yhteen F-Securen liiketoiminnan tavoitteiden, kulttuurin ja arvojen
kanssa. F-Securen maailmanlaajuinen Talent Acquisition ‑tiimi hankkii ja houkuttelee hakijoita, auttaa esihenkilöitä varmistamaan rekrytointien johdonmukaisuuden ja hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun sekä pyrkii aina tarjoamaan hakijoille myönteisen työnhakijakokemuksen.
F-Securen tehtävä on lisätä luottamusta yhteiskunnassa sekä suojata ihmisiä ja yrityksiä. Luottamus ansaitaan pitämällä
huolta siitä, että Yhtiön teot vastaavat sanoja. Kaikki F-Securen työntekijät sitoutuvat noudattamaan yhtiön eettisiä toimintasääntöjä. F-Securen toimintasäännöt ohjaavat kaikkia F-Securen työntekijöitä toimimaan eettisesti. Yhtiö on myös
julkaissut erillisen lahjonnan vastaisen politiikan, joka koskee Yhtiön kaikkia työntekijöitä. Siinä määritellään säännöt,
jotka koskevat lahjoja, vieraanvaraisuutta ja matkustusta ja majoitusta, annetaan nimenomaiset ohjeet viranomaisten
kanssa työskentelyyn sekä kuvataan tarvittaessa sovellettava puuttumisprosessi.
Hallinnointi
F‑Securen hallinnointiperiaatteet perustuvat Suomen lainsäädäntöön, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin, Nasdaq
Helsingin sääntöihin sekä F-Securen yhtiöjärjestykseen.
Monimuotoisuus on olennainen osa F-Securen menestystä. F-Securen hallituksen asettamien monimuotoisuusperiaatteiden mukaan optimaalinen sekoitus monimuotoisia taustoja, osaamista ja kokemusta vahvistaa F-Securen työskentelyä ja
edistää pitkän aikavälin omistaja-arvon luomista. Hallituksen monimuotoisuusperiaatteisiin kuuluu pyrkimys kohti tasapainoista sukupuolijakaumaa. Molemmat sukupuolet ovat edustettuina F-Securen hallituksessa. Avoimuuden lisäämiseksi yksi hallituksen jäsenistä valitaan F-Securen henkilökunnasta. F-Securen henkilöstölle järjestetään vuosittain
vaalit, joihin jokainen F-Securen vakituisessa työsuhteessa oleva henkilö saa osallistua ehdokkaana, lukuun ottamatta
yhtiön johtoryhmään kuuluvia henkilöitä. F-Securen hallituksen jäsenten enemmistö on riippumaton F-Securesta ja sen
merkittävistä osakkeenomistajista.
F-Securen riskienhallinnan ja sisäisten valvonnan prosessien tavoitteena on varmistaa, että F-Securen liiketoimintaan
liittyvät riskit tunnistetaan asianmukaisesti, arvioidaan, seurataan ja raportoidaan soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.
F-Secure edistää henkilöstön tekemää jatkuvaa riskiarviointia. Yhtiön toimitusjohtaja, johtoryhmä ja F-Securen lakisääteinen tilintarkastaja seuraavat säännöllisesti riskienhallintaprosessissa tunnistettuja keskeisiä operatiivisia riskejä. Riskienhallinta on keskeinen osa F-Securen hallintoa, ja yhtiön riskienhallintaprosessi on linjassa ISO 31000 -standardin
kanssa.
F-Secure seuraa jatkuvasti myyntiin, liikevaihtoon, kuluihin ja kannattavuuteen liittyviä taloudellisia avainprosesseja
sekä tulevia ja lähteviä maksuja. Jos epäjohdonmukaisuuksia ilmenee, niihin tartutaan välittömästi. F-Securen talousosasto vastaa sisäisen laskennan oikeellisuudesta ja luotettavuudesta. Talousjohtaja ja talousosasto toimivat läheisessä
yhteistyössä F-Securen eri liiketoimintojen kanssa tarjoten olennaista tietoa liiketoiminnan suunnittelun sekä myyntiennusteiden pohjaksi. Talousosasto arvioi ja valvoo säännöllisesti ennusteiden luotettavuutta ja liikevaihdon tuloutusta.
Eettiset liiketoimintatavat tuodaan esille myös sopimuksissa, ja F-Secure on näistä aiheista jatkuvassa vuoropuhelussa eri
sidosryhmien kanssa.
Edellä mainittujen hallinnointielimien lisäksi F-Securen hallitus voi perustaa pysyviä valiokuntia avustamaan hallitusta
sille kuuluvien tehtävien valmistelussa ja toteuttamisessa. Hallitus määrää valiokuntien koosta, kokoonpanosta ja tehtävistä. Katso lisätietoja hallituksen mahdollisista valiokunnista kohdasta ”Hallitus, johto ja tilintarkastajat – Hallituksen
valiokunnat”).
Oikeudenkäynnit
F-Secure saattaa olla aika ajoin osapuolena erilaisissa F-Securen tavanomaisesta liiketoiminnasta johtuvissa väitteissä ja
vaatimuksissa.
WithSecure ei ole Esitteen päivämäärää edeltävien 12 kuukauden aikana ollut osallisena sellaisessa hallintomenettelyssä,
oikeudenkäynnissä tai välimiesmenettelyssä, jolla voi olla tai jolla on ollut merkittävä vaikutus F-Securen taloudelliseen
asemaan tai kannattavuuteen, eikä WithSecure ole tietoinen tällaisen menettelyn alkamisen uhasta.

85

Vakuutukset
F-Securella on tavanomainen vakuutussuoja, joka kattaa F-Securen liiketoiminnan harjoittamisen yhteydessä mahdollisesti aiheutuvat vahingonkorvausvaatimukset ja -vastuut. Lisäksi F-Securella on voimassa oleva vastuu-, oikeusturva-,
keskeytys- ja kiinteistövakuutus sekä työntekijöiden lakisääteiset vakuutukset. WithSecuren johdon näkemyksen mukaan
F-Securen nykyinen vakuutusturva on riittävä sekä vakuutusmäärien että vakuutusehtojen kattavuuden osalta siten, että
vakuutukset kattavat yhtiön liiketoiminnan suurimmat riskit, ottaen huomioon vakuutusturvan kustannukset ja liiketoiminnan potentiaaliset riskit. Vakuutuksiin soveltuu kuitenkin tavanomaiseen tapaan yleisiä rajoituksia, joiden vuoksi vakuutukset eivät välttämättä kata kaikkia sattuneita vahinkoja.
Merkittävät sopimukset
Siirtymävaiheen palvelusopimukset
F-Secure ja WithSecure ovat sopineet eräistä palveluista, joita WithSecure tarjoaa siirtymävaiheen aikana F-Securen siirtyvän kuluttajaliiketoiminnan (kuten määritelty Jakautumissuunnitelmassa) jatkuvien toimintojen tukemiseksi ja kehitysja migraatiotoimintojen toteuttamiseksi. Palveluiden tarkoituksena on varmistaa, että molempien yhtiöiden liiketoiminnat
on toiminnallisesti eriytetty toisistaan Siirtymävaiheen palvelusopimuksen (“TSA-sopimus”) päättyessä. Palvelut liittyvät luonteeltaan yleisiin siirtymävaiheen palveluihin, ja kattavat esimerkiksi IT-, HR-, talous- ja muita toimintoja. Osapuolten tarkoituksena on korvata palvelut vastaavilla F-Securen hankkimilla tai itsenäisesti tarjoamilla palveluilla viimeistään siirtymävaiheen päättyessä. WithSecure toteuttaa palvelut tai huolehtii siitä, että palvelut toteutetaan, olennaisesti samanlaatuisina, joilla WithSecure tai sen tytäryhtiöt toteuttavat palvelut tai huolehtivat tällaisten palveluiden toteuttamisesta itselleen.
F-Secure tarjoaa rajallisen määrän palveluita WithSecurelle vastavuoroisin ehdoin.
Maksut määräytyvät samalla tavoin kuin palveluista, joita WithSecuren konsernitoiminnot ovat tähän mennessä tarjonneet tai keskitetysti hankkineet. Palvelujen laajuus ja kulut vähennetään henkilöiden määrällä, jotka siirtyvät WithSecuren
konsernitoiminnoista F-Secureen. Lisäksi tietyt toiminnot, esimerkiksi markkinointi ja strategia, on jätetty soveltamisalan
ulkopuolelle. Maksut määräytyvät liiketoimintaperusteisesti. F-Securen odotetaan maksavan WithSecuren palvelumaksuja 9,2 miljoonaa euroa palveluista vuoden 2022 jälkipuoliskolla, joista 4,1 miljoonan euron odotetaan liittyvän teknologiapinoon. WithSecuren odotetaan maksavan F-Securen palvelumaksuja 0,3 miljoonaa euroa vuoden 2022 jälkipuoliskolla. Siirtymävaihe alkaa Jakautumisen täytäntöönpanosta ja siirtymävaiheen palveluiden kesto vaihtelee kolmen ja 18
kuukauden välillä. Osa palveluista loppuu vuoden 2023 aikana ja maksuja alennetaan vastaavasti verrattuna vuositasolla
odotettavissa oleviin maksuihin vuoden 2022 jälkipuoliskolla.
Palvelut koskevat vain rajallista siirtymävaiheen ajanjaksoa. Jokaisen palvelun kesto määritellään erikseen, ja palvelun
kesto vaihtelee kolmesta (3) kahdeksaantoista (18) kuukauteen. TSA-sopimus pysyy voimassa siirtymävaiheen päättymiseen saakka ja, mikäli osapuolten välillä sovitaan jatkokausista, niiden päättymiseen saakka.
Kunkin osapuolen yhteenlaskettu vastuu TSA-sopimuksen rikkomisesta on yhteensä rajoitettu määrään, joka vastaa TSAsopimuksesta maksettavia maksuja välittömästi voimaantulopäivää seuraavan kahdentoista (12) kuukauden aikana. Kokonaisvastuu tietosuojan ja tietoturvavelvoitteiden rikkomisesta ei saa ylittää enimmäismäärää, joka on kaksinkertainen
(2) edellä mainittuun vastuunrajoitukseen nähden. Selkeyden vuoksi tässä yhteydessä sovittuja vastuurajoituksia ei kuitenkaan sovelleta GDPR:n 82 artiklassa säänneltyyn tilanteeseen, jossa rekisterinpitäjällä tai henkilötietojen käsittelijällä
on oikeus vaatia takaisin muilta rekisterinpitäjiltä tai tietojenkäsittelijöiltä, jotka osallistuvat samaan käsittelyyn, se osa
korvauksesta, jolta osin on vahingosta vastuussa GDPR:n 82 artiklan ehtojen mukaisesti.
TSA-sopimukseen sisältyy määräysvallan vaihtumista koskeva ehto. Jos WithSecuren kilpailija hankkii vähintään kolmekymmentä prosenttia (30 prosenttia) F-Securen äänioikeuksista, saavuttaa mahdollisuuden nimittää tai erottaa enemmistön hallituksen jäsenistä, tai muutoin käyttää huomattavaa vaikutusvaltaa F-Securessa, tai jos F-Secure on muun merkittävän sulautumisen tai WithSecuren kilpailijan toteuttaman yritysoston kohteena, F-Securen tulee ilmoittaa tästä
WithSecurelle viipymättä ja yhtiöiden tulee tällöin keskustella tarvittavista toimenpiteistä vilpittömin mielin mukaan lukien yhtenä vaihtoehtona TSA-sopimuksen ennenaikainen irtisanominen.
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Siirtymävaiheen tavaramerkki ja verkkotunnuksen lisenssisopimus
F-Secure ja WithSecure ovat sopineet F-Securen WithSecurelle myöntämästä siirtymävaiheen tavaramerkkiluvasta mahdollistaakseen WithSecurelle seuraavien tavaramerkkien käytön WithSecuren liiketoiminnan yhteydessä:
•
•

Sana tavaramerkki ”F-SECURE”
Figuratiivinen tavaramerkki ”F” (ts. ”F” -logo)

Verkkotunnuksen lisenssi kattaa F-Securen kautta tiettyjen URL-osoitteiden uudelleenohjaamisen pääasiassa f-secure.com -sivustolta WithSecuren verkkosivuille. WithSecure ei maksa mitään maksuja F-Securelle tavaramerkki ja verkkotunnuksen lisenssisopimuksen mukaan. Siirtymäaika on 18 kuukautta. Kummankin osapuolen vastuu on rajoitettu 1,0
miljoonaan euroon.
Teknologiapinon siirtymävaiheen palvelusopimus
F-Secure ja WithSecure ovat sopineet eräistä erillisen Teknologialisenssisopimuksen nojalla lisensoituihin teknologiapinoon liittyvistä palveluista, joita WithSecure tarjoaa Jakautumisen jälkeen siirtymävaiheen aikana F-Securen siirtyvän
kuluttajaliiketoiminnan (määritelty Jakautumissuunnitelmassa) jatkuvien toimintojen tukemiseksi ja kehitys- ja migraatiotoimintojen toteuttamiseksi. Palveluiden tarkoituksena on varmistaa, että molempien yhtiöiden liiketoiminnat ovat täysin toimintakykyisiä ja toiminnallisesti eriytetty toisistaan hyvissä ajoin. Teknologiapinon siirtymävaiheen palvelusopimuksen (”Teknologia-TSA-sopimus”) mukaiset palvelut sisältävät teknologiapinon tai sen osien jatkokehittämisen. WithSecure toteuttaa palvelut tai huolehtii siitä, että palvelut toteutetaan, olennaisesti samanlaatuisina, joilla WithSecure tai sen tytäryhtiöt toteuttavat palvelut tai hankkivat tällaisten palveluiden toteuttamisen itselleen.
F-Secure tarjoaa rajallisen määrän palveluita WithSecurelle vastavuoroisin ehdoin.
Palveluiden alkuperäinen toimituskausi on 18 kuukautta. Jos F-Secure esittää WithSecurelle kirjallisen pyynnön vähintään kahdeksan (8) viikkoa ennen alkuperäisen toimituskauden päättymistä, osapuolet sopivat kirjallisesti yhden tai useamman Teknologia-TSA-sopimuksessa ja sen liitteissä määritellyn palvelun jatkamisesta. Kunkin yksittäisen palvelun
jatkokausi on määritelty palvelukuvauksessa, ja se on yleensä kuusi (6) kuukautta.
Kummankin osapuolen yhteenlaskettu kokonaisvastuu Teknologia-TSA-sopimuksen rikkomisesta rajoittuu summaan,
joka vastaa kahdeltatoista (12) kuukaudelta Teknologia-TSA-sopimuksen mukaisesti maksettavan palkkion määrää välittömästi voimaantulopäivän jälkeen.
Kokonaisvastuu WithSecuren tietojen suojaamisen ja tietoturvan rikkomisesta voi olla enintään kaksinkertainen edellä
mainittuun rajoitukseen nähden. Selvyyden vuoksi tässä sovitut vastuurajoitukset eivät sovellu GDPR:n 82 artiklan mukaiseen tilanteeseen, jossa rekisterinpitäjällä tai henkilötietojen käsittelijällä on oikeus periä muilta samaan tietojenkäsittelyyn osallistuneilta rekisterinpitäjiltä tai henkilötietojen käsittelijöiltä se osuus korvauksesta, joka vastaa niiden 82 artiklan 2 kohdassa säädettyjen edellytysten mukaista vastuuta aiheutuneesta vahingosta.
Teknologia-TSA-sopimukseen sisältyy määräysvallan vaihtumista koskeva ehto. Jos WithSecuren kilpailija hankkii vähintään kolmekymmentä prosenttia (30 %) F-Securen äänioikeuksista, saavuttaa mahdollisuuden nimittää tai erottaa
enemmistön hallituksen jäsenistä, tai muutoin käyttää huomattavaa vaikutusvaltaa F-Secureen nähden, tai jos F-Secureen
kohdistuu muu WithSecuren kilpailijan toteuttama yrityskauppa, F-Secure ilmoittaa tästä WithSecurelle viipymättä ja
osapuolet keskustelevat tarvittavista toimenpiteistä vilpittömin mielin Teknologia-TSA:n ennenaikainen irtisanominen
mukaan luettuna.
Teknologia-TSA-sopimukseen sisältyy houkuttelukieltoon liittyvä ehto, joka kieltää Teknologia-TSA-sopimuksessa yksilöityjen toisen yhtiön avainhenkilöiden aktiivisen houkuttelun.
TSA-sopimukseen liittyy riskejä, joita on kuvattu tarkemmin osiossa ”Riskitekijät”. F-Secure kuitenkin pyrkii lieventämään näitä TSA-sopimuksen riskejä useilla tavoilla, kuten seuraavilla järjestelyillä:
•
•
•

F-Securelle sisällytetään mahdollisuus jatkokausiin
TSA-sopimusta ei voida irtisanoa, toisin sanoen TSA-sopimus voidaan päättää vain edellä kuvatun määräysvallan vaihtumisen tai TSA-sopimuksessa määritellyn olennaisen sopimusrikkomuksen perusteella
siirtymävaiheen palvelumaksujen rakenne on selkeä ja veloitusperusteet ennalta sovittu
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•
•

molemmille osapuolille varataan mahdollisuus nimittää avainhenkilöitä ja molemmat osapuolet sitoutuvat olemaan houkuttelematta tai auttamatta mitään kolmatta osapuolta houkuttelemaan toisen osapuolen avainhenkilöitä TSA-sopimuksen houkuttelukieltolausekkeen mukaisesti
sovitun selkeän muutoshallintaprosessin ansiosta siirtymävaiheen palveluiden muutoksia voidaan käsitellä
strukturoidusti.

Teknologialisenssisopimus
WithSecurella on eräitä immateriaalioikeuksia, joita F-Secure haluaa hyödyntää kuluttajatietoturvaliiketoiminnassaan.
Yhtiöt ovat tehneet teknologialisenssisopimuksen, jolla F-Securelle myönnetään oikeudet ja lisenssit kyseisiin immateriaalioikeuksiin (”Lisensoitu Aineisto”).
WithSecure on myöntänyt F-Securelle peruuttamaton, maailmanlaajuisen, maksuttoman, ei-siirrettävissä olevan, alilisensoitavissa olevan (vain F-Securen oman teknologisen tarjonnan yhteydessä) ja ei-yksinomaisen oikeuden ja lisenssin
käyttää erikseen yksilöityjä WithSecuren immateriaalioikeuksia F-Securen siirtyvän liiketoiminnan yhteydessä (jakautumissuunnitelmassa kuvatun mukaisesti) (”Teknologialisenssi”). Teknologialisensseihin sisältyy muun muassa oikeus
käyttää, hyödyntää, kopioida, valmistaa, myydä, tarjota, vuokrata, tuoda maahan, viedä maasta, levittää, saattaa saataville,
kääntää, muokata ja parantaa kyseistä immateriaalioikeutta sekä luoda niistä jälkiperäisteoksia ja F-Securen puolesta toimivien kolmansien osapuolten oikeus käyttää mitä tahansa edellä mainittuja immateriaalioikeuksia.
F-Secure lisensoi Lisensoidusta Aineistosta luodut jälkiperäisteokset WithSecurelle vastavuoroisin ehdoin (”Teknologian Grant-Back -lisenssi”).
Osapuolet ovat sopineet yhteistyötä, puolustautumista ja sopimista koskevista oikeuksista ja velvoitteista mahdollisten
immateriaalioikeuksien loukkauskanteiden yhteydessä.
Kumpikaan osapuoli ei maksa rojalteja tai muuta korvausta lisenssisopimusten nojalla myönnetyistä lisensseistä.
Osapuolet ovat tehneet myös vastavuoroisen teknologialisenssisopimuksen vastavuoroisin ehdoin, jossa F-Secure lisenssinantajana lisensoi eräitä rajallisia immateriaalioikeuksia WithSecurelle käytettäväksi WithSecureen jäävän liiketoiminnan yhteydessä (Jakautumissuunnitelmassa kuvatun mukaisesti).
Teknologialisenssi tulee voimaan lisenssisopimuksen voimaantulopäivänä ja on voimassa toistaiseksi. Teknologian
Grant-Back -lisenssi tulee voimaan samanaikaiseesti Teknologialisenssin kanssa voimaantulopäivänä ja pysyy voimassa
(i) Teknologia-TSA-sopimuksen voimassaolon ajan tai (ii) kulloinkin kyseessä olevan Palvelun voimassaolon ajan (Teknologia-TSA-sopimuksessa määritellyn mukaisesti), jos tällainen Palvelu irtisanotaan ennen Teknologia-TSA-sopimuksen päättymistä. Lisenssisopimuksia ei voi irtisanoa, eikä lisenssisopimuksen purkaminen vaikuta Teknologialisenssin tai
Teknologian Grant-Back -lisenssin voimassaoloon.
Kummankin osapuolen vastuu on rajattu 18,0 miljoonaan euroon.
Teknologiasopimukseen sisältyy määräysvallan vaihtumista koskeva ehto. Jos WithSecuren kilpailija hankkii vähintään
kolmekymmentä prosenttia (30 %) F-Securen äänioikeuksista, saavuttaa mahdollisuuden nimittää tai erottaa enemmistön
hallituksen jäsenistä, tai muutoin käyttää huomattavaa vaikutusvaltaa F-Secureen nähden, tai jos F-Secureen kohdistuu
muu WithSecuren kilpailijan toteuttama yrityskauppa, WithSecurella on oikeus päättää lisenssisopimus välittömästi joko
kokonaan tai osittain ilmoittamalla siitä kirjallisesti F-Securelle. Teknologialisenssisopimuksen päättyminen määräysvallan muutoksen johdosta ei vaikuta teknologialisenssin tai Teknologian Grant-Back -lisenssin voimassaoloon.
Patenttilisenssisopimus
WithSecurella on eräitä patentteja, joita F-Secure haluaa hyödyntää kuluttajatietoturvaliiketoiminnassaan. Osapuolet ovat
tehneet patenttilisenssisopimuksen, jolla F-Securelle myönnetään oikeudet ja lisenssit kyseisiin patentteihin.
WithSecure on myöntänyt F-Securelle peruuttamattoman, maailmanlaajuisen, maksuttoman, ei-siirrettävissä olevan, alilisensoitavissa olevan (vain F-Securen oman teknologisen tarjonnan yhteydessä) ja ei-yksinomaisen oikeuden ja lisenssin
käyttää, hyödyntää ja kehittää patentteja edelleen F-Securen siirtyvän liiketoiminnan yhteydessä (Jakautumissuunnitelmassa kuvatun mukaisesti) (”Patenttilisenssi”). Patenttilisenssiin sisältyy muun muassa oikeus käyttää, hyödyntää, valmistaa, myydä, tarjota, vuokrata, tuoda maahan, viedä maasta ja saattaa saataville patentteihin sisältyviä tai niihin perustuvia tuotteita, palveluita, prosesseja, metodeja ja materiaaleja sekä oikeuden muokata ja parantaa patentteja.
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F-Secure lisensoi lisensoituihin patentteihin tekemänsä parannukset WithSecurelle vastavuoroisin ehdoin (”Patenttien
Grant-Back -lisenssi”).
WithSecure pysyttää lisensoidut patentit voimassa niin kauan kuin se on lain sallimissa rajoissa mahdollista, elleivät
osapuolet toisin sovi. Lisäksi WithSecure vastaa patenttien hakemusmenettelystä. Kaikki patenttien pysyttämisestä ja
hakemisesta aiheutuvat kustannukset jaetaan tasan osapuolten kesken. Muilta osin kumpikaan osapuoli ei maksa rojalteja
tai muuta korvausta patenttilisenssisopimusten mukaisista Patenttilisensseistä tai Patenttien Grant-Back -lisensseistä.
Osapuolet ovat sopineet oikeuksista ja velvoitteista, jotka liittyvät mahdollisiin kolmansien osapuolten oikeuksien rikkomiseen sekä kolmansien osapuolten esittämiin vaateisiin ja riitautuksiin.
Osapuolet ovat tehneet myös vastavuoroisen patenttilisenssisopimuksen vastavuoroisin ehdoin, jossa F-Secure lisenssinantajana lisensoi eräitä patentteja WithSecurelle käytettäväksi WithSecureen jäävän liiketoiminnan yhteydessä (Jakautumissuunnitelmassa kuvatun mukaisesti).
Patenttilisenssi tulee voimaan patenttilisenssisopimuksen voimaantulopäivänä ja pysyy voimassa viimeisenä raukeavan
patentin raukeamispäivään asti. Patenttien Grant-Back -lisenssi tulee voimaan samanaikaisesti Patenttilisenssin kanssa ja
pysyy voimassa niin kauan kuin Patenttilisenssi on voimassa. Patenttilisenssisopimuksia ei voi irtisanoa, eikä Patenttilisenssisopimuksen purkaminen vaikuta Patenttilisenssin tai Patenttien Grant-Back -lisenssin voimassaoloon.
Kummankin osapuolen vastuu on rajattu 6,0 miljoonaan euroon.
Patenttilisenssisopimukseen sisältyy määräysvallan vaihtumista koskeva ehto. Jos WithSecuren kilpailija hankkii vähintään kolmekymmentä prosenttia (30 %) F-Securen äänioikeuksista, saavuttaa mahdollisuuden nimittää tai erottaa enemmistön hallituksen jäsenistä, tai muutoin käyttää huomattavaa vaikutusvaltaa F-Secureen nähden, tai jos F-Secureen kohdistuu muu WithSecuren kilpailijan toteuttama yrityskauppa, WithSecurella on oikeus päättää patenttilisenssisopimus
välittömästi joko kokonaan tai osittain ilmoittamalla siitä kirjallisesti F-Securelle. Patenttilisenssisopimuksen päättäminen määräysvallan muutoksen johdosta ei vaikuta patenttilisenssin tai Patenttien Grant-Back -lisenssin voimassaoloon.
Luottolimiittilainajärjestely
WithSecure on neuvotellut F-Securen lukuun Nordea Pankki Oyj:n kanssa kolmevuotisesta 10 miljoonan euron luottolimiittilainajärjestelystä, jonka marginaali perustuu yhtiön omavaraisuusasteeseen. Taloudelliset kovenantit sisältävät nettovelkojen suhdetta käyttökatteeseen ja omavaraisuusastetta koskevat kovenantit sekä muita vakuudettomalle lainalle tavanomaisia kovenantteja. Nordea Pankki Oyj allekirjoitti lainajärjestelyä koskevan sopimuksen toukokuussa 2022. Luottolimiittilainajärjestely siirtyy F-Securelle Täytäntöönpanopäivänä.
Muut merkittävät sopimukset
Yllä mainittujen sopimusten lisäksi F-Secure on solminut Jakautumisen yhteydessä alivuokrasopimuksia liittyen sen tuleviin toimitiloihin (katso: ”Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema – Muut tekijät”). Edellä esitettyä lukuun ottamatta WithSecure ei ole tehnyt (muita kuin tavanomaisen liiketoiminnan osana tehtyjä) sopimuksia, jotka (i) ovat tai
voivat olla merkittäviä F-Securelle ja jotka on tehty kahden tämän Esitteen päivämäärää välittömästi edeltäneen tilikauden
aikana tai (ii) joihin perustuvat velvollisuudet tai oikeudet ovat tai voivat olla merkittäviä F-Securelle tämän Esitteen
päivämääränä.
Sääntely-ympäristö
F-Securen on noudatettava sekä kansallisella että EU:n tasolla säädettyjä lakeja ja asetuksia, jotka koskevat sen toimintaa
liittyen esimerkiksi immateriaalioikeuksiin, kuluttajansuojaan ja markkinointiin, työoikeuteen, kilpailuun, yhtiöoikeuteen, tietosuojaan, ja verotukseen, kaikissa maissa, joissa F-Secure harjoittaa liiketoimintaa.
F-Secure tarjoaa kuluttajille tietoturva- ja yksityisyystuotteita Suoramyynti- ja Kumppanikanavan kautta. Kanavakumppanit toimivat useilla eri toimialoilla. Erityisesti pankki- ja finanssialalla toimivia Kanavakumppaneita koskee toimialakohtainen sääntely sekä viranomaisten sääntely ja toimet. Näistä voi tulla uusia vaatimuksia F-Securen tietoturva- ja
yksityisyystuotteille.
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LIIKETOIMINNAN TULOS JA TALOUDELLINEN ASEMA
Seuraavaa katsausta F-Securen liiketoiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tulisi lukea yhdessä kohdan ”Eräitä
yhdisteltyjä carve-out taloudellisia tietoja” ja ”F-Securen pääomarakenne ja velkaantuneisuus” ja tämän Esitteen Fsivuille sisällytettyjen F-Securen 31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiden tilikausien tilintarkastettujen carveout -tilinpäätösten ja F-Securen 31.3.2022 päättyneen kolmen kuukauden jaksolta laaditun tilintarkastamattoman carveout -taloudellisten tietojen kanssa. Ellei nimenomaisesti toisin mainita, alla esitettävät taloudelliset tiedot kuvaavat carveout -periaatteella WithSecuren konsernitilinpäätöksestä johdettuja F-Securen historiallista liiketoiminnan tulosta ja taloudellista asemaa tarkastelujaksoilla ottamatta huomioon Jakautumisen yhteydessä tehtäviä järjestelyjä.
Seuraava katsaus sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. F-Securen toteutunut tulos saattaa poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetystä johtuen monista tekijöistä, joita on
kuvattu jäljempänä ja muualla tässä Esitteessä ja erityisesti kohdassa ”Riskitekijät”.
Yleiskatsaus
F-Secure on maailmanlaajuisesti toimiva suomalainen kyberturvallisuusyhtiö. F-Secure suunnittelee ja tarjoaa palkittuja
tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan liittyviä tuotteita ja palveluita41, jotka auttavat kymmeniä miljoonia kuluttajia suojautumaan verkkouhilta. F-Securen tarjoomaan kuuluu kattava valikoima tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan liittyviä
tuotteita ja palveluita, jotka liittyvät päätelaitteiden suojaukseen, yksityisyyteen, salasanojen hallintaan, digitaalisen identiteetin suojaukseen sekä kuluttajien koko kodin ja kotiverkkoon yhdistettyjä laitteita suojaavaan reitittimen tietoturvaan.
Pääosa F-Securen liikevaihdosta saadaan tuotteiden ja palveluiden myymisestä sen kattavan ja maailmanlaajuisen Kanavakumppanien verkoston kautta. Verkostoon kuuluu noin 170 Kanavakumppania. Kanavakumppaneihin kuuluu muun
muassa tietoliikennepalvelujen tarjoajia, jälleenmyyjiä, pankkeja ja vakuutusyhtiöitä. Sen lisäksi, että F-Secure myy tuotteitaan Kanavakumppanien kautta, se myös tuo asiakkaiden saataville erillisiä ja kaikenkattavia tietoturvaratkaisuja erilaisten verkkokauppakanavien, kuten sovelluskauppojen ja oman verkkokauppansa, kautta. F-Securella on toimistoja
useissa kaupungeissa ympäri maailmaa, ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Tilikaudella 2021 F-Securen palveluksessa oli keskimäärin 245 työntekijää. Täytäntöönpanopäivän jälkeen F-Secure Oyj on konsernin emoyhtiö. F-Secure Oyj
tulee omistamaan 14 tytäryhtiötä suoraan tai välillisesti.
Liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen vaikuttavia tekijöitä
Monet sisäiset ja ulkoiset tekijät vaikuttavat F-Securen tulokseen. Seuraavassa katsauksessa kuvataan keskeisiä tekijöitä,
jotka ovat vaikuttaneet tai voineet vaikuttaa F-Securen liiketoiminnan tulokseen historiallisten taloudellisten tietojen kattamalla jaksolla. Nämä tekijät voivat edelleen vaikuttaa F-Securen liiketoimintaan myös tulevaisuudessa, mutta on huomattava, että aikaisempi kehitys ei ole tae tulevasta tuloksesta. Seuraavat keskeiset tekijät ovat vaikuttaneet ajanjaksoina,
joita käsitellään ja analysoidaan seuraavissa jaksossa ja voivat myös vaikuttaa tulevaisuudessa F-Securen liiketoiminnan
tulokseen:
•
•
•
•
•
•

F-Securen ohjelmistotuotteiden kysyntä
Liiketoimintamallin ja toimintojen skaalautuvuus
Kasvu ja yksittäiset investoinnit
Henkilöstön saatavuus ja henkilöstökulut
F-Securen onnistuminen tuotekehityksessä
Muut tekijät

F-Securen ohjelmistotuotteiden kysyntä
F-Securen liikevaihdon ja kannattavuuden ajureita ovat olemassa olevien asiakkaiden pysyvyys ja asiakaskunnan laajentuminen. F-Securen strategisena painopisteenä on lisätä asiakaskohtaista myyntiä tarjoamalla nykyisille asiakkailleen
kaikissa kanavissa kattavampia palvelu- ja ratkaisupaketteja käyttäjäkohtaisen keskimääräisen liikevaihdon (Average Revenue per User, ARPU) kasvattamiseksi. Tämä auttaa myös suojautumaan hinnanalennuksilta kilpaillulla kuluttajatietoturvamarkkinalla. F-Securen liikevaihto on pääasiassa tilauspohjaista liikevaihtoa, joka muodostuu F-Securen vakiintuneista tuotteista, joita myydään esimerkiksi kuukausi- tai vuositilausmallilla. Kumppanikanavassa F-Secure laajentaa nykyisiä suhteitaan ja liikevaihtoaan tarjoamalla kaikenkattavaa tietoturvapakettiaan (TOTAL) ja kodin ja kotiverkkoon
yhdistettyjä laitteita koskevaa ratkaisuaan (SENSE). Suoramyyntikanavassa, jossa F-Secure myy tuotteita verkkokauppaPerustuu koko tuotevalikoiman palkintoihin, kuten seitsemään AV-TEST Best Protection -palkintoon viimeisen 11 vuoden aikana, ”Best Operator
Service for Consumers” -palkintoon Broadband World Forumissa (2020), ”Best in Class Marketing Award Winner” -palkintoon BMMA:ssa (2020),
“Best Consumer IoT Deployment” -palkintoon IoT World -tapahtumassa (2020), AV-testin ”Approved” -merkintä (2021), AV-Comparatives -palkinto
(2020), IT Pro ”Best VPN Services 2019” ”Editor’s Choice” -palkinto (2020).
41
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alustojensa kautta kuluttajille, F-Secure TOTAL -pakettiratkaisun osuus on viime vuosina kasvanut samalla, kun Yhtiö
on saanut nykyisiä yksittäisten tuotteiden asiakkaita vaihtamaan TOTAL-asiakkaiksi sekä saanut hankittua uusia asiakkaita. Viime vuosina kaikissa kanavissa tapahtuvaa tasaista olemassa olevien tilausten uusimista on tukenut esimerkiksi
uusien suojausominaisuuksien julkaiseminen ja elinkaarimarkkinointitoiminnot, jotka parantavat asiakastyytyväisyyttä ja
asiakaspysyvyyttä.
Asiakkaiden pysyvyyden ja asiakaskohtaisen myynnin kasvun lisäksi F-Securen menestyminen uusasiakashankinnassa
on keskeinen liikevaihtoon ja kannattavuuteen vaikuttava tekijä. Suoramyyntikanavassa F-Secure keskittyy valittuihin
maantieteellisiin alueisiin hankkiakseen tarjonnalleen uusia asiakkaita kohdistuen erityisesti korkeaa käyttäjäkohtaista
tuottoa (ARPU) tarjoavaan premium-kuluttajasegmenttiin, joka on kiinnostunut kaikenkattavasta tietoturva- ja yksityisyydensuojasta (TOTAL). Kumppanikanavassa F-Securen tiivis yhteistyö sen maailmanlaajuisen Kanavakumppanien
verkoston kanssa on nostanut tuoteaktivointi- ja käyttöastelukuja. Lisäksi F-Securen alueelliset myynti- ja markkinointitiimit auttavat Kanavakumppaneita houkuttelemaan uusia kuluttaja-asiakkaita luomalla ja toteuttamalla tehokkaita markkinointikampanjoita, optimoimalla jatkuvasti asiakasosallistumisprosesseja tai ottamalla käyttöön uusia markkinoille-menomalleja, kuten tietoturvan yhteen paketoiminen osaksi Kumppanin ydintarjoamaa. F-Secure hankkii edelleen maailmanlaajuisesti kumppaneikseen uusia tietoliikennepalvelujen tarjoajia (teleoperaattoreita); lisäksi F-Secure aikoo osana
sen strategiaa laajentua uusiin kanaviin pankki-, vakuutus- ja jälleenmyyntikanavien kautta ja pyrkii näin kasvattamaan
saavutettavissa olevaa markkinaansa. Samaan aikaan COVID-19-pandemian puhkeamisen myötä kiihtynyt digitalisaatio
on tukenut tuoteaktivointi- ja käyttöastelukuja.
Liiketoimintamallin ja toimintojen skaalautuvuus
F-Securen liiketoimintamalli hyödyntää pitkää kokemusta ja tukee vakaata kasvua. F-Securen pitkä kokemus yhteistyöstä
Kanavakumppanien kanssa on mahdollistanut sen, että F-Secure on kyennyt kehittämään monien Kanavakumppanien
tarpeisiin vastaavan liiketoimintamallin. Keskeinen tekijä F-Securen menestyksessä on sen skaalautuva pilvipohjainen
Security-as-a-Service-liiketoimintamalli (Tietoturvaliiketoiminnan Alusta), jonka toimittaminen ja operoiminen on kustannustehokasta. Tietoturvaliiketoiminnan Alusta tarjoaa standardoidun ja skaalautuvan tavan integroida F-Securen tietoturva- ja yksityisyydensuojatuotteet Kanavakumppanien brändikokemukseen ja liiketoimintaprosesseihin, kuten laskutukseen ja asiakaspalveluun. Tämä saadaan aikaan standardoiduilla pilvipohjaisilla integrointiominaisuuksilla ja -työkaluilla. Lisäksi F-Secure on tehnyt kyberturvallisuustarjoamastaan modulaarisen ja muokattavan, minkä ansiosta se voi
vastata yksittäisten yrityskumppaneiden tarpeisiin tehokkaasti.
F-Secure tarjoaa kumppaneilleen myös tuotteistettuja, pilvipohjaisia palveluita, kuten asiakaspolkuanalyyseja ja elinkaariviestintää, kasvattaakseen tuoteaktivointi- ja käyttöastelukujaan kohdassa ”F-Securen liiketoiminta” kuvatulla tavalla.
Samalla kuin F-Securen maakohtaiset myynti- ja markkinointitiimit auttavat Palveluntarjoajia onnistumaan tietoturvaliiketoimintansa liikevaihdon kasvattamisessa, F-Secure tarjoaa lisäksi Tietoturvaliiketoiminnan Alustansa kautta myös itsepalveluominaisuuksia.
F-Secure on toteuttanut kumppaneilleen satoja toimitusprojekteja, joiden yhteydessä se on automatisoinut toimitustoimintojaan ja kerryttänyt kumppaniensa kokonaisarkkitehtuuria ja liiketoimintaprosesseja koskevaa tietoa ja osaamista
toimitusprojektien riskien minimoimiseksi.
Kasvu ja Jakautumisesta aiheutuvat lisäkulut
WithSecuren johto uskoo, että Yhtiöllä on useita houkuttelevia kasvumahdollisuuksia, jotka ovat linjassa sen kasvustrategian kanssa ja jotka voivat vaikuttaa F-Securen tuloksiin lyhyellä aikavälillä. Yhtiön taloudellisten tavoitteiden mukaan
F-Secure tavoittelee yli 42 prosentin oikaistua EBITA-marginaalia alkuvaiheen kasvuinvestointien jälkeen (lisää tietoa
F-Securen taloudellisista tavoitteista, katso kohta ”F-Securen liiketoiminta – Taloudelliset tavoitteet”)
F-Securen historialliset taloudelliset tiedot ja toiminnot eivät täysin vastaa F-Securen toimintaa erillisenä yhtiönä. Osittaisjakautumisen jälkeen F-Securelle on arvioitu aiheutuvan lisäkululuja, ensisijaisesti IT-palvelujen perustamisesta, käytöstä ja ylläpidosta, konsernitoimintojen perustamisesta, pörssiyhtiön täydellisestä johtoryhmästä ja hallituksesta sekä
riippumattomien tietoturvatutkimuksen ja teknologiavalmiuksien hallinnasta. Alkuvaiheen itsenäisten investointien ja
muiden ylösajokustannusten, jotka WithSecuren johdon näkemyksen mukaan mahdollistavat toiminnan tulevan kasvun
ja menestyksen, arvioidaan olevan noin 4–5 miljoonaa euroa vuodessa.
Henkilöstön saatavuus ja henkilöstökulut
F-Securen kyky kasvaa ja menestyä riippuu laajasti siitä, miten hyvin se pystyy rekrytoimaan ja pitämään kokeneet ja
osaavat työntekijät. Viime vuosina F-Secure on onnistunut palkkamaan ja pitämään osaavia työntekijöitä ja on myös
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saanut tunnustusta yhtenä Suomen houkuttelevimmista työnantajista. Liiketoimintamallin luonteen vuoksi henkilöstökulut ovat yksi F-Securen keskeisimmistä kulueristä. Merkittävin henkilöstökuluihin vaikuttava tekijä on työntekijöiden
maantieteellinen sijainti, työntekijöiden osaaminen ja kokemustaso ja Yhtiön henkilöstökuluihin vaikuttava verotus. On
myös mahdollista, että palkkatasoissa tapahtuva inflaatiokehitys IT- ja teknologia-alalla vaikuttavat F-Securen henkilöstökuluihin tulevaisuudessa.
F-Securen onnistuminen tuotekehityksessä
F-Securen tuotekehitys on keskeinen menestystekijä jatkuvalle liikevaihdon kasvulle ja kannattavuudelle. Kuluttajatietoturva-alalle on ominaista nopea teknologinen muutos. F-Securen asiakkaiden kohtaamat tarpeet ja uhat muuttuvat jatkuvasti. F-Securen pitkän historian aikana, Yhtiö on tehnyt merkittäviä panostuksia ollakseen teknologiajohtaja kuluttajatietoturvamarkkinalla. Tuotekehityksellä tulee olemaan merkittävä rooli F-Securen kasvustrategiassa vaikuttaen tavoiteltuun tulevaan liikevaihdon kasvuun ja liiketoiminnan kannattavuuteen (katso lisätietoja liikevaihdon kasvuun ja liiketoiminnan kannattavuuteen liittyvistä tavoitteista kohdasta ”F-Securen liiketoiminta – Taloudelliset tavoitteet”).
Muut tekijät
Kuten F-Securen onnistumista uusasiakashankinnassa koskevassa kuvauksessa edellä todettiin, COVID-19-pandemia
vauhditti digitalisaatiota, mikä puolestaan on tukenut F-Securen tuoteaktivointi- ja käyttöastelukujen kasvua. Lisäksi
myynti- ja markkinointikulut pienenivät myynti- ja markkinointitoimintojen vähennyttyä pandemian seurauksena
vuonna 2020. Samaan aikaan johto arvioi, millaisia vaikutuksia pandemialla voisi olla F-Securen asiakkaiden maksuvalmiuteen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Vuonna 2020 odotettavissa olevien luottotappioiden varausta arvioitiin uudelleen
pandemian aiheuttaman kohonneen riskin huomioimiseksi. Kun luottotappiot arvioitiin uudelleen vuodelle 2021, odotettavissa olevien luottotappioiden varauksessa säilytettiin edelleen pieni korotus COVID-19-pandemian takia kohonneen
riskin huomioimiseksi. COVID-19-pandemia myös pidensi F-Securen SENSE- ja ID PROTECTION tuotteiden myyntisykliä ja lanseerausaikatauluja vuonna 2020.
Vuonna 2021 WithSecure ja F-Secure toteuttivat kuluttajatietoturvaliiketoiminnan strategisten vaihtoehtojen arviointityön. Arvioinnin tuloksena syntyi päätös eriyttää kuluttajatietoturvaliiketoiminta uudeksi itsenäiseksi yhtiöksi Jakautumissuunnitelmassa kuvatun mukaisesti. Kuten jäljempänä kohdassa ”Liiketoiminnan tulos” on kuvattu, carve-out -tilinpäätökseen 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta on sisällytetty 2,4 miljoonan euron edestä kuluja liittyen yllä mainittuun
strategiseen arviointiin. Kustannukset on sisällytetty vertailukelpoisuuteen vaikuttavana tekijänä, ja ovat näin ollen jätetty
pois oikaistuun liikevoittoon (EBIT) vaikuttavista eristä, kuten tarkemmin kuvattu kohdassa ”Taloudellisten tietojen esittäminen – Vaihtoehtoiset tunnusluvut”.
Carve-out -taloudellisiin tietoihin 31.3.2021 päättyneeltä kolmen kuukauden kaudelta on sisällytetty 0,8 miljoonan euron
Listautumiseen liittyvät kulut. Listautumiseen liittyvien kulujen odotetaan olevan noin 4 miljoonaa euroa.
F-Secure on solminut WithSecuren kanssa Jakautumisen yhteydessä alivuokrasopimuksia liittyen sen tuleviin toimitiloihin. Lisäksi F-Secure on sopinut yhden uuden toimistotilan vuokrasopimuksen. Sopimusten kohteina olevat toimitilat
sijaitsevat Helsingissä, Oulussa, Hilversumissa, Poznańissa ja Kuala Lumpurissa. Sopimukset ovat voimassa määräajan,
joka vaihtelee 17 kuukaudesta 30 kuukauteen, jonka jälkeen ne jatkuvat toistaiseksi voimassa olevina 12 kuukauden
irtisanomisajalla. Sopimuksissa on sovittu vuokran vuotuisesta tarkastuksesta ja vuokran korotus on sidottu elinkustannusindeksiin tai kuluttajahintaindeksiin. Esitteen päivämääränä näitä sopimuksia koskevat keskustelut ja neuvottelut ovat
kuitenkin vielä käynnissä sekä sisäisesti että vuokranantajan kanssa. Näiden sopimusten johdosta F-Securen taseeseen
tulee vuokrasopimusvelkoja ja käyttöoikeusomaisuuseriä, joita vastaavia eriä ei ole esitetty F-Securen historiallisia kausia
koskevissa carve-out -taloudellisissa tiedoissa.
F-Securen liiketoimintaan ja liikevoittoon vaikuttavat aika ajoin valuuttakurssien vaihtelu suhteessa raportointivaluuttaan
euroon. Suurin osa myynnistä laskutetaan euroina. Muita laskutuksessa käytettyjä keskeisiä valuuttoja ovat Yhdysvaltain
dollari (USD), Ruotsin kruunu (SEK), Englannin punta (GBP) ja Japanin jeni (JPY). Myyntilaskutuksesta johtuvaa valuuttariskiä vähentävät toimintakulut, jotka syntyvät samoissa valuutoissa kuin myyntilaskutus.
31.3.2022 päättyneen kolmen kuukauden jakson jälkeisiä tapahtumia
F-Securen taloudellisessa asemassa tai tuloksessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 31.3.2022 ja tämän Esitteen
päivämäärän välisenä aikana.
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Viimeaikaiset tapahtumat
Ukrainan sodalla on todennäköisesti pitkäkestoisia ja syvällisiä vaikutuksia moniin elämänalueisiin. Ukrainan sodalla on
ollut joitakin poikkeuksellisia seurauksia kyberturvallisuusympäristössä, kuten erittäin näkyviä viranomaistoimia sekä
siviilien järjestäytynyt reagointi sotatoimiin. Ukrainan sota on myös lisännyt epävarmuutta maailmassa ja odottamattomien häiriöiden riskiä maailmantaloudessa. Kaikki tällaiset tapahtumat vaikuttaisivat myös WithSecuren ja F-Securen
liiketoimintaan. Lisäksi sota on WithSecuren johdon näkemyksen mukaan lisännyt tietoisuutta kyberturvallisuuden merkityksestä, erityisesti yrityksissä, ja se vaikuttaa jatkossakin yritysten kyberturvallisuuden markkinoihin.
Yritysvastuusyistä WithSecure ei harjoita liiketoimintaa venäläisten tai valkovenäläisten tahojen kanssa, ei edes tapauksissa, joissa vientirajoitukset sen sallisivat.
Tulevaisuudennäkymät
Seuraavat tulevaisuudennäkymät sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka eivät ole takeita tulevasta taloudellisesta suorituskyvystä. F-Securen todellinen liiketoiminnan tulos voi poiketa merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneiden
lausumien yhteydessä ilmaisusta. Monet muun muassa kohdissa ”Riskitekijät” ja ”F-Securen pääomarakenne ja velkaantuneisuus” ja ”Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema – Liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen vaikuttavia
tekijöitä” mainitut tekijät voivat vaikuttaa olennaisesti Yhtiön taloudelliseen suorituskykyyn. F-Secure kehottaa mahdollisia sijoittajia suhtautumaan varauksella tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin.
WithSecuren johdon arvion mukaan kuluttajien tietoturvatuotteiden markkinoihin vaikuttaa edelleen laitekannan muuttuminen, sovelluskaupat sekä verkkomyynnin kehitys ylipäänsä. WithSecuren johto arvioi, että verkkoon kytkettyjen
laitteiden määrä kodeissa kasvaa nopeasti, ja niinpä teleoperaattorit investoivat merkittävästi verkkoyhteyksien parantamiseen sekä lisäävät tarjoomaansa uusia tietoturvaan liittyviä palveluita. Lisäksi WithSecuren johto uskoo, että kaiken
kaikkiaan kuluttajat ovat yhä paremmin tietoisia tietoturvaansa ja yksityisyydensuojaansa kohdistuvista uhista ja etsivät
kattavampia ratkaisuita turvaamaan digitaalista elämäänsä.
Inflaatio on lisännyt riskiä kustannusrakenteen negatiivisesta kehittymisestä. F-Secure seuraa kuitenkin inflaatiota hyvin
tarkasti ja ryhtyy tarvittaessa inflaation edellyttämiin toimenpiteisiin.
Aasian markkinoilla ja myös muualla on yhä alueita, joilla on voimassa COVID-19-pandemiaan liittyviä rajoituksia.
WithSecuren johto uskoo kuitenkin, että COVID-19-pandemian vaikutus F-Securen liiketoimintaan heikkenee sitä mukaa
kuin rajoituksia puretaan ympäri maailman ja että COVID-19-pandemiasta F-Securen liiketoiminnalle aiheutuvat riskit
ovat vähentyneet merkittävästi.
Carve-out -taloudelliset tiedot ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat tekijät
Carve-out -taloudellisten tietojen laatimisperusta
F-Securen carve-out -taloudelliset tiedot on laadittu yhdistelemällä carve-out -periaatteella WithSecuren konsernitilinpäätöksiin sisältyneet kuluttajatietoturvaliiketoimintaan kuuluvat historialliset tuotot ja kulut, varat ja velat sekä rahavirrat. F-Secure on toiminut maailmanlaajuisesti juridisissa yhtiöissä, joihin kuuluu sekä kuluttajatietoturvaliiketoimintaan
että yritystietoturvaliiketoimintaan mukaan lukien emoyhtiö WithSecure Oyj. Carve-out -taloudellisiin tietoihin on siten
sisällytetty varat, velat, tuotot, liikevaihdot, kulut sekä rahavirrat, jotka ovat joko suoraan kohdistettavissa tai jotka on
kohdistettu F-Securen liiketoimintaan tai jotka tullaan siirtämään F-Securelle.
Carve-out -taloudellisia tietoja laadittaessa on sovellettu Euroopan unionissa 31.12.2021 käyttöön hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (“IFRS”), ja niissä on otettu huomioon jäljempänä kohdassa ”F-Securen carve-out -taloudellisten tietojen laatimisessa sovelletut periaatteet” kuvatut periaatteet, joiden avulla määritetään, mitkä varat ja velat,
tuotot ja kulut sekä rahavirrat kohdistetaan F-Securen carve-out -taloudellisiin tietoihin.
Koska IFRS ei sisällä suoraa ohjeistusta carve-out -taloudellisten tietojen laatimisesta, carve-out -taloudellisia tietoja
laadittaessa on sovellettu tiettyjä esitteisiin sisällytettävien historiallisten carve-out-taloudellisten tietojen tuottamisessa
yleisesti käytettäviä menettelyjä alla kuvatun mukaisesti.
F-Securen carve-out- taloudelliset tiedot eivät välttämättä kuvaa sitä, millainen liiketoimintojen yhdistelty tulos ja taloudellinen asema olisivat olleet, jos F-Secure olisi ollut itsenäinen juridinen konserni ja olisi siten esittänyt WithSecuresta
erilliset taloudelliset tiedot esitetyiltä tilikausilta. Ne eivät myöskään välttämättä kuvaa, millaiset F-Securen tulos, taloudellinen asema tai rahavirrat olisivat tulevaisuudessa.
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Carve-out -taloudelliset tiedot esitetään miljoonina euroina, ellei muuta mainita. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, mikä
saattaa aiheuttaa yksittäisten lukujen summan poikkeamisen esitetystä yhteissummasta.
Carve-out -taloudellisten tietojen rakenne
F-Secure ei edusta erillistä juridisista yhtiöistä koostuvaa konsernia, vaan yhdistää kuluttajatietoturvaliiketoimintaan keskittyvät toiminnot, jotka ovat historiallisesti olleet osa WithSecuren yhtiöitä, sisältäen myös yritystietoturvaliiketoiminnan. Seuraava lista on yleiskatsaus WithSecuren juridisista yhtiöistä, jotka sisältävät kuluttajatietoturvaliiketoimintaan
liittyvän osan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ja joihin carve-out -taloudelliset tiedot näin ollen pohjautuvat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

F-Secure Oyj, Suomi
F-Secure Inc, Yhdysvallat
F-Secure GmbH, Saksa
F-Secure (UK) Ltd, Iso-Britannia
F-Secure KK, Japani
F-Secure AB, Ruotsi
F-Secure Srl, Italia
F-Secure Sp zoo, Puola
F-Secure B.V., Alankomaat
F-Secure Iberia SL, Espanja
F-Secure Corp (M) Sdn Bhd, Malesia
F-Secure Sarl, Ranska
F-Secure Pvt Ltd, Intia
F-Secure Danmark A/S, Tanska
F-Secure do Brasil tecnol. Da informãcao Ltda, Brasilia
F-Secure Norge AS, Norja

F-Securen carve-out -taloudelliset tiedot eivät välttämättä kuvasta jakautumisen oikeudellista rakennetta myöhemmässä
vaiheessa.
F-Securen carve-out -taloudellisten tietojen laatimisessa sovelletut periaatteet
Yleistä
Carve-out -taloudelliset tiedot kuvastavat F-Securelle kohdistettavia liikevaihtoa ja kuluja. F-Securen liikevaihto ja liiketoiminnan kulut, joiden on erityisesti tunnistettu liittyvän F-Secureen, on määritelty suoraan F-Securelle ilman erillistä
kohdennusta tai jakamista.
Tase-erät on kohdistettu esitetyillä kausilla pääasiallisesti todellisen käytön perusteella, eli jos varat ja velat ovat pääasiallisesti F-Securen käytössä tai liittyvät F-Secureen, ne on kohdistettu carve-out-taseeseen. Jos vara tai velka ei siirry
juridisesti F-Securelle Jakautumisen yhteydessä, varan/velan käyttöön liittyvä vastaava kulu on sisällytetty yhdisteltyyn
laajaan carve-out-tuloslaskelmaan, kuten alla on tarkemmin kuvattu.
Carve-out -taloudelliset tiedot sisältävät myös erikseen kohdistettuja tuottoja, kuluja, varoja, velkoja ja rahavirtoja, jotka
perustuvat johdon harkintaan, oletuksiin ja arvioihin jäljempänä kuvatulla tavalla. Merkittävimmät arviot, harkintaan perustuvat ratkaisut ja oletukset liittyvät tietyistä yhteisistä keskitetysti tuotettavista palveluista aiheutuvien kulujen kohdistamiseen, vuokrasopimuksiin liittyviin järjestelyihin, jaettuihin aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin, kassanhallintaan ja rahoitukseen liittyviin kohdistuksiin, kauden verotettavaan tuloon perustuvien verojen ja laskennallisten verojen
määrittämiseen sekä sijoitettuun omaan pääomaan.
WithSecuren johto katsoo, että alla kuvatut carve-out -kohdistukset on tehty kohtuullisella perusteella mutta eivät välttämättä kuvaa niitä tuottoja ja kuluja, jotka olisivat syntyneet, jos F-Secure olisi ollut erillinen yhtiö.
Konsernin sisäiset liiketoimet ja liiketoimet lähipiiriliiketoimet
Sisäiset liiketapahtumat, mukaan lukien varat ja velat kuluttajaturvaliiketoiminnan välillä WithSecuren juridisissa yhtiöissä, on eliminoitu F-Securen carve-out -taloudellisissa tiedoissa. Aiemmin WithSecuren sisäisiksi liiketapahtumiksi
katsotut liiketoimet ja tase-erät kuluttajatietoturvaliiketoiminnan ja yritystietoturvaliiketoiminnan välillä on raportoitu
carve-out -taloudellisissa tiedoissa lähipiiriliiketoimina. Lähipiirisaamiset jäljelle jääviltä WithSecuren liiketoiminnoilta
on esitetty erikseen taseella.
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Tuloslaskelmalla esitettävät lähipiiriliiketoimet on esitetty yhdistellyllä laajalla tuloslaskelmalla niihin liittyvässä kohdassa. F-Secure myy kuluttajatuotteita WithSecurelle. Myynnit esitetyillä tilikausilla olivat seuraavat: 0,4 miljoonaa euroa vuonna 2021, 0,5 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 0,6 miljoonaa euroa vuonna 2019. F-Secure ostaa yritystuotteita
WithSecurelta. Ostot esitetyillä tilikausilla olivat seuraavat: 0,4 miljoonaa euroa vuonna 2021, 0,6 miljoonaa euroa
vuonna 2020 ja 0,9 miljoonaa euroa vuonna 2019.
Yhteiset keskitetysti tuotettavat palvelut
WithSecure on historiallisesti tuottanut yhteisiä tukipalveluja kuluttaja- ja yritystietoturvaliiketoiminnalle. WithSecuren
tukitoimintoihin sisältyvät tietoturvatutkimus ja -teknologia (Security Research & Technologies, SRT) sekä informaatioja liiketoimintapalvelut (Information & Business Services, IBS). SRT on yhteinen tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö, joka
tukee koko WithSecurea. IBS tarjoaa 24/7-asiakastuki- ja IT-palveluja. WithSecuren muita yhteisiä toimintoja ovat: Henkilöstö, Talous, Laki, Strategia, Markkinointi ja Hallinto (“Muut toiminnot”). SRT, IBS ja Muut toiminnot muodostavat
yhdessä konsernitoiminnot (”Konsernitoiminnot”).
Historiallisesti yhteisten WithSecuren Konsernitoimintojen kustannukset on kohdistettu liiketoiminnoille ennalta määritettyjen kohdistamisperusteiden avulla. Käytetyt kohdistamisperusteet on määritetty siten, että ne vastaavat taustalla olevien toimintojen luonnetta ja toimintojen palveluiden hyödyntämistä. Carve-out -taloudellisissa tiedoissa WithSecuren
yhteisten Konsernitoimintojen kulut on kohdistettu F-Securelle palveluiden käytön perusteella, kuten tietyt palvelinten
ylläpito-kulut, jotka on kohdistettu pilvipalvelimen käytön perusteella tai asiakaspalveluun liittyvät kulut, jotka on kohdistettu F-Securelle annetun asiakastuen perusteella, tai käyttäen ennalta määritettyjä kohdistamisperusteita, kuten liikevaihto tai henkilöstön määrä.
Johto katsoo, että nämä kohdistukset kuvaavat kohtuullisesti palveluiden käyttöä. Näihin kohdistettuihin kuluihin ovat
vaikuttaneet WithSecuressa voimassa olleet järjestelyt, eivätkä ne välttämättä kuvaa F-Securessa tulevaisuudessa vallitsevaa tilannetta.
Jäljelle jäävien WithSecuren liiketoimintojen kanssa jaetut varat ja vuokrasopimusjärjestelyt
Kuluttajatietoturvaliiketoiminta ja yritystietoturvaliiketoiminta ovat toimineet historiallisesti yhteisissä vuokratuissa toimitiloissa kaikissa toimipaikoissa, mukaan lukien seuraavat päätoimipisteet: Helsinki ja Oulu Suomessa, Poznan Puolassa
ja Kuala Lumpur Malesiassa. Carve-out -taloudellisissa tiedoissa F-Securelle ei ole kohdistettu toimitilavuokria, koska
F-Secure ei ole vuokrasopimusten laillinen omistaja eivätkä kyseiset vuokrasopimukset siirry Jakautumisen yhteydessä
F-Securelle. Sen sijaan carve-out -taloudellisissa tiedoissa on sisällytetty tilojen käyttöä vastaava kuluerä. F-Securelle
yhteisten varojen käytöstä kohdistettu vuosittainen kulu esitetyillä tilikausilla oli 1,5 miljoonaa euroa vuonna 2021 (1,5
miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 1,5 miljoonaa euroa vuonna 2019).
Koneisiin ja autoihin liittyvät vuokrakulut, jotka ovat yhteiset jäljelle jäävien WithSecuren liiketoimintojen kanssa, on
kohdistettu carve-out -taloudellisiin tietoihin näiden hyödykkeiden käytön mukaisesti. Kyseiset vuokrasopimukset eivät
siirry Jakautumisen yhteydessä F-Securelle. Vuokrakuluja on vuositasolla kohdistettu esitetyillä tilikausilla F-Securen
käyttöön liittyen 0,0 miljoonaa euroa vuonna 2021 (0,1 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 0,0 miljoonaa euroa vuonna
2019).
Kaikki yllä olevat vuokrakulut esitettiin osana liiketoiminnan muita kuluja, eikä käyttöoikeusomaisuuseriä tai vuokrasopimusvelkoja ole kohdistettu carve-out -taloudellisiin tietoihin. Suoraan F-Secureen kohdistettavissa olevat vuokrasopimukset, jotka siirretään F-Securelle Jakautumisen yhteydessä, on esitetty F-Securen vuokrasopimuksina.
Tietyt tietokoneet ja muut IT-laitteet ovat olleet kuluttaja- ja yritystietoturvaliiketoiminnan yhteisiä. Nämä IT-liitännäiset
varat eivät siirry F-Securelle Jakautumisen yhteydessä. Carve-out -taloudellisiin tietoihin sisällytettiin kulu näiden hyödykkeiden käytön mukaisesti. Seuraavat kulut sisällytettiin carve-out -taloudellisiin tietoihin esitetyillä tilikausilla: 0,1
miljoonaa euroa vuonna 2021 (0,1 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 0,1 miljoonaa euroa vuonna 2019).
Tietyt aineettomat hyödykkeet, jotka ovat pääsääntöisesti tietokoneohjelmistoja, ovat olleet kuluttaja- ja yritystietoturvaliiketoiminnan yhteisessä käytössä. Näitä aineettomia hyödykkeitä ei ole kohdistettu F-Securelle, koska ne jäävät WithSecuren käyttöön Jakautumisen jälkeen. Carve-out -taloudellisiin tietoihin on sen sijaan sisällytetty F-Securen näistä hyödykkeistä esitetyillä kausilla saamien hyötyjen mukainen kulu. Carve-out -taloudellisissa tiedoissa näistä aineettomista
hyödykkeistä saatua hyötyä vastaava F-Securen vuosittainen kulu oli esitetyillä tilikausilla 0,2 miljoonaa euroa vuonna
2021 (0,2 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 0,2 miljoonaa euroa vuonna 2019).
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Carve-out -taloudellisissa tiedoissa esitetyt varat ja vuokrasopimusjärjestelyt saattavat poiketa merkittävästi F-Securen
liiketoiminnan tarpeista tulevaisuudessa erillisenä yhtiönä. F-Secure solmii liiketoimintojen edellyttämät toimistotiloihin
ja muihin koneisiin ja kalusteisiin liittyvät vuokrasopimukset Jakautumisen toteutuessa.
Osakeperusteiset maksut
F-Securen avainhenkilöstö on historiallisesti osallistunut WithSecuren osakepohjaisiin kannustinohjelmiin. Carve-outerittelyä varten F-Securen henkilöstöön liittyvät kulut on sisällytetty carve-out -taloudellisiin tietoihin. Konsernitoiminnoista osakepohjaisiin kannustinohjelmiin osallistuvien työntekijöiden osuus on kohdistettu carve-out -taloudellisiin tietoihin ” – Yhteiset keskitetysti tuotettavat palvelut” -osiossa kuvatun mukaisesti. Historiallisten kulujen perusteella tehdyt
allokoinnit eivät välttämättä kuvaa kuluja, joita aiheutuu tulevaisuudessa F-Securen avainhenkilöille luotavista kannustinjärjestelmistä.
Tuloverot
Historiallisesti kuluttajatietoturvaliiketoiminta on sisältynyt samoihin WithSecuren juridisiin yhtiöihin kuin yritystietoturvaliiketoiminta. F-Securen liiketoiminnalle ei ole tehty erillisiä veroilmoituksia. Näissä carve-out -taloudellisissa tiedoissa esitettävät verokulut on määritetty yhtiökohtaisesti ikään kuin F-Securen liiketoiminta edustaisi erillisiä verotuskohteita pääasiallisissa toimintamaissaan. Carve-out- taloudellisissa tiedoissa veroina esitettävä määrä on kunkin kuluttajatietoturvaliiketoiminnan kyseistä tilikautta koskevan hypoteettisen tuloksen perusteella maksettava tai takaisin saatava
vero, ja se on esitetty carve-out -taloudellisissa tiedoissa tilikauden verokuluna ja liiketoimintana osakkeenomistajien
kanssa sijoitetun oman pääoman kautta. Laskennalliset verot on kirjattu F-Securen väliaikaisiin eroihin, ja laskennallisten
verosaamisten hyödynnettävyyttä on arvioitu ikään kuin F-Securen liiketoiminnot olisivat erillisiä verotuskohteita. Verotuksen tappiot on sisällytetty siltä osin, kun ne liittyvät suoraan F-Securen liiketoimintaan. Yhdistellyn rahavirtalaskelman
erä tuloverot kuvastaa F-Securen liiketoiminnan arvioituja maksettavia veroja eri valtioissa. Carve-out -taloudellisissa
tiedoissa esitettävät verokulut eivät välttämättä kuvaa tulevaisuudessa F-Securen liiketoiminnalle mahdollisesti syntyviä
verokuluja.
Johto pitää erillisiin verotuskohteisiin perustuvaa lähestymistapaa kohtuullisena, mutta tämä tapa ei välttämättä kuvasta
verokuluja tai -tuloa, joka olisi syntynyt, mikäli yhtiöt olisivat toimineet erillisinä verotettavina yhtiöinä.
Kassanhallinta ja rahoitus
WithSecure on historiallisesti hallinnut kuluttajatietoturvaliiketoiminnan rahoitusta ja käyttänyt keskitettyä kassanhallintaa. Eri WithSecuren konserniyhtiöiden suorien rahavarojen lisäksi WithSecure käyttää konsernitilijärjestelyjä, pankkitalletuksia ja rahoitusta suoraan keskitetyn rahoitustoiminnon kanssa, ja näin ollen suoraan F-Securelle kuuluvia rahavaroja ei ole.
Tästä johtuen rahavaroja, konsernitilisaamisia ja -velkoja, sekä niihin liittyviä korkotuottoja ja -kuluja ei ole sisällytetty
carve-out -taloudellisiin tietoihin. Konsernitason velkoja ja niihin liittyviä korkokuluja ei ole kohdistettu F-Securelle, sillä
niiden ei katsota liittyvän kuluttajatietoturvaliiketoimintaan.
Jakautumisen yhteydessä osa saatuihin ennakoihin liittyvistä rahavaroista, jotka ovat kertyneet WithSecuren suorien
myyntikanavien kautta myydyistä F-Securen tuotteista, maksetaan F-Securelle Jakautumisen Täytäntöönpanopäivänä
kertyneiden saatujen ennakoiden suhteessa. Carve-out-taseelle kirjattu saaminen emoyhtiöltä kuvastaa F-Securelle kuuluvaa osuutta esitetyillä tilikausilla. Muutos saamisessa on kirjattu sijoitettua omaa pääomaa vastaan.
Rahavarojen siirrot WithSecuren ja F-Securen välillä on sisällytetty erään Oman pääoman ehtoinen nettorahoitus WithSecuren kanssa Yhdistellyllä rahavirtalaskelmalla ja erään Oman pääoman ehtoiset liiketoimet WithSecuren kanssa Yhdistellyllä sijoitetun oman pääoman muutoslaskelmalla.
Carve-out- taloudellisissa tiedoissa esitetty rahoitus saattaa poiketa merkittävästi F-Securen rahoitustarpeista yhtiön tulevaisuudessa toimiessa erillisenä yhtiönä.
Sijoitettu oma pääoma
F-Securen osakkeenomistajille kohdistettu sijoitetun oman pääoman yhteismäärä edustaa WithSecuren osuutta F-Securen
kirjatusta nettovarallisuudesta. F-Secure ei ole aiemmin muodostanut erillistä juridista konsernia tai esittänyt erillistä
konsernitilinpäätöstä, eikä se muodostu erillisistä WithSecureen kuuluvista yhtiöistä, ja näin ollen ei ole mielekästä esittää
osakepääomaa tai oman pääoman rahastojen erittelyä. F-Securen nettovarallisuutta edustaa yhdistellyssä taseessa F-
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Secureen sijoitettu oma pääoma, joka esitetään Sijoitettu oma pääoma -nimikkeellä, ja joka koostuu kertyneistä voittovaroista sekä sijoitetusta omasta pääomasta ja kertyneistä muuntoeroista.
F-Securelle kohdistetun nettovarallisuuden muutokset esitetään erikseen yhdistellyssä sijoitetun oman pääoman muutoslaskelmassa rivillä Oman pääoman ehtoiset liiketoimet WithSecuren kanssa ja yhdistellyssä rahavirtalaskelmassa rivillä
Oman pääoman ehtoinen nettorahoitus WithSecurelta, ja ne kuvastavat WithSecuren ja F-Securen välistä sisäistä oman
pääoman ehtoista rahoitusta esitettävien kausien aikana. Niiden määrään vaikuttaa F-Secure-liiketoiminnalle kohdistettu
nettovarallisuus, joka koostuu jäljelle jäävien WithSecuren liiketoiminnasta kohdistetuista tuotoista ja kuluista, varoista
ja veloista.
Tilikauden tuloksen ja sijoitetun oman pääoman muuntamisesta syntyvät muuntoerot kirjataan sijoitetun oman pääoman
yhteismäärään kuuluvaan erilliseen kertyneiden muuntoerojen erään, ja niiden muutokset esitetään muissa laajan tuloksen
erissä.
F-Securelle carve-out -taloudellisten tietojen laadinnassa kohdistettu pääomarakenne esitetään WithSecuren osakkeenomistajille kuuluvana sijoitettuna omana pääomana, eikä siten sellaisenaan kuvasta pääomarakennetta, jonka F-Secure
olisi tarvinnut, mikäli se olisi ollut erillinen yhtiö esitetyillä tilikausilla.
F-Securen oma pääoma muodostuu Jakautumisen yhteydessä ja täten F-Securella tulee olemaan osakepääoma ja muita
rahastoja, kuten esitetty Jakautumissuunnitelmassa.
Valuuttamääräiset tapahtumat
Carve-out -taloudelliset tiedot on esitetty euroina, joka on F-Securen emoyhtiön toiminta- ja esittämisvaluutta. Jokaisena
raportointipäivänä ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat muutetaan euroiksi tilikauden keskikurssiin ja taseet
käyttäen Euroopan Keskuspankin tilinpäätöspäivänä julkaisemia kursseja. Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat kirjataan liiketoimen toteutumispäivän kurssiin. Kurssivoitot ja -tappiot on kirjattu yhdistellyn laajan tuloslaskelman rahoituseriin.
Euroiksi muutetut taseen ja tuloslaskelman erät on kohdistettu F-Securelle tai jäljelle jääville WithSecuren liiketoiminnoille. Kohdistettuihin eriin liittyvä muuntoero kirjataan sijoitettuun omaan pääomaan ja sen muutokset esitetään yhdistellyn laajan tuloslaskelman erissä.
Osakekohtainen tulos
Carve-out -taloudelliset tiedot on laadittu carve-out -periaatteella, joten millekään esitettävälle kaudelle ei ole mahdollista
määrittää osakekohtaista tulosta. F-Securella ei ole ollut osakepääomaa esitettävillä kausilla, eikä sille ole mahdollista
kohdistaa osuutta WithSecuren ulkona olevista osakkeista. Näistä syistä johtuen johto katsoo, ettei F-Secure-liiketoiminnalle voi laskea osakekohtaista tulosta tarkalla tavalla, eikä näin ollen ole noudatettu IAS 33 Osakekohtainen tulos standardin vaatimusta osakekohtaisen tuloksen esittämisestä.
Tuloslaskelman keskeiset erät
Liikevaihto
Liikevaihto kertyy F-Securen tietoturva- ja yksityisyystuotteista, jotka kattavat muun muassa päätelaitteiden tietoturvan,
yksityisyyden ja salasanojen hallintaa koskevat ratkaisut sekä kuluttajien kaikkien internetiin liitettyjen laitteiden tietoturvan. Päätuotteisiin lukeutuvat F-Secure SAFE, F-Secure SENSE, F-Secure FREEDOME, F-Secure ID PROTECTION
F-Secure Anti-Virus ja F-Secure TOTAL. F-Secure TOTALissa yhdistyy SAFE, FREEDOME and ID PROTECTION
kaikenkattavassa sovelluksessa, joka tarjoaa kokonaisvaltaista tietoturvaa, yksityisyyttä ja identiteetin suojausta kuluttajien henkilökohtaisille laitteille. F-Secure myy tuotteitaan palveluntarjoajien ja suorien kuluttajakanavien kautta. Myyntituotto koostuu edellä mainittujen tuotteiden tilausmaksuista ja palvelumaksuista, kuten asiantuntijapalvelut. Myyntituotto tuloutetaan tasaisesti lisenssikaudelle ajan kuluessa.
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut koostuvat hosting-kuluista, asiakkuudenhoitokuluista, toimituskuluista, rojalteista ja
tuotepakkausten materiaalikuluista.
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Bruttokate
Bruttokate saadaan vähentämällä liikevaihdosta myytyjä suoritteita vastaavat kulut.
Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat pääasiassa kehitysprojekteille myönnetystä valtionavustuksista.
Myynnin ja markkinoinnin kulut
Myynnin ja markkinoinnin kulut koostuvat henkilöstökuluista, markkinointikuluista, myyntipalkkioista, asiantuntijapalveluista ja liiketoiminnan muista kuluista poistot ja arvonalentumiset mukaan luettuina.
Tutkimus- ja tuotekehityksen kulut
Tutkimus- ja tuotekehityksen kulut koostuvat henkilöstökuluista, asiantuntijapalveluista ja liiketoiminnan muista kuluista
poistot ja arvonalentumiset mukaan luettuina.
Hallinnon kulut
Hallinnon kulut koostuvat henkilöstökuluista, asiantuntijapalveluista ja liiketoiminnan muista kuluista poistot ja arvonalentumiset mukaan luettuina.
Liikevoitto (EBIT)
Liikevoitto (EBIT) on tulos ennen veroja ja nettorahoituseriä ja sitä käytetään mittaamaan F-Securen operatiivisen toiminnan kannattavuutta. Se saadaan laskemalla yhteen bruttokate ja liiketoiminnan muut tuotot ja vähentämällä liiketoiminnan kulut (myynnin ja markkinoinnin kulut, tuotekehityskulut ja hallinnon kulut).
Rahoitustuotot ja kulut
Rahoitustuotot koostuvat pääasiassa valuuttakurssivoitoista ja saamisten korkotuotoista. Rahoituskulut koostuvat pääasiassa valuuttakurssitappioista, vuokrasopimusvelkojen korkokuluista ja muista korkokuluista.
Tilikauden tulos
Tilikauden tulos saadaan laskemalla yhteen liikevoitto (EBIT) ja rahoitustuottojen ja -kulujen nettotulos, mikä vastaa
tulosta ennen veroja ja josta vähennetään tuloverot.
Liiketoiminnan tulos
Yleistä
Seuraavassa on esitetty F-Securen liiketoiminnan tulos 31.3.2022 ja 31.3.2021 päättyneiltä kolmen kuukauden jaksoilta
sekä 31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta.
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31.3.2022 ja 31.3.2021 päättyneiden kolmen kuukauden jakson vertailu
Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto F-Securen carve-out -periaatteilla laadituista yhdistellyistä tuloslaskelmista
ilmoitettuina ajanjaksoina:
1.1. – 31.3.
Miljoonaa euroa

2022

Muutos
Prosenttia
MEUR

2021

IFRS
(tilintarkastamaton)

(tilintarkastamaton)

LIIKEVAIHTO .........................................................
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut .............................

27,4
-2,1

26,3
-2,1

4,1 %
0,5 %

1,1
0,0

BRUTTOKATE ........................................................
Liiketoiminnan muut tuotot ........................................
Myynnin ja markkinoinnin kulut ................................
Tuotekehityksen kulut .................................................
Hallinnon kulut ...........................................................

25,2
0,2
-7,4
-4,3
-2,3

24,2
0,1
-6,7
-4,3
-1,7

4,4 %
86,4 %
9,3 %
-0,4 %
34,4 %

1,1
0,1
-0,6
0,0
-0,6

Liikevoitto ..................................................................
Rahoitustuotot .............................................................
Rahoituskulut ..............................................................

11,5
0,4
-0,2

11,6
0,1
-0,1

-0,3 %
213,1 %
13,5 %

0,0
0,2
0,0

TULOS ENNEN VEROJA .......................................
Tuloverot ....................................................................

11,7
-2,5

11,5
-2,4

1,7 %
1,5 %

0,2
0,0

KAUDEN TULOS .....................................................

9,3

9,1

1,7 %

0,2

Liikevaihto
Seuraavassa taulukossa esitetään F-Securen liikevaihto kanavittain ilmoitettuina ajanjaksoina:
1.1. – 31.3.
Miljoonaa euroa

2022

Muutos
Prosenttia
MEUR

2021

IFRS
(tilintarkastamaton)
Myyntikanava
Ulkoinen liikevaihto
Kumppanikanava ........................................................
Suoramyyntikanava (verkkokauppa) ..........................
Yhteensä ....................................................................

21,7
5,7
27,4

(tilintarkastamaton)

20,8
5,5
26,3

4,3 %
3,2 %
4,1 %

0,9
0,2
1,1

F-Securen liikevaihto 31.3. päättyneeltä kolmen kuukauden ajanjaksolta vuosina 2022 ja 2021 oli 27,4 miljoonaa euroa
ja 26,3 miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi 4,1 prosentilla 31.3.2022 päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla verrattuna 31.3.2021 päättyneeseen kolmen kuukauden ajanjaksoon.
Liikevaihdon 4,1 prosentin kasvua vauhditti uusimpien F-Secure-tuotteiden myynti. Kumppanikanavasta saatava liikevaihto kasvoi 4,3 prosenttia, ja myynti kasvoi useilla alueille, kuten Aasiassa, Pohjoismaissa sekä Pohjois-Amerikassa.
Sitä tasoitti osittain pienempi vähittäismyynti ja Puolan sääntelymuutos, jolla on kielteinen vaikutus paikallisten markkinoiden käyttöasteisiin. Vuosineljänneksen aikana F-Secure jatkoi markkinoidensa laajentamista pilotoimalla tuotteitaan
suuressa eurooppalaisessa vakuutusyhtiössä. Vuosineljänneksen loppuun mennessä F-Secure aloitti TOTAL-ratkaisun
uuden sukupolven käyttöönoton Kumppanikanavassa. F-Secure TOTAL -ratkaisun uusimmassa versiossa VPN sekä päätelaite- ja identiteettisuoja muodostavat saumattomasti yhtenäisen sovelluskokemuksen. TOTAL-tarjonnan kasvanut kysyntä mahdollistaa kasvun keskimääräisen liittymäkohtaisen liikevaihdon (ARPU) myötä, joka on eräs F-Securen kasvustrategian keskeisistä viputekijöistä.
Suoramyyntikanavasta saatava liikevaihto kasvoi 3,2 prosenttia. F-Securen verkkokaupan myynti kasvoi Saksassa. Tilausten uusimisaste pysyi vakaana vuosineljänneksen aikana. Keskimääräinen liittymäkohtainen liikevaihto kasvoi edelleen, koska kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia tietoturva- ja yksityisyyspakettiratkaisuista digitaalisen elämänsä turvaamiseksi, mikä on vauhdittanut F-Secure TOTAL -ratkaisun myyntiä.
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Seuraavassa taulukossa esitetään F-Securen liikevaihto jaettuna maantieteellisiin alueisiin ilmoitettuina ajanjaksoina:
1.1. – 31.3.
Miljoonaa euroa

2022

Muutos
Prosenttia
MEUR

2021

IFRS
(tilintarkastamaton)
Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot
Ulkoinen liikevaihto
Eurooppa pl. Pohjoismaat ...........................................
Pohjoismaat ................................................................
Pohjois-Amerikka .......................................................
Muu maailma ..............................................................
Yhteensä ....................................................................

12,4
9,6
4,0
1,4
27,4

(tilintarkastamaton)

12,6
9,1
3,4
1,2
26,3

-1,2 %
5,7 %
16,0 %
12,9 %
4,1 %

-0,2
0,5
0,5
0,2
1,1

Liikevaihto kasvoi vuosineljänneksen aikana Pohjois-Amerikassa, muualla maailmassa (mukaan luettuna Aasiassa) ja
Pohjoismaissa. Liikevaihto laski 1,2 prosenttia Euroopassa pois lukien Pohjoismaat.
Liiketoiminnan kulut
Seuraavissa taulukoissa esitetään F-Securen liiketoiminnan muut kulut ja poistot ja arvonalentumiset toiminnoittain sekä
operatiiviset kulut ilman poistoja ja arvonalentumisia ilmoitettuina ajanjaksoina.
Seuraavassa taulukossa esitetään F-Securen liiketoiminnan muut kulut toiminnoittain ilmoitettuina ajanjaksoina:
1.1. – 31.3.
Miljoonaa euroa

2022

Muutos
Prosenttia
MEUR

2021

IFRS
(tilintarkastamaton)
Liiketoiminnan muut kulut
Myynnin ja markkinoinnin kulut ...............................
Tuotekehityksen kulut ...............................................
Hallinnon kulut .........................................................
Yhteensä ...................................................................

-7,4
-4,3
-2,3
-13,9

(tilintarkastamaton)

-6,7
-4,3
-1,7
-12,7

9,3 %
-0,4 %
34,4 %
9,4 %

-0,6
0,0
-0,6
-1,2

Seuraavassa taulukossa esitetään F-Securen poistot ja arvonalentumiset toiminnoittain ilmoitettuina ajanjaksoina:
1.1. – 31.3.
Miljoonaa euroa

2022

Muutos
Prosenttia
MEUR

2021

IFRS
(tilintarkastamaton)
Toimintokohtaiset poistot ja arvonalentumiset
Myynti ja markkinointi .............................................
Tuotekehitys ..............................................................
Yhteensä ...................................................................

-0,0
-0,3
-0,4

(tilintarkastamaton)

-0,0
-0,3
-0,3

5,5 %
15,8 %
14,7 %

0,0
0,0
0,0

Seuraavassa taulukossa esitetään F-Securen liiketoiminnan muut kulut ilman poistoja ja arvonalentumisia toiminnoittain
ilmoitettuina ajanjaksoina:
1.1. – 31.3.
Miljoonaa euroa

2022

Muutos
Prosenttia
MEUR

2021

IFRS
(tilintarkastamaton)
Liiketoiminnan muut kulut pl. poistot ja arvonalentumiset
Myynnin ja markkinoinnin kulut ...............................
Tuotekehityksen kulut ...............................................
Hallinnon kulut .........................................................
Yhteensä ...................................................................

-7,3
-3,9
-2,3
-13,6

100

(tilintarkastamaton)

-6,7
-4,0
-1,7
-12,4

9,4 %
-1,6 %
34,4 %
9,3 %

-0,6
0,1
-0,6
-1,2

F-Securen carve out -taloudellisiin tietoihin sisältyvät operatiiviset kulut koostuvat kuluista, jotka ovat suoraan kohdistettavissa kuluttajaliiketoimintaan, sekä WithSecuren keskitetysti tuottamien palveluiden perusteella kohdistetuista kuluista. Liiketoiminnan muut kulut ilman poistoja ja arvonalentumisia kasvoivat 31.3.2022 päättyneellä kolmen kuukauden
jaksolla 1,2 miljoonalla eurolla tai 9,3 prosentilla verrattuna 31.3.2021 päättyneeseen kolmen kuukauden jaksoon.
Myynnin ja markkinoinnin kulut ilman poistoja ja arvonalentumisia kasvoivat 31.3.2022 päättyneellä kolmen kuukauden
jaksolla edellisestä vuodesta 0,6 miljoonalla eurolla tai 9,4 prosentilla kasvaneiden markkinointiaktiviteettien johdosta.
Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut ilman poistoja ja arvonalentumisia laskivat edellisvuodesta 0,1 miljoonalla eurolla
tai 1,6 prosentilla. Hallinnolliset kustannukset kasvoivat 0,6 miljoonalla eurolla tai 34,4 prosentilla edellisvuodesta. Suunnitellusta listautumisesta aiheutuvat kustannukset olivat vuosineljänneksellä yhteensä 0,8 miljoonaa euroa. Ne on sisällytetty vertailukelpoisuuteen vaikuttavana tekijänä, ja oikaistu pois oikaistuun liikevoittoon (EBIT) vaikuttavista eristä.
Poistot ja arvonalentumiset olivat yhteensä 0,4 miljoonaa euroa 31.3.2022 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla ja 0,3
miljoonaa euroa 31.3.2021 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Tuotekehitystoiminnalle kohdistetut poistot liittyvät
kehitysprojektien aktivoitujen kehittämismenojen poistoihin.
Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan muut tuotot olivat yhteensä 0,2 miljoonaa euroa 31.3.2022 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla ja 0,1
miljoonaa euroa 31.3.2021 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Tuotot koostuvat pääasiassa tietyille tutkimus- ja
kehitysprojekteille myönnetyistä valtionavustuksista. Saadut valtionavustukset kirjataan tuotoksi ajanjaksona, jolloin vastaavat tutkimus- ja kehityskulut syntyvät.
Liikevoitto (EBIT)

Miljoonaa euroa

1.1. – 31.3.
2021
2020
(tilintarkastamaton)

Muutos
Prosenttia
MEUR
(tilintarkastamaton)

Liikevaihto ..................................................................
27,4
26,3
4,1%
1,1
EBITA1) .......................................................................
11,9
11,8
0,1%
0,0
% liikevaihdosta ..........................................................
43,3%
45,0%
Oikaistu EBITA1) ........................................................
12,7
11,8
6,9%
0,8
% liikevaihdosta ..........................................................
46,3%
45,0%
Liikevoitto (EBIT) 1) ....................................................
11,5
11,6
-0,3%
0,0
% liikevaihdosta ..........................................................
42,1%
43,9%
Oikaistu liikevoitto (EBIT) 1) .......................................
12,3
11,6
6,7%
0,8
% liikevaihdosta ..........................................................
45,0%
43,9%
Kauden tulos ...............................................................
9,3
9,1
1,7%
0,2
% liikevaihdosta ..........................................................
33,8%
34,6%
1)F-Secure käyttää liikevoiton (EBIT) ja EBITA:n lisäksi oikaistua liikevoittoa (EBIT) ja oikaistua EBITA:a tunnuslukuina kuvaamaan suorituskykyä eri jaksojen välillä. Oikaistuun liikevoittoon (EBIT) ja oikaistuun EBITA:n ei sisälly vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyvät suunniteltuun listautumiseen liittyviin kuluihin. Liikevoiton (EBIT) ja
EBITA:n lisäksi esitellään oikaistu liikevoitto (EBIT) ja oikaistu EBITA, jotta saadaan kuvattua liiketoiminnan suorituskykyä sekä
parannettua kausien välistä vertailukelpoisuutta. F-Secure uskoo, että nämä vertailukelpoiset vaihtoehtoiset tunnusluvut tarjoavat
merkityksellistä lisätietoa jättämällä pois eriä, jotka eivät kuulu tavanomaiseen liiketoimintaan ja jotka heikentävät kausien välistä
vertailukelpoisuutta.

101

Seuraavassa taulukossa on täsmäytetty F-Securen liikevoitto, oikaistu liikevoitto (EBIT), EBITA ja oikaistu EBITA ilmoitettuina ajanjaksoina:
1.1. - 31.3.
2022
2021
(tilintarkastamaton)

Miljoonaa euroa
Oikaistu liikevoitto (EBIT) .............................................................................
Poistot ja arvonalentumiset ...............................................................................
Oikaistu EBITA ..............................................................................................
Oikaisut liikevoittoon ja EBITA:an
Suunniteltuun listautumiseen liittyvät kulut ......................................................
EBITA .............................................................................................................
Poistot ja arvonalentumiset ...............................................................................
Liikevoitto (EBIT) ...........................................................................................

12,3
0,3
12,7

11,6
0,3
11,8

-0,8
11,9
-0,3
11,5

11,8
-0,3
11,6

F-Securen liikevoitto (EBIT) oli yhteensä 11,5 miljoonaa euroa 31.3.2022 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla ja
11,6 miljoonaa euroa 31.3.2021 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Liikevoitto (EBIT) laski 31.3.2022 päättyneellä
kolmen kuukauden jaksolla edellisestä vuodesta 0,3 prosenttia operatiivisten kulujen kasvun vuoksi. Operatiivisten kulujen kasvu ylitti liikevaihdon ja bruttokatteen kasvun sekä liiketoiminnan muiden tuottojen kasvun, minkä johdosta Liikevoitto (EBIT) laski.
Liikevoitto ennen veroja, nettorahoituseriä ja poistoja ja arvonalentumisia (EBITA)
F-Securen EBITA oli yhteensä 11,9 miljoonaa euroa 31.3.2022 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla ja 11,8 miljoonaa
euroa 31.3.2021 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Kolmen päättyneen kuukauden EBITAssa ei tapahtunut olennaisia muutoksia vuoden takaiseen verrattuna.
Rahoitustuotot ja -kulut, netto
F-Securen nettomääräiset rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisten rahoitustuottojen osalta 0,2 miljoonaa euroa
31.3.2022 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Rahoitustuotot olivat 0,1 miljoonaa euroa ja rahoituskulut 0,1 miljoonaa euroa 31.3.2021 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Valuuttakurssivoitot ja -tappiot muodostivat pääosan FSecuren rahoitustuotoista ja -kuluista kaikkina esitettyinä ajanjaksoina.
Tuloverot
Carve out -taloudellisissa tiedoissa F-Securelle laskettu carve out -perusteinen tulovero oli 31.3.2022 päättyneellä kolmen
kuukauden jaksolla 2,5 miljoonaa euroa ja 31.3.2021 päättyneellä tilikaudella 2,4 miljoonaa euroa. Tuloverot kasvoivat
31.3.2022 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla 1,5 prosenttia 31.3.2021 päättyneeseen kolmen kuukauden jaksoon
verrattuna. Tuloverot liittyvät pääasiassa tilikauden verotettavaan tuloon perustuviin veroihin. Muutokset tuloveroissa
kunakin kautena johtuivat pääasiassa muutoksista verotettavassa tuloksessa.
Kauden tulos
F-Securen kauden tulos oli 31.3.2022 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla 9,3 miljoonaa euroa ja 31.3.2021 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla 9,1 miljoonaa euroa. F-Securen kauden tulos 31.3.2022 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla kasvoi 1,7 prosenttia 31.3.2021 päättyneeseen kolmen kuukauden jaksoon verrattuna. Syitä tarkastellun kauden voitossa tapahtuneisiin muutoksiin esitetyillä kausilla on kuvattu yllä.
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31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiden tilikausien vertailu
Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto F-Securen carve-out -periaatteilla laadituista yhdistellyistä tuloslaskelmista
ilmoitettuina ajanjaksoina:
31.12. päättyneeltä tilikaudelta

LIIKEVAIHTO ................................................
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut ....................

2020
2019
IFRS
(tilintarkastettu)
106,3
100,1
94,8
-8,8
-8,0
-7,9

BRUTTOKATE ...............................................
Liiketoiminnan muut tuotot ...............................
Myynnin ja markkinoinnin kulut .......................
Tuotekehityksen kulut ........................................
Hallinnon kulut ..................................................

97,4
0,5
-28,7
-16,9
-8,8

92,1
0,3
-27,0
-15,3
-5,5

86,9
0,4
-30,5
-14,6
-5,2

5,8 %
50,3 %
6,3 %
10,7 %
61,8 %

Liikevoitto .........................................................
Rahoitustuotot ....................................................
Rahoituskulut .....................................................

43,5
0,3
-0,2

44,7
1,0
-2,0

37,0
0,5
-0,7

TULOS ENNEN VEROJA ..............................
Tuloverot ...........................................................
TILIKAUDEN TULOS ...................................

43,6
-9,1
34,4

43,7
-9,5
34,2

36,8
-8,1
28,6

Miljoonaa euroa

2021

Muutos
20212020202120202020
2019
2020
2019
Prosenttia
MEUR
(tilintarkastamaton)
6,1
5,5 %
-0,8
1,2 %

5,3
-0,1

5,9 %
-7,1 %
-11,3 %
4,2 %
5,6 %

5,4
0,2
-1,7
-1,6
-3,4

5,2
0,0
3,4
-0,6
-0,3

-2,6 %
-72,3 %
-89,4 %

20,8 %
96,0 %
172,8 %

-1,2
-0,7
1,8

7,7
0,5
-1,2

-0,3 %
-3,9 %
0,8 %

18,8 %
17,4 %
19,2 %

-0,1
0,4
0,3

6,9
-1,4
5,5

6,1 %
9,6 %

Liikevaihto
Seuraavassa taulukossa esitetään F-Securen liikevaihto kanavittain ilmoitettuina ajanjaksoina:
31.12. päättyneeltä tilikaudelta

Miljoonaa euroa

Myyntikanavat
Ulkoinen liikevaihto
Kumppanikanava ...............................................
Suoramyyntikanava (verkkokauppa) .................
Yhteensä ...........................................................

2021

2020
2019
IFRS
(tilintarkastettu)

84,2
22,1
106,3

78,8
21,3
100,1

74,8
20,1
94,8

Muutos
20212020202120202020
2019
2020
2019
Prosenttia
MEUR
(tilintarkastamaton)

6,8 %
3,7 %
6,1 %

5,4 %
6,2 %
5,5 %

5,4
0,8
6,1

4,0
1,2
5,3

F-Securen liikevaihto oli 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella 106,3 miljoonaa euroa, 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella
100,1 miljoonaa euroa ja 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella 94,8 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 prosenttia
edellisestä vuodesta 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2020 päättyneeseen tilikauteen. Liikevaihdon
6,1 prosentin kasvu johtui liiketoiminnan kasvusta sekä Kumppanikanavassa että Suoramyyntikanavassa. Kumppanikanavan liikevaihto kasvoi 6,8 prosenttia edellisestä vuodesta, mihin vaikutti päätelaitesuojauksen ydintuotteiden myynti
sekä se, että kumppanit laajensivat tarjontaansa F-Securen uusiin kuluttajatuotteisiin. Suurin osa vuoden 2021 liikevaihdosta tuli F-Secure SAFE -tuotteesta. Suoramyynnin liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 3,7 prosenttia F-Secure TOTAL -pakettiratkaisun kasvavan osuuden myötä. Tilausten uusimisasteet säilyivät vakaana vuonna 2021.
Liikevaihto kasvoi 5,5 prosenttia 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2019 päättyneeseen tilikauteen.
Palveluntarjoajien kautta kertyvä liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 5,4 prosenttia. Kasvu johtuu ennen kaikkea päätelaitesuojauksen ydintuotteiden myynnistä. Tiivis yhteistyö maailmanlaajuisen operaattorikumppaneiden verkoston
kanssa ja digitalisaation voimistuminen COVID-19-pandemian alkamisen jälkeen saivat aikaan kasvua tuotteiden aktivoinnissa ja käyttöasteessa. Suoramyynnin liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 6,2 prosenttia, mikä johtui pääasiassa
myyntikomissioiden muutoksiin liittyvästä kertaluontoisesta erästä. Tilausten uusimisasteet säilyivät vakaana koko vuoden ajan.
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Liikevaihto oli 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella 94,8 miljoonaa euroa. F-Secure teki tiivistä yhteistyötä kattavan, maailmanlaajuisen kumppaniverkostonsa kanssa tuotteiden aktivointiasteen kasvattamiseksi. F-Secure allekirjoitti vuoden
2019 aikana yhdeksän uutta operaattorisopimusta Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Suoramyynnissä uusimisasteet
pysyivät hyvällä tasolla läpi vuoden 2019 kysynnän siirtyessä kasvavassa määrin puhtaasta päätelaitesuojauksesta (FSecure SAFE) F-Secure TOTAL -pakettiratkaisuun.
Seuraavassa taulukossa esitetään F-Securen liikevaihto jaettuna maantieteellisiin alueisiin ilmoitettuina ajanjaksoina:
31.12. päättyneeltä tilikaudelta

Miljoonaa euroa

Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot
Ulkoinen liikevaihto
Eurooppa pl. Pohjoismaat .................................
Pohjoismaat ......................................................
Pohjois-Amerikka .............................................
Muu maailma ....................................................
Yhteensä ..........................................................

2021

2020
2019
IFRS
(tilintarkastettu)

49,6
36,9
14,6
5,2
106,3

48,9
33,2
13,7
4,3
100,1

46,8
31,2
12,6
4,3
94,8

Muutos
20212020202120202020
2019
2020
2021
Prosenttia
MEUR
(tilintarkastamaton)

1,4 %
11,1 %
6,1 %
21,4 %
6,1 %

4,6 %
6,3 %
8,9 %
0,0 %
5,5 %

0,7
3,7
0,8
0,9
6,1

2,2
2,0
1,1
0,0
5,3

Liikevaihto kasvoi esitettyinä ajanjaksoina Pohjoismaissa, Pohjois-Amerikassa ja muualla Euroopassa (pl. Pohjoismaat).
Liikevaihto kasvoi vuonna 2021 muualla maailmassa 21,4 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna ja johtui pääasiassa liiketoiminnan kasvusta Japanissa. Muusta maailmasta vuonna 2020 kertynyt liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla.
Liiketoiminnan muut kulut
Seuraavissa taulukoissa esitetään F-Securen operatiiviset kulut ja poistot ja arvonalentumiset toiminnoittain sekä operatiiviset kulut ilman poistoja ja arvonalentumisia ilmoitettuina ajanjaksoina.
Seuraavassa taulukossa on esitetty F-Securen liiketoiminnan kulut ilmoitettuina ajanjaksoina.

31.12. päättyneeltä tilikaudelta

Miljoonaa euroa

Liiketoiminnan muut kulut
Myynnin ja markkinoinnin kulut ......................
Tuotekehityksen kulut .......................................
Hallinnon kulut .................................................
Yhteensä ..........................................................

2021

2020
2019
IFRS
(tilintarkastettu)

Muutos
20212020202120202020
2019
2020
2021
Prosenttia
MEUR
(tilintarkastamaton)

-28,7
-16,9
-8,8

-27,0
-15,3
-5,5

-30,5
-14,6
-5,2

6,3 %
10,7 %
61,8 %

-11,3 %
4,2 %
5,6 %

-1,7
-1,6
-3,4

3,4
-0,6
-0,3

-54,5

-47,8

-50,3

14,0%

-5,1%

-6,7

2,5

Seuraavassa taulukossa esitetään F-Securen poistot ja arvonalentumiset toiminnoittain ilmoitettuina ajanjaksoina.
31.12. päättyneeltä tilikaudelta

Miljoonaa euroa

Toimintokohtaiset poistot ja
arvonalentumiset
Myynti ja markkinointi .....................................
Tuotekehitys .....................................................
Yhteensä ..........................................................

2021

2020
2019
IFRS
(tilintarkastettu)

-0,2
-1,3
-1,5

-0,3
-1,8
-2,1
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-0,4
-2,0
-2,4

Muutos
20212020202120202020
2019
2020
2021
Prosenttia
MEUR
(tilintarkastamaton)

-23,6 %
-26,6 %
-26,0 %

-25,5 %
-12,3 %
-14,3 %

-0,1
-0,5
-0,5

-0,1
-0,3
-0,3

Seuraavassa taulukossa esitetään F-Securen operatiiviset kulut ilman poistoja ja arvonalentumisia toiminnoittain ilmoitettuina ajanjaksoina.
31.12. päättyneeltä
tilikaudelta

Miljoonaa euroa

Liiketoiminnan muut kulut pl. poistot ja arvonalentumiset
Myynnin ja markkinoinnin kulut ....................................
Tuotekehityksen kulut .....................................................
Hallinnon kulut ...............................................................
Yhteensä ........................................................................

2021

2020
2019
IFRS
(tilintarkastettu)

Muutos
20212020- 202120202020
2019
2020
2021
Prosenttia
MEUR
(tilintarkastamaton)

-28,5
-15,6
-8,8

-26,8
-13,5
-5,5

-30,1
-12,6
-5,2

6,6 % -11,1 %
15,7 %
6,9 %
61,8 %
5,6 %

-1,8
-2,1
-3,4

3,4
-0,9
-0,3

-53,0

-45,7

-47,9

15,8% -4,6%

-7,2

2,2

F-Securen carve-out -taloudellisiin tietoihin sisältyvät liiketoiminnan muut kulut koostuvat kuluista, jotka ovat suoraan
kohdistettavissa kuluttajaliiketoimintaan, sekä WithSecuren keskitetysti tuottamien Konsernitoimintojen jaettujen palveluiden perusteella kohdistetuista kuluista. Liiketoiminnan muut kulut ilman poistoja ja arvonalentumisia kasvoivat
31.12.2021 päättyneellä tilikaudella edellisestä vuodesta 15,8 prosenttia 31.12.2020 päättyneeseen tilikauteen verrattuna.
Liiketoiminnan muut kulut olivat vertailuajanjaksolla epätavallisen matalalla tasolla COVID-19-pandemian takia.
Myynnin ja markkinoinnin kulut ilman poistoja ja arvonalentumisia nousivat 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella edellisestä vuodesta 6,6 prosenttia kasvaneiden markkinointiaktiviteettien ja korkeampien myyntikomissioiden johdosta. Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut ilman poistoja ja arvonalentumisia nousivat edellisvuodesta 15,7 prosenttia kasvaneen
työntekijämäärän johdosta. Tämän lisäksi lukuisilla markkinoilla on ollut nähtävissä palkkainflaatiota. Hallinnolliset kustannukset kasvoivat 3,4 miljoonalla eurolla tai 61,8 prosentilla edellisvuodesta pääasiassa siksi, että vuonna 2021 tehtiin
selvitys- ja arviointityötä eri strategisista vaihtoehdoista. Strategisista vaihtoehdoista tehdystä selvitys- ja arviointityöstä
aiheutuvia kuluja oli 2,4 miljoonaa euroa vuonna 2021. Kyseiset kulut ovat sisällytetty vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin
eriin ja ovat kuvattu osiossa ” – Vaihtoehtoiset tunnusluvut”, joten ne on jätetty pois oikaistussa EBIT:ssä.
Liiketoiminnan muut kulut ilman poistoja ja arvonalentumisia laskivat 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella edellisestä
vuodesta 4,6 prosenttia 31.12.2019 päättyneeseen tilikauteen verrattuna. Operatiivisten kulujen lasku johtui pääasiassa
COVID-19-pandemian aiheuttamasta myynti- ja markkinointitoiminnan vähenemisestä.
Vuonna 2019 WithSecure teki uudelleenjärjestely- ja organisaatiomuutoksia, jotka vaikuttivat pääsääntöisesti konsernin
keskitetysti palveluja tuottaviin toimintoihin. Suoraa vaikutusta kuluttajaliiketoimintaan ei ollut, mutta uudelleenjärjestelyn johdosta kuluttajaliiketoiminnalle kohdistetut kulut olivat 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella 0,7 miljoonaa euroa ja
ne sisällytettiin hallinnollisiin kustannuksiin. Uudelleenjärjestelykustannukset on sisällytetty vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin, ja kuvattu osiossa ” – Vaihtoehtoiset tunnusluvut”, eikä niitä täten ole huomioitu oikaistussa EBIT:ssä.
Poistot ja arvonalentumiset olivat 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella 1,5 miljoonaa euroa, 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella 2,1 miljoonaa euroa ja 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella 2,4 miljoonaa euroa. Tuotekehitystoiminnalle kohdistetut poistot liittyvät kehitysprojektien aktivoitujen kehittämismenojen poistoihin. Vuonna 2020 tehtiin 0,3 miljoonan
euron arvonalentumiskirjaus, joka liittyi F-Securen yhden kehittämisprojektin aktivoituun kehittämistyöhön. Kehittämisprojektin jäljelle jäänyt kirjanpitoarvo alaskirjattiin vuonna 2020 viimeisimmän kerrytettävissä olevan rahamäärän arvion
perusteella.
Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan muut tuotot olivat 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella 0,5 miljoonaa euroa, 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella 0,3 miljoonaa euroa ja 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella 0,4 miljoonaa euroa. Tuotot koostuvat pääasiassa
tietyille tutkimus- ja kehitysprojekteille myönnetyistä valtionavustuksista. Saadut valtionavustukset kirjataan tuotoksi
ajanjaksona, jolloin vastaavat tutkimus- ja kehityskulut syntyvät.
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Liikevoitto (EBIT)
Seuraavassa taulukossa esitetään F-Securen liikevoitto (EBIT) ja liikevoitto ennen veroja, nettorahoituseriä, ja aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) sekä tilikauden tulos ilmoitettuina ajanjaksoina. Myös oikaistu
liikevoitto (EBIT) ja oikaistu EBITA esitetään vaihtoehtoisina tunnuslukuina, kuten alla kuvattu.
31.12. päättyneeltä tilikaudelta

Miljoonaa euroa

Liikevaihto ..........................................................
EBITA2) ...............................................................
% liikevaihdosta ..................................................
Oikaistu EBITA2) .................................................
% liikevaihdosta ..................................................
Liikevoitto (EBIT) 2) ............................................
% liikevaihdosta ..................................................
Oikaistu liikevoitto (EBIT) 2) ...............................
% liikevaihdosta ..................................................
Tilikauden tulos ...................................................
% liikevaihdosta ..................................................

2021
2020
2019
(tilintarkastamaton, ellei
toisin mainittu)
106,31)
100,11)
94,81)
44,8
46,5
39,1
42,2 %
46,5 %
41,2 %
47,2
46,5
39,9
44,4 %
46,5 %
42,0 %
43,51)
44,71)
37,01)
40,9 %
44,6 %
39,0 %
45,9
44,7
37,7
43,2 %
44,6 %
39,8 %
34,41)
34,21)
28,61)
32,4 %
34,1 %
30,2 %

Muutos
20212020202120202020
2019
2020
2019
Prosenttia
MEUR

6,1 %
-3,7 %

(tilintarkastamaton)
6,1
5,5 %
-1,7
18,9 %

5,3
7,4

1,5 %

16,7 %

0,7

6,6

-2,6 %

20,8 %

-1,2

7,7

2,7 %

18,4 %

1,2

6,9

0,8 %

19,2 %

0,3

5,5

1)Tilintarkastettu
2)F-Secure

käyttää liikevoiton (EBIT) ja EBITA:n lisäksi oikaistua liikevoittoa (EBIT) ja oikaistua EBITA:a tunnuslukuina kuvaamaan suorituskykyä eri jaksojen välillä. Oikaistuun liikevoittoon (EBIT) ja oikaistuun EBITA:n ei sisälly vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyvät uudelleenjärjestelyyn ja strategiaan liittyviin kuluihin. Liikevoiton
(EBIT) ja EBITA:n lisäksi esitellään oikaistu liikevoitto (EBIT) ja oikaistu EBITA, jotta saadaan kuvattua liiketoiminnan suorituskykyä sekä parannettua kausien välistä vertailukelpoisuutta. F-Secure uskoo, että nämä vertailukelpoiset vaihtoehtoiset tunnusluvut
tarjoavat merkityksellistä lisätietoa jättämällä pois eriä, jotka eivät kuulu tavanomaiseen liiketoimintaan ja jotka heikentävät kausien
välistä vertailukelpoisuutta.

Seuraavassa taulukossa on täsmäytetty F-Securen liikevoitto (EBIT), oikaistu liikevoitto (EBIT), EBITA ja oikaistu
EBITA ilmoitettuina ajanjaksoina:

Miljoonaa euroa
Oikaistu liikevoitto (EBIT)1) .....................................................................
Poistot ja arvonalentumiset ..........................................................................
Oikaistu EBITA1) .......................................................................................
Oikaisut liikevoittoon ja EBITA:an
Strategiaan liittyvät kulut1) ...........................................................................
Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kulut1) ..........................................................
EBITA1) .......................................................................................................
Poistot ja arvonalentumiset ..........................................................................
Liikevoitto (EBIT) ......................................................................................

31.12. päättyneeltä tilikaudelta
2021
2020
2019
(tilintarkastettu, ellei toisin mainittu)
45,9
44,7
37,7
1,3
1,9
2,1
47,2
46,5
39,9
-2,4
-

-

-0,7

44,8
-1,3
43,5

46,5
-1,9
44,7

39,1
-2,1
37,0

1) Tilintarkastamaton

F-Securen liikevoitto (EBIT) oli 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella 43,5 miljoonaa euroa, 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella 44,7 miljoonaa euroa ja 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella 37,0 miljoonaa euroa. F-Securen liikevoitto (EBIT)
laski 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella 2,6 prosenttia 31.12.2020 päättyneeseen tilikauteen verrattuna, jolloin F-Securen liikevoitto (EBIT) kasvoi 20,8 prosenttia 31.12.2019 päättyneeseen tilikauteen verrattuna.
Liikevoitto (EBIT) laski 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella 2,6 prosenttia operatiivisten kulujen kasvun vuoksi. Operatiivisten kulujen kasvu ylitti liikevaihdon ja bruttokatteen kasvun, minkä johdosta liikevoitto laski. Liikevoitto (EBIT)
kasvoi 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella 20,8 prosenttia liikevaihdon ja bruttokatteen kasvun ja operatiivisten kulujen
laskun vuoksi.
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Liikevoitto ennen veroja, nettorahoituseriä, ja aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA)
F-Securen EBITA oli 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella 44,8 miljoonaa euroa, 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella 46,5
miljoonaa euroa ja 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella 39,1 miljoonaa euroa. F-Securen EBITA laski 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella 3,7 prosenttia 31.12.2020 päättyneeseen tilikauteen verrattuna, jolloin F-Securen EBITA kasvoi
18,9 prosenttia 31.12.2019 päättyneeseen tilikauteen verrattuna.
EBITA laski 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella 3,7 prosenttia operatiivisten kulujen kasvun vuoksi. Operatiivisten kulujen kasvu ylitti liikevaihdon ja bruttokatteen kasvun, minkä johdosta EBITA laski. EBITA kasvoi 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella 18,9 prosenttia liikevaihdon ja bruttokatteen kasvun ja operatiivisten kulujen laskun vuoksi.
Rahoitustuotot ja kulut, netto
F-Securen rahoitustuotot ja -kulut olivat 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella nettomääräisesti 0,1 miljoonaa euroa nettorahoitustuottoa, 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella 1,0 miljoonaa euroa nettorahoituskulua ja 31.12.2019 päättyneellä
tilikaudella 0,2 miljoonaa euroa nettorahoituskulua. Valuuttakurssivoitot ja -tappiot muodostivat pääosan F-Securen rahoitustuotoista ja -kuluista kaikkina esitettyinä vuosina.
F-Securen rahoitustuotot ja -kulut olivat 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella nettomääräisesti 0,1 miljoonaa euroa rahoitustuottoa verrattuna 1,0 miljoonaan euroon nettorahoituskuluun 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella. Valuuttakurssitappiot olivat 2 miljoonaa euroa, mitä netotti vain osittain 31.12.2020 päättyneen tilikauden 1,0 miljoonan euron valuuttakurssivoitot. F-Securen rahoitustuotot ja -kulut olivat 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella nettomääräisesti 1,0 miljoonaa
euroa nettorahoituskulua verrattuna 0,2 miljoonaan euroon netto rahoituskuluun 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella. Valuuttakurssitappiot olivat 0,7 miljoonaa euroa, mitä netotti vain osittain 31.12.2019 päättyneen tilikauden 0,5 miljoonan
euron valuuttakurssivoitot.
Tuloverot
Carve-out-taloudellisiin tietoihin F-Securelle carve out -periaatteella laskettu tulovero oli 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella verokulua 9,1 miljoonaa euroa, 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella 9,5 miljoonaa euroa ja 31.12.2019 päättyneellä
tilikaudella 8,1 miljoonaa euroa. F-Securen tuloverokulut laskivat 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella 3,9 prosenttia
31.12.2020 päättyneeseen tilikauteen verrattuna, jolloin F-Securen tuloverokulut kasvoivat 17,4 prosenttia 31.12.2019
päättyneeseen tilikauteen verrattuna. Tuloverot liittyvät pääasiassa tilikauden verotettavaan tuloon perustuviin veroihin
kaikkina esitettyinä vuosina. Muutokset tuloveroissa kunakin tilikautena johtuivat pääasiassa muutoksista verotettavassa
tuloksessa.
Tilikauden tulos
F-Securen tilikauden tulos oli 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella 34,4 miljoonaa euroa, 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella 34,2 miljoonaa euroa ja 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella 28,6 miljoonaa euroa. F-Securen tilikauden tulos pysyi
31.12.2021 päättyneellä tilikaudella edellisvuoden tasolla 31.12.2020 päättyneeseen tilikauteen verrattuna, jolloin F-Securen tilikauden tulos kasvoi 19,2 prosenttia 31.12.2019 päättyneeseen tilikauteen verrattuna. Syitä tilikauden voitossa
tapahtuneisiin muutoksiin esitetyillä kausilla on kuvattu yllä.
Maksuvalmius ja pääomalähteet
Yleistä
F-Secure ei ole toiminut itsenäisenä yhtiönä, eikä sitä täten ole pääomitettu tai rahoitettu sellaisena. WithSecure on hallinnoinut rahavarojaan keskitetysti, F-Securen kerryttämät rahavarat mukaan luettuina. F-Securen jäljempänä kuvatut
historialliset rahavirrat eivät näin ollen kuvaa itsenäiseltä yhtiöltä Täytäntöönpanopäivän jälkeen odotettavissa olevia
rahavirtoja. Koska F-Securen rahoitus on järjestetty konsernirahoituksen kautta, ulkopuolisia lainoja ei ole kohdistettu
carve-out -taloudellisiin tietoihin.
Täytäntöönpanopäivän jälkeen on odotettavissa, että F-Securen liiketoiminta rahoitetaan liiketoiminnasta kertyneellä rahavirralla. F-Securen maksuvalmiustarpeiden odotetaan liittyvän ensisijaisesti käyttöpääomaan ja investointeihin. Jakautumisprosessin yhteydessä WithSecure on sopinut uudesta valmiuslimiitistä, joka siirtyy F-Securelle Täytäntöönpanopäivänä.
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Taloudelliset avustukset
Business Finland myönsi WithSecurelle 7.4.2020 enintään 251 tuhannen euron suuruisen avustuksen EU-rahoitteiselle
ECSEL19- InSecTT ‑nimiselle projektille. WithSecure allekirjoitti 20.5.2020 avustussopimuksen EU-rahoitteisen
ECSEL-yhteisyrityksen kanssa. ECSEL-yhteisyritys on myöntänyt WithSecurelle (edunsaaja) avustussopimuksen mukaisesti eräitä Intelligence Secure Trustable Things ‑nimiseen hankkeeseen liittyviä avustuksia. Hyväksyttyjen kustannusten kattamiseksi myönnettyjen avustusten määrä on tämän Esitteen päivämääränä 118 tuhatta euroa, minkä lisäksi
avustussopimuksen ehtojen mukaisesti voidaan myöntää vielä 94 tuhatta euroa. WithSecure allekirjoitti 21.8.2020 avustussopimuksen EU-rahoitteisen SIFIS-HOMEn kanssa. SIFIS-HOME on myöntänyt WithSecurelle (edunsaaja) avustussopimuksen mukaisesti eräitä Secure Interoperable Full-Stack Internet of Things for Smart Home ‑nimiseen hankkeeseen
liittyviä avustuksia. Hyväksyttyjen kustannusten kattamiseksi myönnettyjen avustusten määrä on tämän Esitteen päivämääränä 389 tuhatta euroa, minkä lisäksi avustussopimuksen ehtojen mukaisesti voidaan myöntää vielä 130 tuhatta euroa.
Mainitut avustukset liittyvät kuluttajatietoturvaliiketoimintaan, joka siirtyy Jakautumisen yhteydessä F-Securelle.
Luottolimiittilainajärjestely
WithSecure on neuvotellut F-Securen lukuun Nordea Pankki Oyj:n kanssa kolmevuotisesta 10 miljoonan euron luottolimiittilainajärjestelystä, jonka marginaali perustuu yhtiön omavaraisuusasteeseen. Taloudelliset kovenantit sisältävät nettovelkojen suhdetta käyttökatteeseen ja omavaraisuusastetta koskevat kovenantit sekä muita vakuudettomalle lainalle tavanomaisia kovenantteja. Nordea Pankki Oyj allekirjoitti lainajärjestelyä koskevan sopimuksen toukokuussa 2022. Luottolimiittilainajärjestely siirtyy F-Securelle Täytäntöönpanopäivänä.
Ulkomaisissa tytäryhtiöissä harjoitettavan kuluttajaliiketoiminnan eriyttämisen yhteydessä syntyvät saamiset ja velat
WithSecuren ulkomaisissa tytäryhtiöissä harjoitettava kuluttajaliiketoiminta eriytetään ennen Jakautumisen täytäntöönpanoa omiksi yhtiöikseen liiketoimintakaupoilla tai vastaavilla järjestelyillä kussakin relevantissa maassa. Näissä järjestelyissä ostajana on WithSecure tai sen tytäryhtiö, jos siirtyvä liiketoiminta on yritystietoturvaliiketoimintaa, ja F-Secure
tai sen tytäryhtiö, jos siirtyvä liiketoiminta on kuluttajatietoturvaliiketoimintaa. Kauppahinnat vaihtelevat noin 70 tuhannen euron ja 3 miljoonan euron välillä. Velan takaisinmaksuaika on lähtökohtaisesti kolme vuotta kunkin paikallisen järjestelyn täytäntöönpanopäivästä, ja ennenaikainen takaisinmaksu on sallittu. Maksamattomalle kauppahinnalle määritetty
korkoprosentti vaihtelee maittain. Katso lisää ”Yhteenveto Jakautumisesta – Liitännäiset järjestelyt – Ulkomaisissa tytäryhtiöissä harjoitettavan kuluttajaliiketoiminnan eriyttäminen”.
Rahavirrat
Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto carve-out -periaatteilla laadituista F-Securen yhdistellyistä rahavirtalaskelmatiedoista ilmoitetuilla jaksoilla:

Miljoonaa euroa
Liiketoiminnan rahavirta ................................
Investointien rahavirta ....................................
Rahoituksen rahavirta ....................................

1.1.–31.3.
2022
2021
(tilintarkastamaton)
8,3
5,9
-0,6
-0,2
-7,8
-5,8

31.12. päättyneeltä tilikaudelta
2021
2020
2019
(tilintarkastettu)
36,1
34,5
32,0
-1,6
-1,7
-3,1
-34,5
-32,8
-28,9

F-Securen rahavirroissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 31.3.2022 ja tämän Esitteen päivämäärän välisenä aikana.
Liiketoiminnan rahavirta
F-Securen liiketoiminnan rahavirta oli 31.3.2022 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla 8,3 miljoona euroa, ja se kasvoi
2,4 miljoona euroa verrattuna 5,9 miljoonaan euroon 31.3.2021 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Liiketoiminnan
rahavirran kasvu johtui pääasiassa käyttöpääoman muutoksista. Suurin muutos liittyen lyhytaikaisiin saamisiin, jotka
kasvoivat 4,4 miljoonaa euroa 31.3.2021 päättyvän jakson aikana verrattuna 1,6 miljoonan euron kasvuun 31.3.2022
päättyvän jakson aikana. Tämä tarkoittaa, että myyntisaamiset kasvoivat 2,8 miljoonaa euroa enemmän 31.3.2021 päättyneen kolmen kuukauden jakson aikana, mitä osittain tasoitti 0,4 miljoonan euron korottomien velkojen muutos.
F-Securen liiketoiminnan rahavirta oli 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella 36,1 miljoonaa euroa, ja se kasvoi 1,6 miljoonaa euroa verrattuna 34,5 miljoonaan euroon 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella. Liiketoiminnan rahavirran kasvu johtui
pääasiassa käyttöpääoman muutoksista. Keskeiset muutokset liittyivät korottomiin velkoihin 31.12.2020 päättyneen
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tilikauden 3,1 miljoonan euron laskusta 31.12.2021 päättyneen tilikauden 1,4 miljoonan euron kasvuun, mitä netotti osittain lyhytaikaisten saamisten 1,8 miljoonan euron kasvu.
F-Securen liiketoiminnan rahavirta oli 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella 34,5 miljoonaa euroa, ja se kasvoi 2,5 miljoonaa euroa verrattuna 32,0 miljoonaan euroon 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella. Liiketoiminnan rahavirran kasvu johtui
pääasiassa tilikauden tuloksen kasvusta, mitä netotti osittain käyttöpääoman muutos. Nettokäyttöpääoman keskeinen
muutos liittyi lyhytaikaisiin saamisiin 31.12.2019 päättyneen tilikauden 1,4 miljoonan euron laskusta 31.12.2020 päättyneen tilikauden 0,1 miljoonan euron laskuun.
Investointien rahavirta
F-Securen investointien rahavirta oli 31.3.2022 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla 0,6 miljoona euroa, ja se kasvoi
0,4 miljoona euroa verrattuna 0,2 miljoonaan euroon 31.3.2021 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Investointien
kasvu johtui pääasiassa F-Securen tuotekehitysprojektien investointien kasvusta 31.3.2022 päättyneen kolmen kuukauden
jakson aikana.
F-Securen investointien rahavirta oli 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella 1,6 miljoonaa euroa, ja se laski 0,1 miljoonaa
euroa verrattuna 1,7 miljoonaan euroon 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella. Investointien lasku johtui pääasiassa tuotekehitysprojektien investointien laskusta 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella.
F-Securen investointien rahavirta oli 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella 1,7 miljoonaa euroa, ja se laski 1,4 miljoonaa
euroa verrattuna 3,1 miljoonaan euroon 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella. Investointien lasku johtui pääasiassa tuotekehitysprojektien investointien laskusta 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella.
Rahoituksen rahavirta
F-Securen rahoituksen rahavirta oli 31.3.2022 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla 7,8 miljoona euroa, ja se kasvoi
2,0 miljoona euroa verrattuna 5,8 miljoonaan euroon 31.3.2021 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Rahoituksen
rahavirran kasvu johtui pääasiassa yhtiön sisäisistä transaktioista, mukaan lukien käteissiirrot F-Securen ja WithSecuren
välillä, jotka näkyvät carve-out taloudellisissa tiedoissa oman pääoman ehtoisena rahoituksena.
F-Securen rahoituksen rahavirta oli 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella 34,5 miljoonaa euroa, ja se kasvoi 1,7 miljoonaa
euroa verrattuna 32,8 miljoonaan euroon 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella. Rahoituksen rahavirran kasvu johtui pääasiassa konsernin sisäisistä liiketoimista, kuten F-Securen ja WithSecuren välisistä rahavarojen siirroista, mikä näkyy
carve-out -taloudellisissa tiedoissa oman pääoman ehtoisena rahoituksena.
F-Securen rahoituksen rahavirta oli 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella 32,8 miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3,9 miljoonaa
euroa verrattuna 28,9 miljoonaan euroon 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella. Rahoituksen rahavirran kasvu johtui pääasiassa konsernin sisäisistä liiketoimista, kuten F-Securen ja WithSecuren välisistä rahavarojen siirroista, mikä näkyy
carve-out -taloudellisissa tiedoissa oman pääoman ehtoisena rahoituksena.
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Yhdistellyt tasetiedot
Seuraavissa tasetiedoissa esitetään F-Securen carve-out -periaatteilla laadittu taloudellinen asema ilmoitettuina ajankohtina:

Miljoonaa euroa

31.3.
2022
IFRS
(tilintarkastamaton)

VARAT
Pitkäaikaiset varat yhteensä ....................................
Lyhytaikaiset varat yhteensä ...................................
Varat yhteensä .......................................................
SIJOITETTU OMA PÄÄOMA JA VELAT
Sijoitettu oma pääoma
Sijoitettu oma pääoma yhteensä ..............................
Velat
Pitkäaikaiset velat yhteensä .....................................
Lyhytaikaiset velat yhteensä ...................................
Velat yhteensä .........................................................
Sijoitettu oma pääoma ja velat yhteensä .............

31.12.
2020
IFRS

2021

2019

(tilintarkastettu)

6,6
32,7
39,2

6,4
32,5
38,9

6,3
30,7
37,0

6,5
26,7
33,2

9,3

9,5

9,1

2,0

3,7
26,3
30,0
39,2

3,5
25,9
29,4
38,9

3,9
24,0
27,9
37,0

3,4
27,8
31,2
33,2

Varat
Pitkäaikaiset varat yhteensä
F-Securen pitkäaikaiset varat olivat 31.3.2022 yhteensä 6,6 miljoona euroa, ja ne kasvoivat 0,2 miljoona euroa verrattuna
6,4 miljoonaan euroon 31.12.2021. Pitkäaikaisten varojen kasvu johtui pääasiassa aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvien
F-Securen kehitysprojektien keskeneräisten hankintojen kasvusta.
F-Securen pitkäaikaiset varat olivat 31.12.2021 yhteensä 6,4 miljoonaa euroa, ja ne kasvoivat 0,1 miljoonaa euroa verrattuna 6,3 miljoonaan euroon 31.12.2020. Pitkäaikaisten varojen kasvu johtui pääasiassa aineettomien hyödykkeiden 0,3
miljoonan euron kasvusta, mitä netotti osittain laskennallisten verosaamisten 0,2 miljoonan euron lasku. Aineettomien
hyödykkeiden kasvu liittyi tuotekehityshankkeiden investointien kasvuun, mitä netottivat osittain keskeneräiset hankinnat
(keskeneräiset tuotekehitysprojektit).
F-Securen pitkäaikaiset varat olivat 31.12.2020 yhteensä 6,3 miljoonaa euroa, ja ne laskivat 0,2 miljoonaa euroa verrattuna 6,5 miljoonaan euroon 31.12.2019. Pitkäaikaisten varojen lasku johtui pääasiassa aineettomien hyödykkeiden 0,1
miljoonan euron laskusta ja laskennallisten verosaamisten 0,1 miljoonan euron laskusta. Keskeneräisten hankintojen (keskeneräiset tuotekehitysprojektit) ja muiden aineettomien hyödykkeiden 0,8 miljoonan euron laskua netotti osittain tuotekehityshankkeiden investointien 0,7 miljoonan euron kasvu.
Lyhytaikaiset varat yhteensä
F-Securen lyhytaikaiset varat olivat 31.3.2022 yhteensä 32,7 miljoona euroa, ja ne kasvoivat 0,1 miljoona euroa verrattuna 32,5 miljoonaan euroon 31.12.2021. Lyhytaikaisten varojen kasvu johtui pääasiassa myyntisaamisten ja muiden
saamisten 2,2 miljoonan euron kasvusta, jota osittain tasoittivat 1,8 miljoonan euron lähipiirisaamisen lasku WithSecurelta sekä 0,2 miljoonan euron siirtosaamisten lasku.
F-Securen lyhytaikaiset varat olivat 31.12.2021 yhteensä 32,5 miljoonaa euroa, ja ne kasvoivat 1,8 miljoonaa euroa verrattuna 30,7 miljoonaan euroon 31.12.2020. Lyhytaikaisten varojen kasvu johtui pääasiassa myyntisaamisten ja muiden
saamisten 1,2 miljoonan euron kasvusta ja siirtosaamisten 0,7 miljoonan euron kasvusta.
F-Securen lyhytaikaiset varat olivat 31.12.2020 yhteensä 30,7 miljoonaa euroa, ja ne kasvoivat 4,0 miljoonaa euroa verrattuna 26,7 miljoonaan euroon 31.12.2019. Lyhytaikaisten varojen kasvu johtui pääasiassa WithSecurelta olevan lähipiirisaamisen 5,1 miljoonan euron kasvusta, mitä netotti osittain myyntisaamisten ja muiden saamisten 1,1 miljoonan
euron lasku.
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Oma pääoma ja velat
Sijoitettu oma pääoma
F-Securen oma pääoma oli 31.3.2022 yhteensä 9,3 miljoona euroa, ja se laski 0,3 miljoonaa euroa verrattuna 9,5 miljoonaan euroon 31.12.2021. Sijoitetun oman pääoman nettovähennys johtui pääasiassa oman pääoman ehtoisista liiketoimista WithSecuren kanssa, jotka ylittivät laajan tuloksen 31.3.2022 päättyneen kolmen kuukauden jakson ajalta.
F-Securen sijoitettu oma pääoma oli 31.12.2021 yhteensä 9,5 miljoonaa euroa, 31.12.2020 yhteensä 9,1 miljoonaa euroa
ja 31.12.2019 yhteensä 2,0 miljoonaa euroa. Sijoitetun oman pääoman nettokasvu johtui pääasiassa jokaisena vuonna
tilikauden tuloksen vaikutuksesta ja oman pääoman ehtoisista liiketoimista WithSecuren kanssa.
Pitkäaikaiset velat yhteensä
F-Securen pitkäaikaiset velat olivat 31.3.2022 yhteensä 3,7 miljoonaa euroa, ja ne kasvoivat 0,2 miljoonaa euroa verrattuna 3,5 miljoonaan euroon 31.12.2021. Pitkäaikaisten velkojen kasvu johtui pääasiassa muihin pitkäaikaisiin velkoihin
sisältyvien saatujen ennakoiden 0,1 miljoonan euron kasvusta ja laskennallisten verovelkojen 0,1 miljoonan euron kasvusta.
F-Securen pitkäaikaiset velat olivat 31.12.2021 yhteensä 3,5 miljoonaa euroa, ja ne laskivat 0,4 miljoonaa euroa verrattuna 3,9 miljoonaan euroon 31.12.2020. Pitkäaikaisten velkojen lasku johtui pääasiassa muiden pitkäaikaisten velkojen
0,3 miljoonan euron laskusta, josta 0,1 miljoonaa euroa liittyy saatujen ennakoiden kasvuun.
F-Securen pitkäaikaiset velat olivat 31.12.2020 yhteensä 3,9 miljoonaa euroa, ja ne kasvoivat 0,5 miljoonaa euroa verrattuna 3,4 miljoonaan euroon 31.12.2019. Pitkäaikaisten velkojen kasvu johtui pääasiassa laskennallisten verovelkojen 0,3
miljoonan euron kasvusta ja muiden pitkäaikaisten velkojen 0,2 miljoonan euron kasvusta. Saatujen ennakoiden 0,3 miljoonan euron kasvua netotti osittain muiden pitkäaikaisten velkojen muiden tasearvojen 0,1 miljoonan euron lasku.
Lyhytaikaiset velat yhteensä
F-Securen lyhytaikaiset velat olivat 31.3.2022 yhteensä 26,3 miljoona euroa, ja ne kasvoivat 0,4 miljoona euroa verrattuna
25,9 miljoonaan euroon 31.12.2021. Lyhytaikaisten velkojen kasvu johtui saatujen ennakoiden 0,4 miljoonan euron kasvusta, ostovelkojen 0,2 miljoonan euron kasvusta ja muiden lyhytaikaisten velkojen 0,1 miljoonan euron kasvusta, joita
osittain tasoitti siirtovelkojen 0,3 miljoonan euron lasku.
F-Securen lyhytaikaiset velat olivat 31.12.2021 yhteensä 25,9 miljoonaa euroa, ja ne kasvoivat 1,9 miljoonaa euroa verrattuna 24,0 miljoonaan euroon 31.12.2020. Lyhytaikaisten velkojen kasvu johtui pääasiassa siirtovelkojen 1,7 miljoonan
euron kasvusta ja saatujen ennakoiden 0,6 miljoonan euron kasvusta, mitä netotti osittain muiden velkojen 0,5 miljoonan
euron lasku.
F-Securen lyhytaikaiset velat olivat 31.12.2020 yhteensä 24 miljoonaa euroa, ja ne laskivat 3,8 miljoonaa euroa verrattuna
27,8 miljoonaan euroon 31.12.2019. Lyhytaikaisten velkojen lasku johtui pääasiassa siirtovelkojen 2,3 miljoonan euron
laskusta ja saatujen ennakoiden 1,6 miljoonan euron laskusta. Lisäksi vuonna 2019 kirjattu 0,7 miljoonan euron uudelleenjärjestelyvaraus (kuvattu edellä kohdassa liiketoiminnan tulos) käytettiin vuoden 2020 aikana. Laskua netotti osittain
muiden velkojen 0,9 miljoonan euron kasvu.
Sopimusvelvoitteet ja taseen ulkopuoliset velat
Seuraavassa taulukossa esitetään F-Securen vuokrasopimusvastuut ilmoitettuina ajankohtina:

Miljoonaa euroa
Vuokrasopimusvelat (autot)
Erääntyvä alle 12 kk ..............................................
Erääntyvä yli 12 kk ................................................
Vuokrasopimusvelat yhteensä ............................

31.3.
2022
2021
(tilintarkastamaton)

0,1
0,1
0,2
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2021

0,1
0,1
0,2

31.12.
2020
(tilintarkastettu)

0,1
0,1
0,2

0,1
0,1
0,2

2019

0,1
0,1
0,3

F-Secure on solminut jakautumisen yhteydessä alivuokrasopimuksia liittyen sen tuleviin toimitiloihin sekä yhden uuden
toimistotilan vuokrasopimuksen. Katso lisää ” Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema – Muut tekijät”.
Toissijainen Jakautumisvastuu
Jakautumisen jälkeen F-Securella on Toissijainen Jakautumisvastuu. Osakeyhtiölain mukaan kaikki jakautumiseen osallistuvat yhtiöt vastaavat yhteisvastuullisesti jakautuvan yhtiön veloista, jotka ovat syntyneet ennen jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä. Jakautumiseen osallistuvan yhtiön vastuu veloista, jotka on osoitettu Jakautumissuunnitelmassa
toiselle jakautumiseen osallistuvalle yhtiölle, rajoittuu ensiksi mainitun jakautumiseen osallistuvan yhtiön saaman tai sille
jäävän netto-omaisuuden arvoon. Toissijaiseen Jakautumisvastuuseen perustuvan vaatimuksen voi tehdä vasta sitten, kun
on todettu, ettei maksua voida saada jakautumiseen osallistuvalta yhtiöltä, jolle kyseinen velka oli osoitettu Jakautumissuunnitelmassa, tai kyseistä vastuuta varten asetetun vakuuden tuotoista.
Ennen Jakautumista WithSecure toteuttaa tiettyjä sisäisiä järjestelyjä muodostaakseen juridisen itsenäisen F-Secure-konsernin tytäryhtiörakenteen touko- ja kesäkuussa 2022. Kun F-Securen konsernirakenne muodostuu, uusille F-Securekonsernin yhtiöille siirtyvistä varoista ja veloista kirjataan WithSecure-konserniin kauppahintavastikkeisiin liittyvät sisäiset saamiset ja velat. Jakautumisen yhteydessä näistä kauppahintavastikkeista liittyvistä saamisista ja veloista tulee
ulkoiset kauppahintahintasaamiset WithSecurelta tai kauppahintahintavelat WithSecurelle. Kauppahinnat maksetaan kolmen vuoden kuluttua korkoineen.
Luottolimiittiä lukuun ottamatta F-Securella ei ole muita taseen ulkopuolisia vastuita, joilla voisi kohtuullisesti arvioituna
olla olennaista vaikutusta F-Securen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen tai rahavirtoihin.
Investoinnit
Seuraavassa taulukossa esitetään F-Securen investoinnit 31.3.2022 ja 31.3.2021 päättyneiltä kolmen kuukauden jaksoilta
sekä 31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta.

Miljoonaa euroa

1.1. - 31.3.
2022
2021
(tilintarkastamaton)

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin ..............
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin .................
Yhteensä ..............................................................

0,6
0,0
0,6

31.12. päättyneeltä tilikaudelta
2021
2020
2019
(tilintarkastettu)

0,1
0,0
0,2

1,6
0,0
1,7

1,7
0,0
1,7

3,1
0,0
3,1

F-Securen investoinnit olivat yhteensä 0,6 miljoonaa euroa ja 0,2 miljoonaa euroa 31.3.2022 ja 31.3.2021 päättyneiltä
kolmen kuukauden jaksoilta. F-Securen investoinnit olivat arvoltaan 1,7 miljoonaa, 1,7 miljoonaa ja 3,1 miljoonaa
31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta. Kuten edempänä kohdassa ”Investointien rahavirta” kuvattiin, suurin osa investoinneista liittyy F-Securen tuotekehityksen kehitysprojekteihin. Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin liittyvät pääasiassa koneisiin ja laitteisiin esitetyillä tilikausilla.
Jakautumisen jälkeen F-Secure tekee keskeisiä teknologiainvestointeja sekä WithSecureen suuntautuvien riippuvuuksien
vähentämiseksi että palkittujen kuluttajille suunnattujen kyberteknologiatoimintojen vakiinnuttamiseksi entisestään. Lisäksi F-Secure sijoittaa tietoteknisiin järjestelmiin, aloittaen talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmästään.
F-Secure ei ole tehnyt päätöksiä merkittävistä tulevista investoinneista 31.3.2022 ja tämän Esitteen päivämäärän välisenä
aikana.
Keskeiset oletukset ja harkinnan pohjalta tehdyt arviot
F-Securen carve-out-taloudellisten tietojen laatimisessa käytettyjen carve-out -periaatteiden lisäksi, joita on kuvattu yksityiskohtaisemmin kohdassa ”Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema – Carve-out -taloudelliset tiedot ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat tekijät – Carve-out -taloudellisten tietojen laatimisperusta”, carve-out -taloudellisten tietojen
laatiminen on edellyttänyt tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa tiettyjen arvioiden ja oletusten tekemistä
sekä harkintaan perustuvia ratkaisuja. Nämä vaikuttavat carve-out -taloudellisten tietojen sisältöön ja on mahdollista, että
toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista. Carve-out-taloudellisten tietojen laadinnan yhteydessä tehdyt arviot pohjautuvat
johdon parhaaseen näkemykseen raportointikauden päättymispäivänä. Arvioiden tekemisessä käytetään johdon aiempia
kokemuksia sekä oletuksia F-Securen taloudellisen toimintaympäristön tulevasta kehityksestä. Mahdolliset arvioiden ja
oletusten tarkistukset kirjataan sillä tilikaudella, jonka aikana arviota tai oletusta muutetaan ja kaikilla tämän jälkeisillä
tilikausilla, mikäli tarkistus vaikuttaa sekä kuluvaan että tuleviin kausiin.
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Seuraavat osa-alueet sisältävät merkittävää harkintaa ja oletuksia:
•

•

Verotuksen tappioista kirjatut laskennalliset verosaamiset: F-Secure on kirjannut taseeseen laskennallisia verosaamisia tappioista. Suurimmat tappiot ovat Yhdysvalloissa, jossa laskennallisen verosaamisen määrä
31.12.2021 oli 0,2 miljoonaa euroa. Laskennallisen verosaamisen määrä perustuu johdon arvioon tappioiden
hyödyntämisestä tulevina vuosina.
Odotettavissa olevat luottotappiot: odotettavissa olevien luottotappioiden varaus F-Securen taseessa 31.12.2021
on 0,6 miljoonaa euroa. Johto on käyttänyt harkintaa COVID-19 -pandemian vaikutusten arvioinnissa odotettavissa oleviin luottotappioihin ja varausta on nostettu arvioon perustuen.

Rahoitusriskien hallinta
WithSecure hoitaa rahoitusriskien hallintaa keskitetysti WithSecuren rahoituspolitiikan mukaisesti. F-Secure on aiemmin
rahoittanut toimintansa itse liiketoiminnan rahavirralla, eikä carve-out-taloudellisiin tietoihin ole siten kohdennettu ulkoisia lainoja. Vastuu WithSecuren riskienhallinnasta kuuluu toimitusjohtajalle, johdolle ja viime kädessä hallitukselle.
Riskienhallinnan tavoite on tunnistaa ne riskit, jotka voivat estää yhtiötä saavuttamasta liiketoiminnallisia tavoitteita. FSecuren rahoitusinstrumentteihin kohdistuu pääasiallisesti luottoriskejä. Myös valuuttariskejä seurataan. Jakautumisen
yhteydessä F-Secure perustaa oman rahoitustoiminnon ja kehittää omaa rahoitusriskien hallintapolitiikkaa ylläpitääkseen
tehokasta riskienhallintatoimintoa.
Luottoriski
F-Secure käy kauppaa vain tunnettujen, luottokelpoisten asiakkaiden kanssa. Myyntisaamisia seurataan ja peritään aktiivisesti. Luottoriskin enimmäismäärä vastaa myyntisaamisten kirjanpitoarvoa tilikauden lopussa. Myyntisaamisiin ei sisälly merkittäviä, asiakaskohtaisia luottoriskikeskittymiä. Kolme suurinta asiakasta vuonna 2021 käsittävät 9,3 prosenttia,
9,2 prosenttia ja 6,1 prosenttia myyntisaamisista (5,0 prosenttia, 8,4 prosenttia ja 5,4 prosenttia vuonna 2020 ja 7,8 prosenttia, 8,6 prosenttia ja 6,3 prosenttia vuonna 2019).
Maksuvalmiusriski
Maksuvalmiusriski toteutuu, mikäli olemassa olevat likvidit varat, nettokassavirrat sekä saatavilla oleva lisärahoitus eivät
riitä kattamaan seuraavan 12 kuukauden aikana erääntyviä velvoitteita. Historiallisesti WithSecure on hallinnut liiketoimintojensa maksuvalmiusriskiä keskittämällä rahavarojen ja likvidien varojen hallinnoinnin ja siten optimoimalla varojen
käyttöä liiketoiminnan ja uudelleenrahoituksen tarpeisiin. WithSecure seuraa kaikkien liiketoimintojensa kassavaroja ja
kassaennusteita pitääkseen maksuvalmiusriskin hallittavalla tasolla. WithSecuren rahojen ja pankkisaamisten määrä oli
hyvällä tasolla tilikausien 2021, 2020 ja 2019 ajan. WithSecure ei ole tunnistanut merkittäviä keskittymiä saatavissa olevan rahoituksen osalta, ja vastaavasti F-Securen kanta on sama.
Valuuttariski
F-Securen globaali liiketoiminta altistaa yhtiön valuuttariskille, joka syntyy, kun valuuttakurssit vaihtelevat raportointivaluutta euroa vastaan. Transaktioriski liittyy vieraassa valuutassa tapahtuviin myynteihin ja kuluihin. Translaatioriski
syntyy F-Securen sijoituksista euroalueen ulkopuolella.
Transaktioriski
Transaktioriskiä syntyy tulevista liiketoimista ja taseeseen merkityistä varoista ja veloista, jotka ovat muun kuin asiaankuuluvan konserniyhteisön toimintavaluutan määräisiä. Suurin osa myynnistä laskutetaan euroissa. Muut merkittävät
myyntilaskutuksen valuutat ovat Yhdysvaltain dollari (USD), Ruotsin kruunu (SEK), Englannin punta (GBP) ja Japanin
jeni (JPY). Myyntilaskutuksesta aiheutuvaa valuuttariskiä pienentää myynnin kanssa samassa valuutassa toteutuvat liiketoiminnan kulut. Transaktioriskien hallintaa hoidetaan keskitetysti siten, että F-Securen liiketoimintojen tapahtumat
ovat pääasiassa sen juridisten yhtiöiden toimintavaluuttojen määräisiä, ja konsernin sisäiset tapahtumat toteutetaan konsernin yritysten toimintavaluuttojen määräisinä. Pääasiallinen valuuttariski aiheutuu WithSecuren Yhdysvaltain dollarin
määräisistä hankinnoista, myyntilaskutuksesta ja WithSecuren konsernin sisäisistä tapahtumista, jotka aiheuttavat vaihtelua rahoitustuottoihin ja -kuluihin.
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Translaatioriski
Translaatioriski syntyy F-Securen ulkomaanrahan määräisistä sijoituksista. Muuntoeroja syntyy, kun WithSecuren yhtiöiden F-Securen liiketoimintoihin liittyvät taseet muunnetaan euroon käyttäen raportointipäivän valuuttakursseja. Sisäiset
lainat myönnetään pääsääntöisesti tytäryhtiöiden raportointivaluutassa. Nykyisen politiikan mukaisesti WithSecure ei
suojaa tytäryhtiöihinsä tehtyjä investointeja.
Ilmoitetuilla tilikausilla valuuttoihin liittyvät muuntoerot vaihtelivat 0,1 miljoonasta eurosta (31.12.2021) 0,3 miljoonaan
euroon (31.12.2020). Valuuttakurssien muutosten vaikutus oli rajallista.
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HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT
Yleistä
Osakeyhtiölain ja F-Securen yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön hallinto ja valvonta on jaettu osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken.
Osakkeenomistaja osallistuu F-Securen hallintoon ja johtamiseen yhtiökokouksessa tehtyjen päätösten kautta. Hallitus
kutsuu yhtiökokouksen koolle. Tämän lisäksi yhtiökokous on pidettävä, mikäli Yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista Osakkeista, kirjallisesti vaativat yhtiökokouksen koollekutsumista tietyn asian käsittelemistä varten.
Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
Soveltuvien lakien, Nasdaq Helsingin sääntöjen ja suositusten sekä F-Securen yhtiöjärjestyksen lisäksi Yhtiö soveltaa
Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020, eikä aio poiketa sen suosituksista.
Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisema ja se on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivustolla osoitteessa https://cgfinland.fi/hallinnointikoodit/.
Päätöksenteko ennen Täytäntöönpanopäivää
Koska F-Secure perustetaan vasta Täytäntöönpanopäivänä, WithSecuren hallituksella ja toimitusjohtajalla on oikeus
tehdä Jakautumissuunnitelman mukaisesti tiettyjä omaan toimivaltaansa kuuluvia päätöksiä Yhtiön puolesta ennen Täytäntöönpanopäivää.
Hallitus
F-Securen yhtiöjärjestyksen mukaan F-Securella on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7)
jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Jakautumisesta päättävä F-Securen 31.5.2022 pidettävä ylimääräinen yhtiökokous päättää F-Securen hallituksen jäsenten
lukumäärän ja nimittää jäsenet. Ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen, jossa hallituksen jäsenet nimitetään, hallitus tulee
valitsemaan puheenjohtajan jäsentensä joukosta. On odotettavissa, että hallitus tulee valitsemaan Pertti Ervin hallituksen
puheenjohtajaksi. WithSecuren ennen Täytäntöönpanopäivää kokoontuva yhtiökokous voi myöhemmin tarvittaessa
muuttaa näitä päätöksiä.
F-Securen hallituksen jäsenten toimikausi alkaa Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisestä Täytäntöönpanopäivänä
ja päättyy Täytäntöönpanopäivää ensiksi seuraavan F-Securen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallitus vastaa F-Securen strategiasta ja seuraa sen toteuttamista. Toimitusjohtaja yhdessä johtoryhmän kanssa vastaa FSecuren liiketoiminnan johtamisesta sekä sen strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamisesta.
WithSecure on ehdottanut, että F-Securen hallitukseen valitaan seuraavat jäsenet:
Nimi
Pertti Ervi
Risto Siilasmaa
Petra Teräsaho
Thomas Jul
Madeleine Lassoued
Calvin Gan

Asema
Puheenjohtaja
Varsinainen jäsen
Varsinainen jäsen
Varsinainen jäsen
Varsinainen jäsen
Varsinainen jäsen

Syntymävuosi
1957
1966
1966
1967
1990
1988

Kansalaisuus
Suomi
Suomi
Suomi
Tanska
Ruotsi
Malesia

Pertti Ervi (synt. 1957) on toiminut WithSecuren hallituksen jäsenenä vuodesta 2003 ja on WithSecuren tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja. Hän on toiminut Pointsharp Holding AB:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2021, QPR Software
Oyj:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2021. Ervi on lisäksi toiminut Efecte Oyj:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2011 (hallituksen jäsenenä vuodesta 2008). Ervi on toiminut myös Mintly Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuosina
2017–2022, Teleste Oyj:n hallituksen jäsenenä vuosina 2009–2020 (puheenjohtajana vuosina 2017–2020), Comptel
Oyj:n hallituksen puheenjohtajana vuosina 2011–2017 sekä Stonesoft Oyj:n hallituksen puheenjohtajana vuosina 2004–
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2007. Lisäksi hän on toiminut hallituksen jäsenenä useissa listatuissa yhtiöissä ja kasvuyhtiöissä. Nykyisin Ervi toimii
itsenäisenä liikkeenjohdon konsulttina ja hallitusammattilaisena. Lisäksi Ervi on toiminut Computer 2000 AG:n CoCEO:na ja johtoryhmän jäsenenä vuosina 1995–2000 sekä Computer 2000 Finland Oy:n perustajajäsenenä ja toimitusjohtajana vuosina 1983–1995. Ervi on koulutukseltaan insinööri ja hän on Suomen kansalainen.
Risto Siilasmaa (synt. 1966) on toiminut WithSecuren hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2006 (hallituksen jäsenenä
vuodesta 1988), minkä lisäksi Siilasmaa toimii useiden hallitusten jäsenenä ja useissa luottamustehtävissä. Siilasmaa on
toiminut Pixieray Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2021, valtiovarainministeriön teknologianeuvottelukunnan puheenjohtajana vuodesta 2020, Global Advisory Board of Yonsei University School of Businessin jäsenenä vuodesta 2020,
Komatsu International Advisory Boardin jäsenenä vuodesta 2020, International Advisory Board of IESEn jäsenenä vuodesta 2019, Futurice Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2018, Global Tech Panelin (EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan koolle kutsuman asiantuntijaryhmän) jäsenenä vuodesta 2018 ja First Fellow Partnersin perustajana ja hallituksen jäsenenä vuodesta 2016. Lisäksi Siilasmaa on toiminut Teknologiateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtajana vuosina 2016–2018 ja hallituksen varapuheenjohtajana vuosina 2013–2015 (hallituksen jäsenenä vuosina
2007–2019). Siilasmaa on toiminut myös Nokia Oyj:n hallituksen jäsenenä vuosina 2008–2020 (puheenjohtajana vuosina
2012–2020). Siilasmaa on toiminut Boston Consulting Groupin vanhempana neuvonantajana vuodesta 2020. Lisäksi Siilasmaa on toiminut Nokia Oyj:n väliaikaisena toimitusjohtajana vuosina 2013–2014. Hän on myös WithSecuren perustaja
ja toiminut WithSecuren toimitusjohtajana vuosina 1988–2006. Siilasmaa on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja hän on
Suomen kansalainen.
Petra Teräsaho (synt. 1966) on toiminut Paulig Ab:n hallituksen jäsenenä toukokuusta 2020 ja on Paulig Ab:n tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja. Lisäksi toukokuusta 2022 alkaen Teräsaho toimii ENFO Groupin talousjohtajana. Hän on
myös toiminut Stora Enson Senior Vice President, Group Controller -tehtävässä vuodesta 2016 vuoden 2022 huhtikuuhun
ja Outotec-konsernin Vice President, Group Controller -tehtävässä vuosina 2014–2015. Hän on lisäksi toiminut Nokialla
vuosina 1993–2014 niin Mobile Phones- kuin Mobile Telecom Networks -alalla. Hän on toiminut useissa talous-, markkinointi- ja strategia-alan johtotehtävissä Nokialla, kuten Head of Finance in Global Marketing -tehtävässä vuosina 2012–
2014 ja Nokia Mobile Phones -liiketoiminnan talousjohtaja Intiassa vuosina 2007–2012. Nokia Networksillä hän oli sovellusten liikekehityksen osaston johtaja vuosina 2000–2001 ja arvoperusteisen markkinoinnin johtaja vuosina 1999–
2001. Teräsaho on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja hän on Suomen kansalainen.
Thomas Jul (synt. 1967) on toiminut Inpayn toimitusjohtajana vuodesta 2021. Jul on myös MATTA Holding ApS:n perustajajäsen ja toiminut MATTA Holding ApS:n toimitusjohtajana vuosina 2019–2021. Lisäksi Jul on toiminut Nets
Groupin toimitusjohtajana ja maajohtajana Tanskassa vuosina 2017–2019. Ennen näitä tehtäviä Jul on työskennellyt
useita vuosia Ericssonilla, jossa hän on toiminut PT Ericsson Indonesian toimitusjohtajana vuosina 2014–2017, Head of
the Customer Unit -tehtävässä Keski-Euroopassa vuosina 2012–2014 ja Ericsson Austria GmbH:n johtajana vuosina
2012–2013. Lisäksi Jul on toiminut useissa tehtävissä Nokia Siemens Networksilla, jossa hän on toiminut Head of West
Europe -tehtävässä vuosina 2011–2012, Tanskan sivuliikkeen toimitusjohtajana vuosina 2007–2010 ja Head of Nordics
-tehtävässä vuosina 2006–2009. Jul on myös toiminut Head of the Global Customer Business Team -tehtävässä Deutsche
Telekomilla vuosina 2009–2011. Jul on koulutukseltaan M.Sc. (Computer Software Engineering) ja hän on Tanskan kansalainen.
Madeleine Lassoued (synt. 1990) on toiminut NEWS Group AB:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2021. Lisäksi Lassoued
on toiminut Volvo Car Mobilityn markkinointijohtajana vuodesta 2019 ja Couplenessin Growth and Marketing Advisor
-tehtävässä vuodesta 2021. Lassoued on myös Plansmaidin perustajajäsen. Hän on toiminut Bisnoden Head of Digital
Marketing -tehtävässä (2017–2019) ja Digital Marketing Team Leader -tehtävässä (2016–2017). Lisäksi hän on toiminut
useissa BannerFlow:n, Aevyn ja HappyNation Barcelonan tehtävissä. Lassoued on koulutukseltaan MBA (International
Economics) ja BBA (International Marketing). Lassoued on Ruotsin kansalainen.
Calvin Gan (synt. 1988) on toiminut F-Securessa F-Secure Oyj:n päällikkötehtävissä vuodesta 2020, johtajana vuosina
2017–2020, tietoturvahaavoittuvuus-asiantuntijana vuosina 22014–2017 tiiminvetäjänä vuosina 2013-2014 ja haittaohjelma-asiantuntijana vuosina 2010-2013. Ganilla on B.Sc. (Computing and Cyber Security) -tutkinto ja hän on Malesian
kansalainen.
Hallituksen valiokunnat
Hallitus voi perustaa pysyviä valiokuntia avustamaan hallitusta sille kuuluvien tehtävien valmistelussa ja toteuttamisessa.
Hallitus määrää valiokuntien koosta, kokoonpanosta ja tehtävistä. F-Securen hallitukseen ehdotetut jäsenet ovat sopineet,
että mikäli heidät valitaan hallitukseen, he perustavat tilintarkastusvaliokunnan (”Tilintarkastusvaliokunta”) ja ottavat
käyttöön kirjallisen peruskirjan, jossa määritellään niin Tilintarkastusvaliokunnan tarkoitus, kokoonpano, toiminta ja vastuualueet kuin valiokunnan jäsenen kelpoisuusehdot. Hallitus valitsee joukostaan valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajan.
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Jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastusvaliokunnan
ja muiden mahdollisten pysyvien valiokuntien lisäksi hallitus voi yksittäistapauksissa nimittää ad hoc -valiokuntia, joiden
vastuulla on jonkin asian erityisvalmistelu. Ad hoc -valiokunnilla ei ole hallituksen hyväksymää peruskirjaa, eikä hallitus
julkista tietoa tällaisen valiokunnan kaudesta, kokoonpanosta, kokousten määrästä tai jäsenten osallistumisaktiivisuudesta.
Tilintarkastusvaliokunta
Seuraava Tilintarkastusvaliokunnan kuvaus perustuu ehdotettujen hallituksen jäsenten suunnitelmaan Tilintarkastusvaliokunnan varalta. Tilintarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään neljä (4) jäsentä. Tilintarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi riskien hallintaa, sisäistä valvontaa, IT-strategiaa ja -käytäntöjä, taloudellista raportointia sekä
tilintarkastusta. Tilintarkastusvaliokunta valmistelee lisäksi hallitukselle ehdotuksen tilintarkastajan valitsemiseksi ja arvioi säännöllisesti erillisen sisäisen tilintarkastuksen tarvetta. Tilintarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava laaja liiketoimintaosaaminen sekä soveltuva erityisosaaminen ja kokemus valiokunnan vastuualueisiin ja tilintarkastukseen liittyviin
pakollisiin toimenpiteisiin nähden. Soveltuvia edellytyksiä rajoittamatta vähintään yhdellä Tilintarkastusvaliokunnan jäsenellä on oltava erityisosaamista laskentatoimesta, kirjanpidosta tai tilintarkastuksesta. Tilintarkastusvaliokunnan jäsenistöllä on kokonaisuudessaan oltava riittävä erityisosaaminen ja kokemus F-Securen liiketoimintaympäristöstä. Tilintarkastusvaliokunnan enemmistön on oltava riippumattomia F-Secure Oyj:stä ja vähintään yhden (1) jäsenen on oltava riippumaton Yhtiön merkittävimmistä osakkeenomistajista. Tilintarkastusvaliokunta kutsuu kokouksiinsa asiantuntijoita,
kun tämä on tarpeen käsiteltävien asioiden ratkaisemiseksi. Tilintarkastusvaliokunnan aineisto on saatavilla kaikille hallituksen jäsenille. F-Securen hallitukseen ehdotettavat jäsenet ovat tiedottaneet WithSecurelle, että mikäli heidät valitaan
F-Securen hallitukseen, seuraavat jäsenet muodostavat Tilintarkastusvaliokunnan: Petra Teräsaho puheenjohtajana sekä
Pertti Ervi ja Risto Siilasmaa jäseninä.
Johtoryhmä
Alla olevassa taulukossa esitetään, F-Securen johtoryhmän jäsenet, joiden nimittäminen tehtävään astuu voimaan Täytäntöönpanopäivänä:
Nimi
Timo Laaksonen
Antero Norkio
Paul Palmer
Toby White
Sari Somerkallio
Kitta Virtavuo
Richard Larcombe
Perttu Tynkkynen
Mikko Kestilä
Steven Offerein
Michal Iwan
Dmitri Vellikok

Asema
Toimitusjohtaja
Yrityssuunnittelujohtaja
Kumppaniliiketoimintajohtaja
Tutkimus- ja kehitysjohtaja
Talous- ja lakiasiainjohtaja
Henkilöstöjohtaja
Markkinointijohtaja
Suoramyyntijohtaja
Operatiivinen johtaja
Portfoliohallintajohtaja
Tuoteliiketoimintajohtaja
(Tietoturvasovellukset)
Tuoteliiketoimintajohtaja
(Verkkotietoturvaratkaisut)

Syntymävuosi
1961
1972
1962
1977
1972
1972
1974
1974
1967
1986
1976
1984

Kansalaisuus
Suomi
Suomi
Iso-Britannia
Iso-Britannia
Suomi
Suomi
Iso-Britannia
Suomi
Suomi
Alankomaat
Puola
Suomi

Timo Laaksonen (synt. 1961) on nimitetty F-Securen toimitusjohtajaksi. Tällä hetkellä Laaksonen on WithSecuren johtoryhmän jäsen ja toimii kuluttajatietoturvaliiketoiminnan johtajana ja hänellä on ollut eri positioita WithSecuressa vuodesta 2012 alkaen. Ennen WithSecurea Laaksonen toimi Tecnotree Oyj:n kaupallisena johtajana vuosina 2010–2012 ja
Xtractin toimitusjohtajana vuosina 2008–2010. Laaksonen on myös toiminut toimitusjohtajana First Hop Oy:ssä vuosina
2001–2008, kaupallisena johtajana Sonera SmartTrustissa 1998–2001, johtajana Teamware Group Oy:ssä vuosina 1993–
1998 ja markkinointipäällikkönä ICL Travel Systems Oy:ssä vuosina 1992–1993. Laaksonen on ollut myös hallituksen
jäsen Suomalais-amerikkalaisessa kauppakamarissa (FACC) New Yorkissa vuosina 2018–2019, hallituksen jäsen Broadband Multimedia Marketing Associationissa (USA) vuosina 2018–2019 ja hallituksen jäsen Kvalion Oy:ssä vuosina
2008–2011. Laaksonen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (kansainvälinen markkinointi ja kansainvälinen
kauppaoikeus) ja on Suomen kansalainen.
Antero Norkio (synt. 1972) on nimitetty F-Securen johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan yrityssuunnittelu ja yritysstrategia. Tällä hetkellä hän toimii tuotehallintajohtajana WithSecurella. Norkio on työskennellyt WithSecurella vuodesta
2011, aluksi tuotehallintajohtajana vuosina 2011–2016 ja sen jälkeen nykyisessä tehtävässään koko portfolion
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tuotehallintajohtajana. Ennen WithSecurea Norkio toimi tuotehallintajohtajana ja kansainvälisten kanavakumppaneiden
johtajana Airwide Solutionsilla vuosina 2002–2011 (ml. First Hopin yrityskauppa 2007), tuotehallintajohtajana Taika
Technologies Oy:ssä vuosina 2001–2002 ja tuotehallintajohtajana Sonera Smart Trust:lla vuosina 1997–2001. Norkio on
koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri (strategia ja kansainvälinen liiketoiminta) ja on Suomen kansalainen.
Paul Palmer (synt. 1962) on nimitetty F-Securen johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan kumppaniliiketoiminta. Palmer
on työskennellyt WithSecurella vuodesta 2014. Tänä aikana hän on työskennellyt palveluntarjoaja myynnin johtajana
vuodesta 2021, liiketoiminnan kehitysjohtajana ja Aasian ja Tyynenmeren alueen sekä Lähi-idän ja Afrikan alueen myyntijohtajana vuosina 2020–2021, liiketoiminnan kehitysjohtajana vuosina 2018–2020, Yhdistyneen Kuningaskunnan, Irlannin, Ranskan ja Benelux alueen johtajana vuosina 2015–2018 ja myyntijohtajana Aasian ja Tyynenmeren alueella
vuosina 2014–2015. Ennen WithSecurea Palmer toimi kansainvälisen myynnin johtajana Bubblyllä vuosina 2011–2014
ja myyntijohtajana Aasian ja Tyynenmeren alueella Ubiquisysillä vuosina 2008–2009, Aasian aluejohtajana Asia mFormation Technologiesilla vuosina 2006–2009 ja strategisena johtajana vuosina 2004–2006 sekä myynnin teknisen tuen
johtajana Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa vuosina 2002–2004. Lisäksi Palmer on toiminut myynnin teknisen tuen
päällikkönä Lucent Technologiesilla vuosina 1998–2002. Palmerilla on myös ollut useita luottamustoimia. Hän on ollut
johtajana Bridge This Gapissä vuonna 2019 ja hallituksen jäsenenä Mobile Ecosystem Forumissa vuosina 2015–2017.
Palmer on koulutukseltaan B.Sc. (Electronics and Computing) ja hän on Ison-Britannian kansalainen.
Toby White (synt. 1977) on nimitetty F-Securen johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan tutkimus ja kehitys. White on
toiminut kuluttajatietoturvan tutkimus- ja kehitysjohtajana WithSecurella vuodesta 2020. Ennen WithSecurea White työskenteli digitaalisen suunnittelun johtajana Wärtsilässä vuosina 2017–2020, konsernin teknologiajohtajana GlobalData
Plc:ssä vuosina 2014–2017, perustajana ja teknologiajohtajana Timetricilla vuosina 2008–2016, Unified Model System kehittäjänä Met Officella vuonna 2003 ja tutkimusavustajana Cambridgen yliopiston kemian laboratoriossa vuosina
2002–2003. White on koulutukseltaan kemian maisteri ja filosofian tohtori (Theoretical Chemistry). White on Ison-Britannian kansalainen.
Sari Somerkallio (synt. 1972) on nimitetty F-Securen talous- ja lakiasiainjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan talous- ja lakiasiat. Somerkallio on toiminut kuluttajatietoturvaliiketoiminnan talousjohtajana WithSecurella helmikuusta 2022. Aiemmin Somerkalliolla on ollut useita eri positioita Fiskars-konsernissa vuosina 2008–2021, ja hän on
esimerkiksi toiminut liiketoiminnan talousjohtajana vuosina 2020–2021 ja talouden ja liiketoiminnan kehitysjohtajana
vuosina 2019-2020 ja kehitysprojektien päällikkönä vuosina 2009–2011. Somerkallio on toiminut Wärtsilässä projektija prosessipäällikkönä vuosina 2002–2008 ja sijoittajasuhdepäällikkönä vuosina 1999–2002. Lisäksi Somerkallio on työskennellyt myös analyytikkona Merita Pankkiiriliikkeessä vuosina 1997–1999 ja Interbankissa vuosina 1996–1997. Somerkallio on koulutukseltaan sekä matematiikan että kauppatieteiden (rahoitus) maisteri ja on Suomen kansalainen.
Kitta Virtavuo (synt. 1972) on nimitetty F-Securen johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan F-Securen henkilöstö ja kulttuuri. Virtavuo vastaa myös sisäisestä viestinnästä sekä toimitiloista. Virtavuo on toiminut aikaisemmin Fiskars-konsernin
myynnin henkilöstöjohtajana vuodesta 2020, henkilöstöjohtajana Living-liiketoimintayksikölle vuosina 2017–2020 ja
henkilöstöjohtajana Euroopan liiketoimialueella 2016-2017. Lisäksi hänellä on ollut useita kansainvälisiä HR-johtotehtäviä Nokia Oyj:ssä sekä Nokia Siemens Networksissä Suomessa ja Latinalaisessa Amerikassa vuosina1999–2016. Virtavuolla on kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (Bachelor of Business Administration) ja hän on Suomen kansalainen.
Richard Larcombe (synt. 1974) on nimitetty F-Securen johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan markkinointi. Larcombe
on toiminut markkinointijohtajana kuluttajapalveluissa WithSecurella joulukuusta 2021. Aiemmin hän on toiminut kansainvälisen markkinoinnin johtajana WithSecurella vuosina 2019–2021. Ennen työskentelemistään WithSecurella Larcombe oli mukana perustamassa ismybillfair.com:ia ja toimi sen markkinointijohtajana vuosina 2017–2019. Vuosina
2015–2017 Larcombe toimi brändi- ja markkinointijohtajana Tesco Bankissa. Hän toimi myös markkinointijohtajana ja
markkinoinnin ja sponsoroinnin johtajana Virgin Mediassa vuosina 2010–2015, markkinointijohtajana The Times, Sunday Times ja Times Onlinessa vuosina 2004–2010 ja asiakkuusjohtajana AMV BBDO:ssa vuosina 1998–2004 ja Greyllä
vuosina 1996–1998. Larcombella on psykologian tutkinto (BA Hons) ja hän on Ison-Britannian kansalainen.
Perttu Tynkkynen (synt. 1974) on nimitetty F-Securen johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan suoraliiketoiminta. Tynkkynen on toiminut WithSecuren kansainvälisen kuluttajamyynnin ja markkinoinnin johtajana vuodesta 2015 lähtien. Ennen tätä hän toimi WithSecuren suorakuluttajaliiketoiminnan johtajana vuosina 2011–2015. Tynkkynen on toiminut
WithSecuressa myös kuluttajamyynnin liiketoimintapäällikkönä Suomessa vuosina 2008–2011. Ennen uraa WithSecurella hän toimi alueellisena myyntipäällikkönä Logitechilla vuosina 2005–2008 ja useissa eri rooleissa PC-SuperStoressa
vuosina 1997–2005. Hän on koulutukseltaan liiketalouden kandidaatti (B.Sc. in Business Administration) ja on Suomen
kansalainen.

118

Mikko Kestilä (synt. 1967) on nimitetty F-Securen johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan operatiiviset toiminnot, asiakastuki, IT ja tietoturva. Kestilä on työskennellyt useissa eri tehtävissä WithSecurella yli kuuden vuoden ajan vuodesta
2016 alkaen. Tällä hetkellä hän on operatiivisten toimien johtaja, mitä ennen hän työskenteli esimerkiksi liiketoimintaoperaatioista vastaavana johtajana ja operatiivisesta tehokkuudesta vastaavana johtajana yritys- ja kanavamyynnissä. Kestilä on työskennellyt myös WithSecuren palveluiden johtajana seitsemän kuukautta vuodesta 2014 alkaen, minkä jälkeen
hän työskenteli johtajana tuotehallinnassa Synchronoss Technologiesilla vuosina 2015–2016 ennen paluutaan WithSecurelle vuonna 2016 kumppanuuskokemusjohtajaksi. Ennen tätä Kestilä työskenteli johtajana Goodmill Systems Ltd:ssä
vuosina 2012–2014, johtajana asiakasliiketoiminnoissa Xtract Oy:ssä vuosina 2009–2012 ja johtajana asiantuntijapalveluissa ja tuotekehityksessä Airwide Solutionsilla vuosina 2008–2009, johtajana FirstHop:ssa vuosina 2004–2008 ja monissa tehtävissä Tellabsilla vuosina 1994–2004 ja projektijohtajana ja ohjelmistoinsinöörinä Nokialla vuosina 1990–1994.
Kestilä on koulutukseltaan sähkötekniikan diplomi-insinööri ja Suomen kansalainen.
Steven Offerein (synt. 1986) on nimitetty F-Securen johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan portfolion hallinta. Offerein
on toiminut liiketoiminnan kehitysjohtajana WithSecurella vuodesta 2021 asti ja liiketoiminnan kehityspäällikkönä vuosina 2020–2021. Ennen WithSecurea Offerein on toiminut tuotehallintajohtajana vuosina 2018–2019, sekä eri tuotepäällikkörooleissa 2014–2018 TalkTalkissa. Lisäksi hän on toiminut tuotepäällikkönä NewMotionilla vuosina 2013–2014,
tuotepäällikkönä VodafoneZiggossa vuosina 2010–2013, liiketoiminta-analyytikkona vuosina 2008–2010 sekä tieto- ja
liiketoiminta-analyytikkona @home:ssa (aiemmin Essent Kabelcom) vuosina 2006–2008. Offerein on opiskellut johtamistieteitä (Management Sciences) ja on Alankomaiden kansalainen.
Michal Iwan (synt. 1976) on nimitetty F-Securen johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan tuoteliiketoiminta (tietoturvasovellukset). Iwan on työskennellyt WithSecurella 17 vuotta. Tänä aikana Iwan on toiminut palveluntarjoajaliiketoiminnan
aluejohtajana Keski- ja Itä-Euroopassa vuodesta 2020, operaattorimyynnin aluejohtajana Saksan, Itävallan, Sveitsin, Iberian, Italian, Puolan ja Balkanin alueella vuosina 2015–2020, maajohtajana Puolassa vuosina 2006–2015 ja kanavapäällikkönä Puolassa vuosina 2005–2006. Lisäksi hän on toiminut hallinnoivana jäsenenä Salumanus Sp. Z.o.o.:lla maaliskuusta 2022 lähtien. Iwan on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (Economy and Investments) ja on Puolan kansalainen.
Dmitri Vellikok (synt. 1984) on nimitetty F-Securen johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan tuoteliiketoiminta (verkkotietoturvaratkaisut). Vellikok on työskennellyt WithSecurella vuosina 2008–2022. Vellikok aloitti uransa WithSecurella
teknisenä päällikkönä vuonna 2008, minkä jälkeen hänellä on ollut useita eri positioita WithSecurella. Tällä hetkellä hän
on Americas-alueen liiketoimintakehitysjohtaja. Ennen WithSecurea Vellikok työskenteli teknisenä avustavana insinöörinä IBM:llä vuosina 2007–2008 ja Microsoft-myyntispesialistina vuonna 2007. Vellikokilla on informaatioteknologian
ja markkinoinnin tutkinto Helsinki Business Collegesta (kaupallinen oppilaitos). Hän on Suomen kansalainen.
F-Securen johtohenkilöiden oikeudenkäyntejä koskeva lausunto
Esitteen päivämääränä F-Securen toimitusjohtaja taikka yksikään sen hallituksen tai johtoryhmän jäsenistä ei ole viimeisen viiden vuoden aikana:
•
•

•

saanut tuomiota liittyen petoksellisiin rikoksiin tai rikkomuksiin;
ollut johtavassa asemassa, kuten hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenä tai kuulunut ylimpään johtoon
sellaisessa yhtiössä, joka on kyseisessä tehtävässä toimimisen aikana haettu konkurssiin tai selvitystilaan (pois
lukien sellaiset selvitystilat, jotka on toteutettu yhtiön purkamiseksi verotuksellisista tai konsernirakenteen yksinkertaistamisesta johtuvista syistä); tai
ollut oikeus- tai valvontaviranomaisen (mukaan lukien ammattialajärjestöt) virallisen syytteen tai seuraamuksen
kohteena tai saanut tuomioistuimelta tuomiota kelpaamattomuudesta toimimaan minkään yhtiön hallinto-, johtotai valvontaelimissä tai hoitamaan minkään yhtiön liiketoimintaa.

Eturistiriidat
Yhtiön johtoa koskevista eturistiriidoista on säädetty Osakeyhtiölaissa. Osakeyhtiölain 6 luvun 4 §:n mukaisesti hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja ei saa osallistua hänen ja yhtiön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. Osakeyhtiölain
6 luvun 4(a) pykälän mukaisesti pörssiyhtiön hallituksen jäsen ei saa osallistua yhtiön tai sen tytäryhteisön hallituksessa
sellaisen asian käsittelyyn, joka koskee yhtiön ja kolmannen osapuolen välistä sopimusta, mikäli kyseinen jäsen on niihin
lähipiirisuhteessa ja oikeustoimi ei ole yhtiön tavanomaista liiketoimintaa tai sitä ei toteuteta tavanomaisin kaupallisin
ehdoin. Tällaista sopimusta koskeva päätös on pätevä, jos sitä kannattaa päätökseen vaadittava enemmistö niistä pörssiyhtiön tai sen suomalaisen tytäryhteisön hallituksen jäsenistä, jotka eivät ole lähipiirisuhteessa päätettävään asiaan. Toimitusjohtajaan sovelletaan edellä mainittuja pörssiyhtiön hallituksen jäsenen esteellisyyttä koskevia säännöksiä myös
yhtiön tytäryhtiön päätöksenteossa. Edellä mainittua sopimusta koskevaa säännöstä sovelletaan myös yhtiön muuhun
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oikeustoimeen ja oikeudenkäyntiin sekä muuhun puhevallan käyttämiseen. Osakeyhtiölaki ei sisällä säännöksiä johtoryhmän jäseniä koskevista eturistiriidoista.
Kaikki F-Securen hallituksen jäsenet ovat itsenäisiä Yhtiöstä ja sen merkittävimmistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Risto Siilasmaata, joka ei ole itsenäinen Yhtiön merkittävimmistä osakkeenomistajista, sillä hänet lasketaan
10.5.2022 Yhtiön merkittäväksi osakkeenomistajaksi 34,4 prosentin omistuksellaan ja äänivallallaan42 sekä lukuun ottamatta Calvin Gania, joka ei ole itsenäinen Yhtiöstä, sillä hän työskentelee Yhtiön palveluksessa. F-Securen toimitusjohtajan, Yhtiön hallitusten jäsenten ja johtoryhmän jäsenten välillä ei ole perhesuhteita.
Johdon palkkiot
Hallituksen jäsenten palkkiot
F-Securen ehdotetun yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenille maksettavasta palkkioista päättää yhtiökokous. Hallituksen palkkioista päätetään WithSecuren Jakautumisesta päättävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. F-Secure vastaa
yksin F-Securen hallituksen palkkioista sekä kaikista muista mahdollisista hallitukseen liittyvistä kustannuksista ja vastuista myös siltä osin kuin palkkiot, kustannukset tai vastuut saattavat liittyä kokonaan tai osittain Täytäntöönpanopäivää
edeltävään aikaan.
WithSecuren hallitus on henkilöstövaliokunnan suosituksesta ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että F-Securen
hallituksen jäsenille maksetaan toimikauden ajalta palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 80 000 euroa, valiokuntien puheenjohtajille 48 000 euroa, ja muille hallituksen jäsenille 38 000 euroa sekä hallituksen jäsenelle, joka on
työsuhteessa F-Secureen 12 667 euroa.
Edelleen hallitus ehdottaa henkilöstövaliokunnan suosituksesta, että palkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina F-Secure Oyj:n osakkeina ja että F-Secure Oyj suorittaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti menevän varainsiirtoveron. F-Secure Oyj hankkii osakkeet tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita F-Secure Oyj:n hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. F-Secure Oyj:n hallituksen jäsenten matkakulut sekä muut hallitustyöskentelyyn välittömästi liittyvät kulut korvataan F-Secure Oyj:n kulloinkin voimassa olevan korvauspolitiikan mukaan. Kullekin FSecure Oyj:n hallituksen jäsenelle maksetaan matkustuksesta hänen asuinmaahansa ulkopuolella pidettäviin kokouksiin
matkakulujen lisäksi ennalta määrätty palkkio F-Secure Oyj:n kulloinkin voimassa olevan matkustuspolitiikan mukaisesti.
Ehdotus F-Secure Oyj:n hallituksen jäsenten palkkioista kattaa ehdotettujen hallituksen jäsenten osallistumisen Jakautumisen valmistelun edellyttämiin toimenpiteisiin ja näiden toimenpiteiden tukemiseen myös Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä edeltävältä ajalta. Selvyyden vuoksi, F-Secure Oyj vastaa F-Secure Oyj:n hallituksen jäsenten palkkioista myös täytäntöönpanopäivänä toteutettavan Jakautumisen toteuttamista edeltävältä ajalta Jakautumissuunnitelman
mukaisesti.
Johtoryhmän ja toimitusjohtajan palkkiot
Timo Laaksosen toimitusjohtajan toimisopimuksen mukaisesti Laaksosen palkkio muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, jonka lisäksi Laaksonen on oikeutettu saamaan tavanomaisia luontoisetuja ja kulloinkin voimassa olevien kannustinohjelmien mukaisia kannustimia sekä F-Securen bonusohjelmien mukaisia bonuksia. Toimitusjohtajan toimisopimuksen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Jos Yhtiö irtisanoo toimisopimuksen jostain muusta syystä kuin sopimusrikkomuksen takia, toimitusjohtajalla on irtisanomisajan palkan lisäksi oikeus irtisanomiskorvaukseen, joka vastaa kuuden
(6) kuukauden palkkaa. Yhtiö hankkii toimitusjohtajalle henkivakuutuksen, jonka summa vastaa toimitusjohtajan vuosittaista bruttopalkkaa.
Muiden johtoryhmän jäsenten palkkiot muodostuvat kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista ja kulloinkin voimassa olevista kannustimista.
Johtoryhmän jäsenten eläke-etuudet määräytyvät soveltuvan lainsäädännön tai työehtosopimusten mukaisesti.

42

10.5.2022 Risto Siilasmaa on WithSecuren suurin osakkeenomistaja 34,4 prosentin osuudella WithSecuren kaikista osakkeista ja äänistä. Risto Siilasmaa tulee omistamaan yhteensä noin 34,4 prosenttia F-Securen kaikista Osakkeista ja äänistä Listalleoton jälkeen olettaen, ettei WithSecuren suurimpien osakkeenomistajien omistuksessa ja WithSecuren hallussa olevien omien osakkeiden määrässä tapahdu muutoksia 10.5.2022 ja Täytäntöönpanopäivän välisenä aikana.
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Kannustinjärjestelmät
WithSecurella on WithSecuren ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden avainhenkilöstölle suunnattuja osakepohjaisia kannustinohjelmia. Osakepohjaiset kannustinohjelmat voivat perustua pitkän aikavälin taloudelliseen ja strategiseen suoriutumiseen tai ainoastaan WithSecuren osakkeen arvon nousuun. Kannustinohjelman perustuessa WithSecuren osakkeen arvon nousuun voidaan osallistujille myöntää osakkeiden merkintä- tai hankintaoikeuksia etukäteen määriteltyyn hintaan. Suoriteperusteisissa ohjelmissa WithSecuren hallitus arvioi ansaintakriteerien toteutumisen jokaisen
ansaintajakson jälkeen ja maksettavan palkkion määrä perustuu asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen ansaintajakson
aikana. WithSecuren osakkeen arvon nousuun perustuvan kannustinohjelman todellinen palkkio määräytyy osakkeen tulevasta arvonnoususta. Kannustinohjelmien mukainen osakepalkkio menetetään, mikäli henkilön työ- tai toimisuhde yhtiössä päättyy tai irtisanotaan ennen oikeuden lopullista syntymistä.
WithSecurella on seuraavat osakepohjaiset kannustinohjelmat, joiden mukaisia osakepalkkioita on maksamatta tämän
esitteen päivämääränä:
•
•

pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinohjelma 2020–2022, ansaintakaudet 2020–2022, 2021–2023 ja 2022–
2024
rajoitettu osakepalkkiojärjestelmä, ansaintakaudet 2020–2021, 2021–2022, 2022–2023 ja 2022–2024

Jakautumissuunnitelman mukaisesti WithSecuren hallitus voi päättää Jakautumisen vaikutuksista osakepohjaisiin kannustinohjelmiin niiden ehtojen mukaisesti ennen Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä. WithSecuren hallitus voi
päättää vastaavasti myös Jakautumisessa F-Securelle siirtyvien osallistujien osalta. Päätökset sitovat WithSecurea, FSecurea ja kyseisiä osallistujia. WithSecuren hallitus voi myös päättää uusista WithSecuren henkilöstölle, mukaan lukien
myös Jakautumisessa F-Securelle siirtyvä henkilöstö, suunnattavista osakepohjaisista kannustinohjelmista (mukaan lukien esimerkiksi osakepohjaisten kannustinohjelmien uusista ansaintajaksoista) Täytäntöönpanopäivään saakka. Tämän
jälkeen F-Securen hallitus päättää mahdollisista siirtyvälle henkilöstölle suunnatuista ohjelmista, sekä niiden mittareista,
tavoitteista ja osallistujista.
F-Secure aikoo jatkaa WithSecuren osakepohjaisia kannustinohjelmia mahdollisimman pienillä muutoksilla muuttamalla
kannustinohjelmien ehtoja siten, että F-Securen kannustinjärjestelmien perusteella annettavat palkkiot maksetaan
WithSecuren osakkeiden sijasta F-Securen osakkeina F-Securen johtoryhmän jäsenille ja tietyille muille F-Securen avainhenkilöille. F-Securen hallitus tulee kuitenkin päättämään F-Securen osakepohjaisten kannustinohjelmien yksityiskohdista vasta Täytäntöönpanopäivän jälkeen. Allokaatioperiaatteet, joiden mukaan WithSecuren nykyisten kannustinjärjestelmien nojalla annettavat osakepalkkiot muunnetaan F-Securen osakepalkkioiksi, määritetään F-Securen osakkeiden hinnanmuodostuksen perusteella Listautumisen jälkeen.
Esitteen päivämääränä voimassa olevien suunnitelmien mukaisesti F-Securella tulee olemaan seuraavat osakepohjaiset
kannustinohjelmat:
•
•
•
•

pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinohjelma 2020–2022, jonka ansaintajakso jatkuu helmikuuhun 2023
saakka, ja jonka perusteella voi tulla maksettavaksi enintään 340 000 F-Securen osaketta;
pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinohjelma 2021–2023, jonka ansaintajakso jatkuu helmikuuhun 2024
saakka, ja jonka perusteella voi tulla maksettavaksi enintään 372 000 F-Securen osaketta;
pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinohjelma 2022–2024, jonka ansaintajakso jatkuu helmikuuhun 2024
saakka, ja jonka perusteella voi tulla maksettavaksi enintään 324 000 F-Securen osaketta; ja
rajoitettu osakepohjainen kannustinohjelma 2021–2022, jonka ansaintajakso jatkuu tammikuuhun 2023 saakka,
ja jonka perusteella voi tulla maksettavaksi enintään 40 000 F-Securen osaketta.

Osakepalkkioiden maksaminen on ehdollinen tiettyjen kannustinohjelmien ehdoissa määriteltyjen ansaintakriteerien täyttymiselle sekä sille, että henkilön työ- tai toimisuhde F-Secureen jatkuu eikä sitä ole irtisanottu ennen osakepalkkion
maksamista.
Hallituksen jäsenten ja johdon omistus
WithSecuren osakasluettelon mukaan F-Securen hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet omistivat
10.5.2022 yhteensä noin 34,4 prosenttia WithSecuren osakkeista ja äänistä. WithSecuren osakkeenomistajat saavat Jakautumissuunnitelman mukaisesti Jakautumisvastikkeena yhden (1) F-Securen osakkeen jokaista Täytäntöönpanopäivänä omistamaansa WithSecuren osaketta kohden.
Seuraavassa taulukossa esitetään F-Securen hallituksen ja johtoryhmän jäsenten omistamien WithSecuren osakkeiden
lukumäärä. Tiedot perustuvat 10.5.2022 päivättyyn WithSecuren osakasluetteloon.
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Asema
Hallitus
Pertti Ervi
Risto Siilasmaa
Petra Teräsaho
Thomas Jul
Madeleine Lassoued
Calvin Gan

Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen

Johtoryhmä
Timo Laaksonen
Antero Norkio
Paul Palmer
Toby White
Sari Somerkallio
Kitta Virtavuo
Richard Larcombe
Perttu Tynkkynen
Mikko Kestilä
Steven Offerein
Michal Iwan
Dmitri Vellikok

Toimitusjohtaja
Yrityssuunnittelujohtaja
Kumppaniliiketoimintajohtaja
Tutkimus- ja kehitysjohtaja
Talous- ja lakiasiainjohtaja
Henkilöstöjohtaja
Markkinointijohtaja
Suoramyyntijohtaja
Operatiivinen johtaja
Portfoliohallintajohtaja
Tuoteliiketoimintajohtaja (Tietoturvasovellukset)
Tuoteliiketoimintajohtaja (Verkkotietoturvaratkaisut)

Osakkeet
70 990
60 017 365
0
0*
0
0

7 250
37 526
0
0
2 298
0
0
6 288
2 229
0
639
0

* 10.5.2022 Jul omistaa noin 25 prosenttia Matta Holding ApS:n osakkeista, ja Matta Holding ApS omistaa 8 570 WithSecuren osaketta.

Tilintarkastajat
F-Securen carve-out -tilinpäätökset 31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta on tilintarkastanut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, KHT Janne Rajalahden toimiessa päävastuullisena tilintarkastajana.
Janne Rajalahti on merkitty tilintarkastuslain (1141/2015, muutoksineen) 6 luvun 9 §:ssä tarkoitettuun tilintarkastajarekisteriin.
F-Securen yhtiöjärjestyksen kohdan 7 mukaan F-Securella on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain
(1131/2015) mukainen tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous nimittää Yhtiön tilintarkastajan, ja tilintarkastajan toimikausi
päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
WithSecuren hallitus on ehdottanut, että F-Securen tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut Yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Janne Rajalahden. Tilintarkastajan toimikausi päätyy F-Securen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
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OMISTUSRAKENNE
10.5.2022 WithSecurella oli 174 598 739 osaketta ja yksi (1) osake vastaa yhtä (1) ääntä. WithSecuren osakkeenomistajat
saavat Jakautumisvastikkeena yhden (1) F-Securen uuden osakkeen jokaista omistamaansa WithSecuren osaketta kohden,
eli Jakautumisvastike annetaan WithSecuren osakkeenomistajille heidän omistustensa mukaisessa suhteessa 1:1. Jakautumisvastiketta ei anneta WithSecuren hallussa oleville omille osakkeille (71 795 osaketta 10.5.2022).
Jos osakkeenomistajan omistus- tai ääniosuus on vähintään viisi (5) prosenttia WithSecuren äänimäärästä tai osakkeiden
kokonaismäärästä, osakkeenomistajalla on Arvopaperimarkkinalain mukainen omistus- ja ääniosuutta koskeva ilmoitusvelvollisuus. Seuraavassa taulukossa esitetään WithSecuren kymmenen (10) suurinta osakkeenomistajaa ja heidän osakeomistuksensa WithSecuren käytettävissä 10.5.2022 olleiden tietojen perusteella:
Osakkeenomistaja
1
Risto Siilasmaa
2
Nordea Nordic Small Cap Fund

Osakkeiden lukumäärä
yhteensä
60 017 365
11 557 976

Prosenttia Yhtiön
osakkeista ja äänistä
34,4
6,6

3

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

7 354 057

4,2

4

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

6 020 000

3,4

5

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

3 998 047

2,3

6

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma

3 970 660

2,3

7

Valtion Eläkerahasto

3 900 000

2,2

8

Sijoitusrahasto Nordea Suomi

2 700 381

1,5

9
10

Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva
OP-Suomi Pienyhtiöt

1 967 073
1 816 411

1,1
1,0

Olettaen, ettei WithSecuren suurimpien osakkeenomistajien omistuksessa ja WithSecuren hallussa olevien omien osakkeiden määrässä tapahdu muutoksia 10.5.2022 ja Täytäntöönpanopäivän välisenä aikana, WithSecuren osakeomistukset
tulevat vastaamaan F-Securen osakeomistuksia.
Siltä osin kuin WithSecure on tietoinen, F-Secure ei ole suoraan tai välillisesti minkään tahon määräysvallassa Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4 pykälän tarkoittamalla tavalla.
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LÄHIPIIRILIIKETOIMET
F-Securella on lähipiiritapahtumia emoyhtiö WithSecure Oyj:n kanssa, WithSecuren konserniyhtiöiden kanssa ja avainhenkilöiden kanssa. Avainhenkilöihin kuuluvat WithSecuren toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet sekä WithSecuren hallituksen jäsenet.
WithSecuren perustaja Risto Siilasmaa on toiminut WithSecuren hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2006. Siilasmaa
omistaa 10.5.2022 noin 34,4 prosenttia WithSecuren kaikista osakkeista ja 34,4 prosenttia kaikista äänistä. Jakautumisesta
päättävä ylimääräinen yhtiökokous valitsee myös F-Securen hallituksen jäsenet toimikaudelle, joka alkaa Jakautumisen
täytäntöönpanopäivästä. Tarkoitus on ehdottaa Risto Siilasmaan nimittämistä F-Securen hallituksen jäseneksi. WithSecuren omistusosuutensa johdosta Risto Siilasmaalla on ollut huomattava vaikutusvalta WithSecuressa, ja näin ollen myös
F-Securessa, esitetyillä tilikausilla.
Koska F-Securella ei ole ollut erillistä johtoryhmää eikä erillistä hallitusta esitettyinä ajanjaksoina, WithSecuren avainhenkilöiden työsuhde-etuuksien osuus on kohdistettu F-Securelle ja kirjattu carve-out -taloudellisiin tietoihin. Täytäntöönpanopäivän jälkeen F-Securen ja WithSecuren väliset liiketoimet eivät ole lähipiiriliiketoimia.
F-Securelle kohdistettujen avainhenkilöille myönnettyjen osakeperusteisten maksujen osuus sisältyy kuluna osakeohjelmien osakeperusteisiin maksuihin.
Koska F-Secure ei ole toiminut itsenäisenä julkisena yhtiönä ilmoitettuina tilikausina, edellä esitetyt tiedot eivät anna
viitteitä siitä, millainen F-Securen avainhenkilöiden palkitseminen on tulevaisuudessa.
Seuraavassa taulukossa esitetään WithSecuren johtoon kuuluvien avainhenkilöiden työsuhde-etuudet, jotka on kohdistettu carve-out -taloudellisiin tietoihin F-Securelle, sillä F-Securella ei ollut erillistä johtoryhmää 31.12.2021, 31.12.2020
ja 31.12.2019 päättyneillä tilikausilla ja 31.3.2022 ja 31.3.2021 päättyneiltä kolmen kuukauden jaksoilta:

Miljoonaa euroa
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhdeetuudet ......................................................
Eläkkeet ...................................................
Osakeperusteiset maksut ..........................
Yhteensä ..................................................

1.1.–31.3.
2022
2021
(tilintarkastamaton)

0,3
0,0
0,1
0,4

31.12. päättyneeltä tilikaudelta
2021
2020
2019
(tilintarkastettu)

0,2
0,0
0,1
0,4

0,8
0,1
0,1
1,0

0,7
0,1
0,1
0,9

0,8
0,1
0,1
1,1

F-Securen carve-out -taloudellisissa tiedoissa hallituksen palkkioista aiheutuva kuluvaikutus oli 0,1 miljoonaa euroa
vuonna 2021, 0,1 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 0,0 miljoonaa euroa vuonna 2019.
Historialliset carve-out -taloudelliset tiedot sisältävät tietoja F-Securen ja WithSecuren välisistä siirtymävaiheen palvelusopimuksista sekä muista järjestelyistä. Lisäksi F-Secure on myynyt kuluttajatuotteita WithSecurelle ja ostanut yritystuotteita WithSecurelta.
Seuraavassa taulukossa esitetään F-Securen ja WithSecuren väliset järjestelyt carve-out -periaatteiden mukaisesti mainittuina ajankohtina:
Miljoonaa euroa
Liikevaihto ...........................................
Hankinnat .............................................

1.1.–31.3.
2022
2021
(tilintarkastamaton)

0,0
0,1

31.12. päättyneeltä tilikaudelta
2021
2020
2019
(tilintarkastettu)

0,1
0,1

0,4
0,4

0,5
0,6

0,6
0,9

Lisäksi WithSecurella on oman pääoman ja vieraan pääoman transaktioita F-Securen kanssa, mikä on johtanut saatavien
kirjaamiseen WithSecuren kanssa carve-out -periaatteella.
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Seuraavassa taulukossa esitetään F-Securen ja WithSecuren väliset tase-erät carve-out -periaatteiden mukaisesti mainittuina ajankohtina:
Miljoonaa euroa
Saamiset ...............................................

31.3.
2022
2021
(tilintarkastamaton)
10,3
11,5

2021

31.12.
2020
(tilintarkastettu)
12,1
12,2

2019
7,1

Oman pääoman ehtoiset liiketoimet WithSecuren kanssa 31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta
sekä 31.3.2022 ja 31.3.2021 päättyneiltä kolmen kuukauden jaksoilta on esitetty yhdistellyn taseen kohdassa sijoitettu
oma pääoma.
WithSecuren johtoon kuuluvien avainhenkilöiden palkkioissa tai periaatteissa, joita sovelletaan tällaisten kulujen kohdistamiseen F-Securelle carve-out ‑taloudellisia tietoja varten, ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia 31.12.2021 jälkeen.
Tarkempia tietoja F-Securen hallitukselle, johtoryhmälle ja toimitusjohtajalle Jakautumisen jälkeen maksettavista palkkioista on kuvattu Esitteen kohdassa ”Hallitus, johto ja tilintarkastajat – Johdon palkkiot”.
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OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Seuraavat tiedot perustuvat Jakautumissuunnitelmaan ja tämän Esitteen päivämääränä kuluttajatietoturvaliiketoiminnasta saatavilla oleviin tietoihin, sillä F-Securen perustaminen tulee voimaan vasta Täytäntöönpanopäivänä. Jakautumissuunnitelma on Esitteen Liitteenä A.
Tietoa F-Securesta
Yhtiön, jolle kaikki WithSecuren kuluttajatietoturvaliiketoimintaan kuuluvat varat, velat ja vastuut siirtyvät Jakautumisessa, toiminimeksi on ehdotettu F-Secure Oyj suomeksi ja F-Secure Corporation englanniksi. F-Securen kotipaikka tulee
olemaan Helsinki. F-Securesta tulee Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö, johon sovelletaan Suomen lakia. F-Secure
tullaan rekisteröimään Kaupparekisteriin yritys- ja yhteisötunnuksella 3269349-7. F-Securen osoite tulee olemaan Tammasaarenkatu 7, 00180 Helsinki.
F-Securen yhtiöjärjestyksen kohdan 2 mukaan F-Securen toimialana on suunnitella, valmistaa, julkaista ja tarjota informaatioteknologiaan ja kyberturvaan liittyviä tuotteita, kuten esimerkiksi laitteistoja ja ohjelmistoja, ja palveluja, sekä
harjoittaa kaikkien edellä mainittujen tai niihin liittyvien välineiden maahantuontia ja vientiä. Yhtiö voi lisäksi harjoittaa
arvopaperikauppaa.
F-Securen Osakkeet ja osakepääoma
F-Securen osakepääoma tulee olemaan 80 000 euroa. Jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä WithSecuren osakkeenomistajat saavat Jakautumisvastikkeena yhden (1) uuden F-Securen osakkeen jokaista omistamaansa WithSecuren osaketta kohden, eli Jakautumisvastike annetaan WithSecuren osakkeenomistajille heidän omistustensa mukaisessa suhteessa 1:1. Jakautumisvastiketta ei anneta WithSecuren hallussa oleville omille osakkeille. WithSecuren hallussa olevien
omien osakkeiden määrä on 71 795 osaketta tämän Esitteen päivämääränä. Olettaen, ettei F-Securen liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärässä tapahdu muutoksia tämän Esitteen päivämääränä ja Täytäntöönpanopäivän välillä, F-Securen osakkeiden kokonaismäärä on Täytäntöönpanopäivänä 174 526 944 osaketta. F-Securella
tulee olemaan yksi (1) osakesarja, ja sen osakkeilla ei tule olemaan nimellisarvoa. F-Securen yhtiökokouksissa jokainen
osake tuottaa omistajalleen yhden äänen ja yhtäläiset oikeudet jaettaviin varoihin. F-Securen osakkeet liitetään Suomen
arvo-osuusjärjestelmään. F-Securen osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle. F-Securen osakkeiden kaupankäyntitunnus Nasdaq Helsingissä tulee olemaan FSECURE. F-Securen osakkeiden ISIN-koodi
tulee olemaan FI4000519236. Täytäntöönpanopäivänä F-Secure tai sen tytäryhtiöt eivät omista F-Securen osakkeita.
F-Securen osakkeiden Listalleotto
Nasdaq Helsinki on arvioinut, että F-Secure täyttää Nasdaq Helsingin listalleottamisen edellytykset, ehdollisena tietyille
kohdassa ”Yhteenveto Jakautumisesta – Yleiskuvaus” tarkemmin kuvatuille ehdoille. Nasdaq Helsingin listalleottomenettelyn mukaisesti F-Securen tarkoituksena on hakea osakkeidensa ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä
viimeistään ensimmäistä kaupankäyntipäivää edeltävänä pankkipäivänä. F-Securen osakkeet noteerataan euroina Nasdaq
Helsingissä. Kaupankäynnin F-Securen osakkeilla Nasdaq Helsingissä odotetaan alkavan ensimmäisenä pankkipäivänä
Täytäntöönpanopäivän jälkeen tai mahdollisimman pian sen jälkeen.
WithSecuren hallituksen ehdottamat valtuutukset
F-Securen hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
F-Securen hallituksen on ehdotettu Jakautumissuunnitelman nojalla olevan valtuutettu päättämään Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeen yhteensä enintään 15 000 000 F-Securen Osakkeen antamisesta osakeannilla sekä antamalla Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita Osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus koskee sekä uusien Osakkeiden antamista että F-Securen hallussa olevien omien
Osakkeiden luovuttamista.
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien tai muiden Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen toteuttamiseen, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallitus on
myös oikeutettu päättämään Yhtiön hallussa olevien omien Osakkeiden myynnistä säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsingissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
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Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa Täytäntöönpanopäivää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.
F-Securen hallituksen valtuuttaminen päättämään omien Osakkeiden hankkimisesta
F-Securen hallituksen on ehdotettu Jakautumissuunnitelman nojalla olevan valtuutettu päättämään Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeen yhteensä enintään 15 000 000 F-Securen oman Osakkeen hankkimisesta yhdessä tai
useammassa erässä F-Securen vapaalla omalla pääomalla.
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään omien Osakkeiden hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien Osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus käsittää Osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä tai muuten markkinoilla hankintahetkellä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella, tai osakkeenomistajille tehtävällä ostotarjouksella, jolloin hankintahinnan tulee olla kaikille osakkeenomistajille sama. F-Securen omia
Osakkeita hankitaan käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden F-Securen liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, F-Securen pääomarakenteen optimoimiseksi, osana F-Securen kannustinjärjestelmien toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista F-Securen
omien Osakkeiden hankkimisen ehdoista.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa Täytäntöönpanopäivää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.
Osinkopolitiikka
F-Securen osinkopolitiikan mukaan, F-Securen tavoitteena on jakaa osinkoa nettotuotostaan noin 50 prosenttia tai yli.
Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää osingonjaosta hallituksen ehdotuksen perusteella. Osinkoa maksetaan
yleensä kerran tilikaudessa, ja sitä voidaan maksaa vasta sen jälkeen, kun yhtiökokous on vahvistanut yhtiön tilinpäätöksen. Jos osinkoa jaetaan, kaikki Osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon. Minkään tilikauden osalta ei voi olla varmuutta
jaettavien osinkojen määrästä tai siitä, jakaako yhtiö osinkoja lainkaan. Yhtiön joltakin tilikaudelta maksamat osingot
eivät ole suuntaa antavia kyseisen tilikauden jälkeen maksettavista osingoista. Osingonjakoon sovellettavia rajoituksia
kuvataan tarkemmin kohdassa ”Osakkeenomistajien oikeudet – Osinko ja muun vapaan oman pääoman jakaminen”.
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OSAKKEENOMISTAJIEN OIKEUDET
Seuraavat tiedot perustuvat Jakautumissuunnitelmaan ja tämän Esitteen päivämääränä kuluttajatietoturvaliiketoiminnasta saatavilla oleviin tietoihin, sillä F-Securen perustaminen tulee voimaan vasta Täytäntöönpanopäivänä. Jakautumissuunnitelma on Esitteen Liitteenä A.
F-Securen Osakkeet ja osakepääoma
F-Securen osakepääoma tulee olemaan 80 000 euroa. Jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä WithSecuren osakkeenomistajat saavat Jakautumisvastikkeena yhden (1) uuden F-Securen osakkeen jokaista omistamaansa WithSecuren osaketta kohden. Toisin sanoen Jakautumisvastike annetaan WithSecuren osakkeenomistajille heidän omistustensa mukaisessa suhteessa 1:1. Jakautumisvastiketta ei anneta WithSecuren hallussa oleville omille osakkeille. WithSecuren hallussa
olevien omien osakkeiden määrä tämän Esitteen päivämääränä on 71 795 osaketta.
Olettaen, ettei F-Securen liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärässä tapahdu muutoksia tämän Esitteen päivämäärän ja Täytäntöönpanopäivän välillä, F-Securen osakkeiden kokonaismäärä on Täytäntöönpanopäivänä 174 526 944 osaketta. F-Securella tulee olemaan yksi (1) osakesarja, ja sen osakkeilla ei tule olemaan nimellisarvoa. F-Securen osakkeet liitetään Suomen arvo-osuusjärjestelmään. F-Securen osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle. F-Securen osakkeiden kaupankäyntitunnus Nasdaq Helsingissä tulee olemaan
FSECURE. F-Securen osakkeiden ISIN-koodi tulee olemaan FI4000519236.
Lisätietoja F-Securen osakkeista ja osakepääomasta on esitetty kohdassa ”Osakkeet ja osakepääoma”.
Merkintäetuoikeudet
Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä yhtiön uusia osakkeita osakeomistustensa mukaisessa
suhteessa, ellei yhtiökokous tai hallitus toisin määrää. Päätös laskea liikkeeseen uusia osakkeita osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen sekä päätös myöntää optio-oikeuksia ja muita yhtiön osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia vaatii vähintään kahden kolmasosan enemmistön yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Lisäksi tällainen päätös edellyttää, että tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeyhtiölain mukaan päätös
maksuttomasta osakeannista osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen edellyttää, että tähän on yhtiön kannalta
ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
Tietyt osakkeenomistajat, jotka asuvat tai joiden rekisteröity osoite on Suomen ulkopuolella, mukaan lukien Yhdysvalloissa asuvat tai olevat osakkeenomistajat, eivät välttämättä voi käyttää osakeomistukseensa perustuvaa merkintäetuoikeuttaan, ellei osakkeita ole rekisteröity kyseisen valtion arvopaperilainsäädännön mukaisesti tai ellei vapautusta rekisteröimisestä tai muusta vastaavista vaatimuksista ole asianomaisen valtion arvopaperilainsäädännössä.
Yhtiökokous
Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, joka on pidettävä yhtiön kotipaikassa, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisesta paikkakunnasta. Täytäntöönpanopäivänä voimaan tulevan F-Securen yhtiöjärjestyksen mukaan F-Securen yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan Helsingin lisäksi Espoossa tai Vantaalla.
Kokous voidaan erittäin painavista syistä pitää muullakin paikkakunnalla. Väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista,
osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista COVID-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi annetun
lain (375/2021) mukaan pörssiyhtiön yhtiökokous voidaan järjestää niin, että osakkeenomistajat saavat osallistua vain
etänä (eli osakkeenomistajat eivät osallistu kokoukseen kokouspaikalla) tai vain valitsemansa asiamiehen välityksellä.
Väliaikainen laki on voimassa 30.6.2022 saakka.
Osakeyhtiölain mukaan yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous käsittelee Osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen edellyttämiä tai hallituksen sille esittämiä asioita.
Täytäntöönpanopäivänä voimaan tulevan F-Securen yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määrittämänä päivänä ja kellonaikana kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä osakkeenomistajien vahvistettavaksi tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen
ja rahavirtalaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen. Varsinaisessa yhtiökokouksessa osakkeenomistajat
päättävät muun muassa taseen osoittaman voiton käyttämisestä, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valitsemista ja näiden palkkioista. Ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttava koolle tiettyjen asioiden käsittelyä varten silloin, kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun yhtiön
tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat yhdessä vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista yhtiön liikkeeseen
laskemista ja ulkona olevista osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat. Lähtökohtaisesti yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus.
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Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. F-Securen yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu on julkaistava yhtiön verkkosivuilla. Osakeyhtiölain mukaan tietyissä tilanteissa sovelletaan erityisiä määräaikoja. Esimerkiksi, yhtiökokouksen päättäessä jakautumisesta, yhtiökokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kuukausi ennen yhtiökokouksen
täsmäytyspäivää. Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava F-Securelle viimeistään
kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.
Ollakseen oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen ja käyttääkseen siellä äänioikeuttaan osakkeenomistajan tulee olla
rekisteröitynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finlandin arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain
(348/2017, muutoksineen) mukaan ylläpitämään osakasluetteloon vähintään kahdeksan (8) arkipäivää ennen yhtiökokousta (täsmäytyspäivä). Katso lisätietoja kohdasta ”Suomen arvopaperimarkkinat – Arvo-osuusjärjestelmä”. Jos hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan, hänen tulee rekisteröidä osakkeet väliaikaisesti omiin nimiinsä Euroclear Finlandin ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään yhtiökokouskutsussa ilmoitettuna päivänä, jonka täytyy olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen. Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa koskeva ilmoitus tilapäisestä rekisteröitymisestä yhtiön osakasluetteloon katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksen päätösvaltaisuuden edellytykseksi ei Osakeyhtiölaissa tai F-Securen yhtiöjärjestyksessä ole
asetettu tiettyä osallistujamäärää.
Äänioikeudet
Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuttaan osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai
valtuutetun asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten
luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Lisäksi osakkeenomistaja tai asiamies voi käyttää yhtiökokouksessa avustajaa. F-Securen yhtiökokouksissa jokainen osake tuottaa omistajalleen yhden (1) äänen. Jos osakkeenomistajan osakkeet on kirjattu useammalle kuin yhdelle arvo-osuustilille, osakkeenomistajalla on oikeus käyttää eri asiamiestä kunkin arvo-osuustilin osakkeiden osalta, ja yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää sellaisten osakkeiden ääniä, omistaja on ilmoitettava tilapäisesti merkittäväksi F-Securen osakasluetteloon.
Yhtiökokouksessa useimmat päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kuitenkin eräät päätökset, kuten
yhtiöjärjestyksen muutokset, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeaminen osakeannin yhteydessä ja päätökset yhtiön sulautumisesta, jakautumisesta tai purkamisesta, edellyttävät vähintään kahden kolmasosan enemmistöä annetuista äänistä sekä kokouksessa edustetuista osakkeista. Lisäksi tietyt päätökset, kuten osakkeenomistajien omistusosuuksista poikkeava osakkeiden pakollinen lunastaminen, edellyttävät kaikkien osakkeenomistajien hyväksyntää.
Osinko ja muun vapaan oman pääoman jakaminen
Osingon jakamisesta ja muusta varojenjaosta päättää yhtiökokous äänten enemmistöllä. F-Securen osakkeet tuottavat
yhtäläiset oikeudet jaettaviin varoihin. Osinkoja maksetaan sen jälkeen, kun yhtiökokous on hyväksynyt yhtiön tilinpäätöksen ja hallituksen osingonjakoehdotuksen. Osakeyhtiölain mukaan osingon jakamista koskevan päätöksen voi tehdä
yhtiökokouksen ohella myös hallitus yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla. Osingonjaon on perustuttava viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettuun tilintarkastettuun tilinpäätökseen, mutta yhtiö voi myös päättää jakaa kuluvan tilikauden voittoon perustuvaa väliosinkoa ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksymän uuden tilintarkastetun tilinpäätöksen perusteella. Pääsääntöisesti osingon määrä ei saa ylittää hallituksen esittämää tai hyväksymää määrää.
Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön oma pääoma jakautuu sidottuun ja vapaaseen omaan pääomaan. Sidottu oma pääoma
koostuu osakepääomasta, kirjanpitolain (1336/1997, muutoksineen) mukaisesta käyvän arvon rahastosta, arvonkorotusrahastosta ja uudelleenarvostusrahastosta sekä ennen 1.9.2006 osakeyhtiölain voimaanpanosta annetun lain (625/2006)
mukaan mahdollisesti perustetusta vararahastosta ja ylikurssirahastosta ennen Osakeyhtiölain voimaantuloa. Muut oman
pääoman rahastot kuuluvat vapaaseen omaan pääomaan. Vapaa oma pääoma sisältää siten päättyneen tilikauden voiton
tai tappion, edellisten tilikausien kertyneet voittovarat ja yhtiön muun vapaan oman pääoman erät, mukaan lukien sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto. Jakokelpoisia varoja ovat vapaan oman pääoman erät, joista on vähennetty raportoitu tappio ja mahdolliset yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta jätettävät varat sekä eräät muut jakokelvottomat varat
(”Jakokelpoiset Varat”). Osakeyhtiölain mukaan jaettavan osingon määrä ei saa ylittää yhtiön Jakokelpoisia Varoja eikä
osingonjako saa aiheuttaa maksukyvyttömyyttä. Osinko voidaan maksaa ja vapaata omaa pääomaa muutoin jakaa tietyltä
tilikaudelta yhtiökokouksen vahvistettua yhtiön tilinpäätöksen tältä tilikaudelta ja päätettyä osingon tai vapaan oman pääoman muun jakamisen määrästä yhtiön hallituksen ehdotuksen perusteella. Osakeyhtiölain mukaan osingonmaksu tai
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vapaan oman pääoman muu jakaminen voi perustua myös muuhun kuin viimeksi päättyneeltä tilikaudelta laadittuun tilinpäätökseen edellyttäen, että yhtiökokous on vahvistanut tämän tilinpäätöksen. Päätettäessä voiton jakamisesta on kuitenkin otettava huomioon tilinpäätöksen laatimisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa tapahtuneet olennaiset muutokset.
Osakeyhtiölaissa korostetaan yhtiön maksukyvyn säilyttämistä voitonjaon yhteydessä, ja näin ollen varoja ei saa jakaa,
jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden.
Osakeyhtiölain mukaan osingon määrä ei saa ylittää hallituksen ehdottamaa tai hyväksymää määrää. Osakkeenomistajat,
joilla on vähintään kymmenen (10) prosenttia osakkeista, voivat kuitenkin varsinaisessa yhtiökokouksessa vaatia, että
osinkona on jaettava vähintään puolet yhtiön edeltävän tilikauden voitosta, josta vähennetään mahdollisesti yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta jätettävät määrät ja kyseessä olevan tilikauden aikana mahdollisesti maksetut aikaisemmat osingot. Tällä tavalla jaettava osinko ei kuitenkaan saa ylittää määrää, joka on ilman yhtiön velkojien suostumusta mahdollista
jakaa, ja se saa olla enintään kahdeksan (8) prosenttia yhtiön omasta pääomasta.
Osakeyhtiölain mukaan osingot ja muut jako-osuudet maksetaan osakasluetteloon asianomaisena täsmäytyspäivänä merkityille osakkeenomistajille tai niiden hallintarekisteröityjen osakkeiden tilinhoitajille. Osakasluetteloa pitää Euroclear
Finland tilinhoitajayhteisöjen välityksellä. Osinkoja ei makseta osakkeenomistajille, joita ei ole merkitty osakasluetteloon. Suomalaisessa arvo-osuusjärjestelmässä osingot maksetaan tilisiirtoina osakkeenomistajien arvo-osuusrekisteriin
ilmoitetuille tileille. F-Securen osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet jaettaviin varoihin (mukaan lukien varojenjako FSecuren purkautumistilanteessa).
Jakautumisvastikeosakkeet oikeuttavat omistajansa F-Securen jakamiin osinkoihin ja muihin jaettaviin varoihin sekä
muihin osakkeenomistajan oikeuksiin sen jälkeen, kun ne on rekisteröity Kaupparekisteriin. Oikeus osinkoihin vanhenee
lähtökohtaisesti kolmessa vuodessa osingonmaksupäivästä.
Muun vapaan oman pääoman kuin edellisten tilikausien kertyneiden voittovarojen jakaminen tapahtuu pääpiirteissään
edellä osingonjaosta sanottua vastaavalla tavalla.
Lisätietoja osinkojen verotuksesta on esitetty kohdassa ”Verotus”.
Omat osakkeet
Osakeyhtiölain mukaan yhtiö voi hankkia tai lunastaa omia osakkeitaan. Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta tulee
päättää yhtiökokouksessa, ellei yhtiökokous ole valtuuttanut hallitusta päättämään omien osakkeiden hankinnasta vapaata
omaa pääomaa käyttäen. Julkisessa osakeyhtiössä valtuutus voi olla voimassa enintään 18 kuukautta. Omia osakkeita
voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa vain, jos siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy. Omia osakkeita voidaan lähtökohtaisesti lunastaa muuten kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa vain kaikkien osakkeenomistajien suostumuksella. Julkisessa osakeyhtiössä päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta, lunastamisesta tai pantiksi ottamisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli kymmenen (10) prosenttia kaikista osakkeista.
Yhtiölle tai sen tytäryhteisölle kuuluvalla osakkeella ei voi osallistua yhtiökokoukseen. Yhtiölle kuuluvalla osakkeella ei
voi osallistua osingonjakoon.
Osakkeiden luovutus Suomen arvo-osuusjärjestelmässä
Luovutettaessa arvo-osuusjärjestelmään liitettyjä osakkeita kyseiset osakkeet siirretään tilisiirtona myyjän arvo-osuustililtä ostajan arvo-osuustilille. Myyntiä varten Euroclear Finlandin Infinity-järjestelmään merkitään jakotieto, ja tarvittaessa arvo-osuustilille kirjataan arvo-osuuksia koskeva varaus. Kauppa merkitään ennakkokaupaksi siihen asti, kunnes se
on selvitetty ja osakkeet maksettu, minkä jälkeen ostaja merkitään automaattisesti kyseisen yhtiön osakasluetteloon. Kaupat selvitetään yleensä Euroclear Finlandin automaattisessa selvitysjärjestelmässä (Infinity-järjestelmä) toisena pankkipäivänä kaupantekopäivästä, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. Mikäli osakkeet ovat hallintarekisteröityjä ja myyjän
ja ostajan osakkeet säilytetään samalla omaisuudenhoitotilillä, ei osakkeiden myynti aiheuta merkintöjä arvo-osuusjärjestelmään, ellei osakkeiden hallintarekisteröinnin tilinhoitaja vaihdu tai osakkeita siirretä omaisuudenhoitotililtä myynnin seurauksena.
Valuuttakontrolli
Ulkomaalaiset voivat hankkia suomalaisen osakeyhtiön osakkeita ilman erityistä valuuttakontrollilupaa. Ulkomaalaiset
voivat myös vastaanottaa osinkoja ilman erityistä valuuttakontrollilupaa, mutta osinkoa jakava yhtiö joutuu pidättämään
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lähdeveron Suomesta siirrettävistä varoista, ellei soveltuvasta lainsäädännöstä tai verosopimuksesta muuta johdu. Ulkomaalaiset, jotka ovat hankkineet suomalaisen osakeyhtiön osakkeita, voivat saada osakkeita rahastoannin yhteydessä tai
osallistua merkintäetuoikeusantiin ilman erityistä valuuttakontrollilupaa. Ulkomaalaiset voivat myydä suomalaisen yhtiön osakkeita Suomessa, ja tällaisesta myynnistä saadut varat voidaan siirtää pois Suomesta missä tahansa vaihdettavassa
valuutassa. Suomessa ei ole voimassa valuuttakontrollisäännöksiä, jotka rajoittaisivat suomalaisen yhtiön osakkeiden
myymistä ulkomaalaiselta toiselle ulkomaalaiselle.
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SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINAT
Alla esitetty yhteenveto on yleisluonteinen kuvaus Suomen arvopaperimarkkinoista ja se perustuu Esitteen päivämääränä
Suomessa voimassa olevaan lainsäädäntöön. Alla oleva yhteenveto ei ole tyhjentävä.
Yleiskatsaus
Suomen arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen on Finanssivalvonta. Keskeisin arvopaperimarkkinoita sääntelevä
laki on Arvopaperimarkkinalaki, joka sisältää säännöksiä muun muassa yhtiöiden ja osakkeenomistajien tiedonantovelvollisuudesta, esitevaatimuksista sekä julkisista ostotarjouksista. Osakkeen ottamista pörssilistalle sääntelee laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä (1070/2017). Lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston antamassa asetuksessa markkinoiden väärinkäytöstä ((EU) N:o 596/2014, muutoksineen, ”Markkinoiden Väärinkäyttöasetus”) sääntelee muun muassa
sisäpiirikauppoja, sisäpiiritietojen laitonta ilmaisemista, markkinoiden manipulointia, liikkeeseenlaskijoiden johtohenkilöiden kaupparaportointia ja sisäpiiritiedon julkistamista. Finanssivalvonnan tehtävänä on valvoa näiden säännösten noudattamista. Finanssivalvonta voi antaa tarkempaa sääntelyä Arvopaperimarkkinalain ja muiden lakien nojalla.
Arvopaperimarkkinalaki ja Markkinoiden Väärinkäyttöasetus määrittävät tiedonantovelvollisuuden vähimmäisvaatimukset yhtiöille, jotka hakevat listautumista Nasdaq Helsinkiin tai joiden arvopaperit ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai jotka tarjoavat arvopapereita yleisölle Suomessa. Sisäpiiritieto on julkistettava siten, että yleisöllä
on nopea pääsy kyseiseen tietoon ja että tietoa voidaan arvioida perustellusti, asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti yleisön
keskuudessa. Suomalainen pörssiyhtiö eli yhtiö, jonka liikkeeseen laskemat osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla, on velvollinen julkistamaan säännöllisesti taloudellista tietoa yhtiöstä sekä kaikki sellaiset yhtiötä
koskevat seikat, joilla, jos ne julkistettaisiin, todennäköisesti olisi huomattava vaikutus kyseisen liikkeeseenlaskijan arvopapereiden hintoihin. Markkinoiden Väärinkäyttöasetuksen mukaan säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena
olevan tai kaupankäynnin kohteeksi haetun arvopaperin liikkeeseenlaskijalla on velvollisuus julkistaa mahdollisimman
pian sisäpiiritieto, joka koskee suoraan kyseistä liikkeeseenlaskijaa. Liikkeeseenlaskija voi lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, jos kaikki Markkinoiden Väärinkäyttöasetuksen mukaiset edellytykset täyttyvät. Julkistettavien tietojen on annettava sijoittajalle riittävät tiedot perustellun arvion tekemiseksi arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta.
Osakkeenomistajan on ilman aiheetonta viivytystä annettava ilmoitus pörssiyhtiölle ja Finanssivalvonnalle, kun hänen
ääni- tai omistusosuutensa saavuttaa, ylittää tai vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66,67 (2/3) tai 90 prosentin kyseisen
listatun suomalaisen yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä Arvopaperimarkkinalain mukaisesti laskettuna. Liputusilmoitus on tehtävä myös, kun osakkeenomistajalla on oikeus saada rahoitusvälineen perusteella osakkeita
määrä, joka saavuttaa tai ylittää taikka vähenee alle liputusrajan. Rahoitusvälineeksi katsotaan myös rahoitusväline, jonka
arvo määräytyy kohdeyhtiön osakkeen perusteella ja jolla on samanlainen taloudellinen vaikutus kuin rahoitusvälineellä,
joka oikeuttaa saamaan kohdeyhtiön osakkeita. Liputusilmoitus on tehtävä riippumatta siitä, toteutetaanko rahoitusvälineen kohde-etuus fyysisesti luovuttaen vai nettoarvon tilityksenä. Liputusilmoitus on tehtävä myös, kun osakkeenomistajan omistus- ja ääniosuuden sekä rahoitusvälineeseen perustuvan omistusosuuden yhteen laskettu määrä saavuttaa tai
ylittää taikka vähenee alle liputusrajan, sekä osakkeenomistajan saadessa haltuunsa rahoitusvälineiden kohde-etuutena
olevat osakkeet. Osakkeenomistajan ilmoitettavaan osuuteen luetaan osakkeenomistajan määräysvallassa olevan yhteisön
ja säätiön omistus- ja ääniosuus. Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään seuraavana
kaupankäyntipäivänä sen jälkeen, kun osakkeenomistaja sai tiedon tai hänen olisi pitänyt tietää omistus- tai ääniosuutensa
mainitunlaisesta muutoksesta. Osakkeenomistajan on katsottava saaneen tiedon kyseisestä oikeustoimesta viimeistään
kahden kaupankäyntipäivän kuluessa oikeustoimesta. Kun kohdeyhtiö saa liputusilmoituksen, sen on ilman aiheetonta
viivytystä julkistettava tätä koskeva tieto pörssitiedotteena sekä toimitettava se keskeisille tiedotusvälineille.
Arvopaperimarkkinalain mukaan osakkeenomistajan, jonka ääniosuus kasvaa yli 30 prosentin tai yli 50 prosentin kohdeyhtiön osakkeiden äänimäärästä (tarjousvelvollisuusraja) sen jälkeen, kun kohdeyhtiön osake on otettu kaupankäynnin
kohteeksi säännellylle markkinalle (tarjousvelvollinen), on tehtävä käypään hintaan perustuva julkinen ostotarjous kaikista muista kohdeyhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja niihin oikeuttavista kohdeyhtiön liikkeeseen laskemista
arvopapereista (pakollinen ostotarjous). Tarjousvelvollisuuden rajaa laskettaessa ei oteta huomioon lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa äänestysrajoitusta. Jos tarjousvelvollisuusrajan ylitykseen johtaneet arvopaperit on hankittu julkisella
ostotarjouksella, joka on tehty kaikista kohdeyhtiön osakkeista ja niihin oikeuttavista kohdeyhtiön liikkeeseen laskemista
arvopapereista tai muutoin tällaisen julkisen ostotarjouksen voimassaoloaikana, ei velvollisuutta tehdä pakollista ostotarjousta kuitenkaan synny. Jos tarjousvelvollisuusrajan ylitykseen johtaneet arvopaperit on muutoin hankittu julkisella ostotarjouksella, ei velvollisuutta tehdä pakollista ostotarjousta synny ennen kuin ostotarjouksella hankittuihin arvopapereihin liittyvä äänioikeus on siirtynyt ostotarjouksen tekijälle. Jos kohdeyhtiössä on yksi osakkeenomistaja, jonka ääniosuus on suurempi kuin tarjousvelvollisuusraja, ei toiselle osakkeenomistajalle synny velvollisuutta tehdä pakollista ostotarjousta ennen kuin tämän ääniosuus ylittää ensiksi mainitun osakkeenomistajan ääniosuuden.
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Jos tarjousvelvollisuusrajan ylittyminen johtuu yksinomaan kohdeyhtiön tai toisen osakkeenomistajan toimenpiteestä, ei
velvollisuutta tehdä pakollista ostotarjousta synny ennen kuin tarjousvelvollisuusrajan ylittänyt osakkeenomistaja hankkii
tai merkitsee lisää kohdeyhtiön osakkeita tai muutoin kasvattaa ääniosuuttaan kohdeyhtiössä. Jos tarjousvelvollisuusrajan
ylittyminen johtuu siitä, että osakkeenomistajat toimivat yksissä tuumin tehdessään vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen
kohdeyhtiöstä, ei velvollisuutta tehdä pakollista ostotarjousta synny, jos yksissä tuumin toimiminen rajoittuu yksinomaan
julkisen ostotarjouksen tekemiseen.
Velvollisuutta tehdä pakollista ostotarjousta ei enää ole, jos tarjousvelvollinen tai muu yksissä tuumin toimiva henkilö
kuukauden kuluessa tarjousvelvollisuuden syntymisestä luopuu tarjousvelvollisuusrajan ylittävästä ääniosuudesta luovuttamalla kohdeyhtiön osakkeita tai muutoin vähentämällä ääniosuuttaan kohdeyhtiössä. Vapautuakseen tarjousvelvollisuudesta tarjousvelvollinen ja tämän kanssa yksissä tuumin toimivat henkilöt eivät saa tänä aikana käyttää kohdeyhtiössä
äänivaltaa. Tarjousvelvollisen on lisäksi julkistettava tieto aikeestaan luopua tarjousvelvollisuusrajan ylittävästä ääniosuudesta tarjousvelvollisuuden syntymistä koskevan tiedon julkistamisen yhteydessä. Tieto ääniosuuden vähentymisestä
alle tarjousvelvollisuusrajan on julkistettava välittömästi.
Osakeyhtiölain mukaan se, jolla on enemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä (lunastaja), on oikeutettu käyvästä hinnasta lunastamaan muiden osakkeenomistajien osakkeet. Osakkeenomistajalla, jonka
osakkeet voidaan lunastaa (vähemmistöosakkeenomistaja), on vastaavasti oikeus vaatia osakkeidensa lunastamista.
Edellä mainittujen osake- ja äänimäärien laskemisesta on annettu yksityiskohtaisia säännöksiä Osakeyhtiölaissa.
Arvopaperimarkkinalain mukaan suomalaisen pörssiyhtiön on suoraan tai epäsuorasti kuuluttava riippumattomaan, elinkeinoelämää laajasti edustavaan Suomessa perustettuun toimielimeen, joka on antanut hyvän arvopaperimarkkinatavan
noudattamisen edistämiseksi suosituksen kohdeyhtiön johdon toiminnasta julkisessa ostotarjouksessa (”Ostotarjouskoodi”). Arvopaperimarkkinalain mukaan listatun yhtiön on annettava perustelut sille, miksi se ei ole sitoutunut noudattamaan Ostotarjouskoodia.
Lyhyet nettopositiot Nasdaq Helsingissä kaupankäynnin kohteena olevissa osakkeissa on ilmoitettava Finanssivalvonnalle lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen ((EU) N:o 236/2012) mukaisesti. Lyhyiden nettopositioiden ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia
sijoittajia ja markkinatoimijoita. Kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla otetun yhtiön osakkeita koskeva lyhyt nettopositio on ilmoitettava, kun positio saavuttaa, ylittää tai alittaa 0,2 prosenttia kohdeyhtiön liikkeeseen lasketusta
osakepääomasta. Uusi ilmoitus on tehtävä kynnysarvon ylittymisen jälkeen 0,1 prosenttiyksikön välein. Finanssivalvonta
julkistaa ilmoitetut lyhyet nettopositiot verkkosivustollaan, jos lyhyt nettopositio saavuttaa, ylittää tai alittaa 0,5 prosenttia
kohdeyhtiön liikkeeseen lasketusta osakepääomasta.
Rikoslaissa (39/1889, muutoksineen) on kriminalisoitu tiedottamisrikos, sisäpiiritiedon väärinkäyttö, sisäpiiritiedon laiton ilmaiseminen ja markkinoiden manipulointi. Markkinoiden Väärinkäyttöasetuksessa, Arvopaperimarkkinalaissa ja
Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008, muutoksineen) on annettu Finanssivalvonnalle oikeus määrätä hallinnollisia sanktioita siltä osin, kun kyseessä oleva teko ei kuulu rikoslain soveltamisalaan. Finanssivalvonta voi antaa esimerkiksi julkisen varoituksen tai määrätä hallinnollisia seuraamuksia tai rahallisia sanktioita julkisen ostotarjouksen julkistamisvaatimuksia, sisäpiiriluetteloita, johtohenkilöiden liiketoimien ilmoittamista tai markkinoiden väärinkäyttöä koskevien säännösten rikkomisesta. Nasdaq Helsingin kurinpitolautakunta voi antaa yhtiölle varoituksen tai muistutuksen tai
määrätä kurinpitomaksun tai määrätä yhtiön poistettavaksi pörssilistalta.
Kaupankäynti Nasdaq Helsingissä
Osakekaupankäynti Nasdaq Helsingissä tapahtuu automatisoidussa täsmäytysjärjestelmässä. Nasdaq Helsinki käyttää
osakekaupassa INET Nordic-kaupankäyntijärjestelmää, joka on toimeksiantopohjainen järjestelmä, jossa toimeksiannot
täsmäytetään kaupoiksi, kun hinta- ja määrätiedot sekä muut ehdot täsmäävät. INET Nordic-kaupankäyntijärjestelmässä
kaupankäyntipäivä koostuu lähtökohtaisesti kaupankäyntiä edeltävästä jaksosta, jatkuvasta kaupankäynnistä, päätöshuutokaupasta ja kaupankäynnin jälkeisestä jaksosta.
Kaupankäyntiä edeltävässä jaksossa kello 9.00 ja kello 9.45 välisenä aikana toimeksiantoja voidaan tallentaa, muuttaa tai
poistaa. Päivän avaus alkaa kello 9.45 ja päättyy kello 10.00. Päivän avaukseen siirretään automaattisesti pörssierälliset
kaupankäyntiä edeltävän jakson aikana tallennetut tarjoukset sekä järjestelmässä jo olevat tarjoukset, joiden voimassaoloaika voi olla useita päiviä. Jatkuva kaupankäynti tapahtuu kello 10.00 ja 18.25 välisenä aikana. Jatkuva kaupankäynti
alkaa jaksoittain välittömästi päivän avauksen päätyttyä kello 10.00, jolloin ensimmäisen osakkeen avauskurssi määrätään, minkä jälkeen jatkuva kaupankäynti kyseisellä osakkeella alkaa. Noin kymmenen minuutin kuluttua kaikkien osakkeiden avauskurssit on määritetty, ja markkinakysyntään perustuva kaupankäynti jatkuu kello 18.25 asti. Päivän päätöshuutokauppa alkaa kello 18.25 ja päättyy noin klo 18.30, jolloin määritetään päätöskurssit ja jolloin myös jatkuva
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kaupankäynti päättyy. Kaupankäynnin jälkeisen jakson aikana kello 18.30 ja 19.00 välillä voidaan tallentaa vain osakkeiden sopimuskauppoja jälkipörssikauppoina päivän kaupankäynnissä määräytyneeseen hintaan.
Kaupat selvitetään ensisijaisesti määrittämällä ne keskusvastapuolen (esimerkiksi European Central Counterparty N.V.)
järjestelmässä ja toteuttamalla ne Euroclear Finlandin järjestelmässä toisena (2.) pankkipäivänä kaupantekopäivästä
(T+2), elleivät osapuolet ole toisin sopineet. Arvopapereiden kauppa ja selvitys tapahtuvat Nasdaq Helsingissä euroissa,
ja pienin mahdollinen hinnanmuutos (tikkiväli, tick size) noteerauksissa riippuu osakkeen tikkivälitaulukosta ja on alimmillaan 0,0001 euroa. Hintatiedot tuotetaan ja julkaistaan ainoastaan euroissa.
Arvo-osuusjärjestelmä
Yleiskatsaus
Arvo-osuusjärjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, jossa fyysiset osakekirjat on vaihdettu arvo-osuuksiksi, jotka on kirjattu arvo-osuustileille. Suomalainen arvo-osuusjärjestelmä on keskitetty Euroclear Finlandille, joka tarjoaa arvopapereiden selvitys- ja rekisteröintipalveluja kansallisella tasolla. Euroclear Finland ylläpitää arvo-osuusrekisteriä sekä oman
pääoman että vieraan pääoman ehtoisista arvopapereista. Arvo-osuusmuoto on pakollinen kaikille arvopapereille, jotka
ovat kaupankäynnin kohteena kauppapaikoilla. Euroclear Finlandin rekisteröity osoite on Urho Kekkosen katu 5C, 00100
Helsinki.
Euroclear Finland pitää yhtiökohtaisia osakasluetteloita arvo-osuusjärjestelmään liittyneiden yhtiöiden osakkeenomistajista. Tilinhoitajat, jollaisina toimivat muun muassa pankit, sijoituspalveluyritykset ja Euroclear Finlandin valtuuttamat
selvitysosapuolet, hallinnoivat arvo-osuustilejä sekä tekevät kirjauksia arvo-osuusrekisteriin.
Kirjaamismenettely
Arvo-osuusjärjestelmään tehtäviä merkintöjä varten osakkeenomistajan on avattava arvo-osuustili jossakin tilinhoitajassa
tai sovittava omaisuudenhoitajan kanssa arvo-osuuksien säilyttämisestä omaisuudenhoitotilillä. Ulkomaalaisen yksityishenkilön, yhteisön ja säätiön lukuun hallittavat arvo-osuudet voidaan kirjata omaisuudenhoitotilille, jolloin arvo-osuudet
rekisteröidään hallintarekisteröinnin hoitajan nimiin yhtiön osakasluetteloon. Omaisuudenhoitotilin tulee sisältää tiedot
hallintarekisteröinnin hoitajasta osakkeen tosiasiallisen omistajan sijaan sekä maininta siitä, että tili on omaisuudenhoitotili. Omaisuudenhoitotilille saadaan kirjata yhden tai useamman asiakkaan lukuun hallittavia arvo-osuuksia. Lisäksi
ulkomaalaisen yksityishenkilön, yhteisön tai säätiön omistamat osakkeet voidaan kirjata hallintarekisteröidylle arvoosuustilille, jolloin arvo-osuustili avataan tämän nimiin, mutta yhtiön osakasluetteloon merkitään hallintarekisteröinnin
hoitaja. Suomalainen osakkeenomistaja ei voi kirjata osakkeitaan hallintarekisteröidylle arvo-osuustilille Suomen arvoosuusjärjestelmässä.
Osakkeenomistajille, jotka eivät ole vaihtaneet osakkeitaan arvo-osuuksiksi, avataan yhteinen arvo-osuustili, jonka tilinhaltijaksi merkitään liikkeeseenlaskija. Kaikki arvo-osuusjärjestelmään liitettyjen arvopapereiden siirrot toteutetaan tilisiirtoina tietojärjestelmässä siinä määrin kuin ne toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä. Tilinhoitaja toimittaa säännöllisin
väliajoin vähintään neljä kertaa vuodessa tilinhaltijalle ilmoituksen, josta ilmenevät tilille tehdyt edellisen ilmoituksen
jälkeiset kirjaukset. Arvo-osuustilin haltijat saavat myös vuosi-ilmoituksen omistuksistaan jokaisen kalenterivuoden päättyessä.
Jokaiselle arvo-osuustilille on merkittävä määriteltyjä tietoja tilinhaltijasta ja muista tilille kirjattuihin arvo-osuuksiin
kohdistuvien oikeuksien haltijoista sekä tilinhoitajasta, jonka hoidossa arvo-osuustili on. Vaadittavat tiedot sisältävät
myös tilille kirjattujen arvo-osuuksien lajin ja määrän sekä tiliin ja sille kirjattuihin arvo-osuuksiin kohdistuvat oikeudet
ja rajoitukset. Euroclear Finland ja tilinhoitajat ovat velvollisia pitämään saamansa tiedot ehdottoman luottamuksellisina.
Yhtiön on pidettävä yleisön saatavilla eräät Euroclear Finlandin ylläpitämään osakasluetteloon liittyvät tiedot (esimerkiksi kunkin osakkeenomistajan nimi ja osakkeiden lukumäärä) hallintarekisteröintitilanteita lukuun ottamatta.
Kukin tilinhoitaja on ankarassa vastuussa virheistä ja puutteista kirjaustoiminnassa sekä salassapitovelvollisuuden rikkomisesta. Mikäli tilinhaltijalle on aiheutunut vahinkoa virheellisestä kirjauksesta taikka muusta virheestä tai puutteesta
kirjaustoiminnassa eikä asianomainen tilinhoitaja ole suorittanut tästä korvausta johtuen maksukyvyttömyydestä, joka ei
ole tilapäistä, tilinhaltija on oikeutettu saamaan korvauksen lakisääteisestä kirjausrahastosta. Kirjausrahaston pääoman
on oltava vähintään 0,0048 prosenttia arvo-osuusjärjestelmässä viiden (5) viimeksi kuluneen kalenterivuoden vuoden
aikana säilytettävinä olleiden arvo-osuuksien yhteenlasketun markkina-arvon keskiarvosta, mutta kuitenkin vähintään 20
miljoonaa euroa. Samalle vahingonkärsijälle maksetaan kirjausrahaston varoista korvauksena kärsityn vahingon määrä,
kuitenkin enintään 25 000 euroa tilinhoitajaa kohden. Kirjausrahaston korvausvelvollisuus on rajoitettu samaan vahinkotapahtumaan liittyvissä vahingoissa 10 miljoonaan euroon.
134

Arvopapereiden säilyttäminen ja hallintarekisteröinti
Muu kuin suomalainen osakkeenomistaja voi valtuuttaa tilinhoitajan (tai määrätyn muun Euroclear Finlandin hyväksymän suomalaisen tai ulkomaisen yhteisön) toimimaan puolestaan. Hallintarekisteröityjen osakkeiden nojalla ei voida
käyttää muita omistajalle liikkeeseenlaskijaa kohtaan arvo-osuuden omistajana kuuluvia oikeuksia kuin oikeutta nostaa
varoja, muuntaa tai vaihtaa arvo-osuus ja osallistua osake- tai muuhun arvo-osuusantiin. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja voi yhtiökokouksiin osallistumista ja yhtiökokouksessa äänestämistä varten hakea osakkeiden merkitsemistä
tilapäisesti osakasluetteloon, jos osakkeenomistajalla on osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Tilapäistä merkintää koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään yhtiökokouskutsussa
ilmoitettavana ajankohtana.
Hallintarekisteröinnin hoitaja on pyynnöstä ilmoitettava Finanssivalvonnalle sekä asianomaiselle yhtiölle nimiinsä rekisteröityjen osakkeiden todellisen osakkeenomistajan henkilöllisyys, mikäli se on tiedossa, sekä tämän omistamien osakkeiden määrä. Mikäli todellisen osakkeenomistajan henkilöllisyys ei ole tiedossa, hallintarekisteröinnin hoitajan on ilmoitettava vastaavat tiedot todellisen osakkeenomistajan edustajana toimivasta tahosta ja toimitettava edustajan kirjallinen vakuutus siitä, että osakkeiden todellinen osakkeenomistaja ei ole suomalainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.
Osakkeenomistajien, jotka haluavat pitää osakkeitaan arvo-osuusjärjestelmässä omissa nimissään, mutta joilla ei ole arvoosuustiliä Suomessa, tulee avata arvo-osuustili tilinhoitajayhteisön kautta sekä euromääräinen pankkitili Suomessa.
Sijoittajien korvausrahasto ja vakuusrahastot
Sijoituspalvelulaki säätelee sijoittajien korvausrahastoa. Kyseisen lain mukaan sijoittajat jaetaan ammattimaisiin ja eiammattimaisiin sijoittajiin. Ammattimaisia sijoittajia ovat sellaiset liikeyritykset ja julkisyhteisöt, joiden voidaan olettaa
tuntevan arvopaperimarkkinat ja niiden riskit. Asiakas voi lisäksi itse kirjallisesti ilmoittaa olevansa ammattitaitonsa ja
sijoituskokemuksensa perusteella ammattimainen sijoittaja. Luonnolliset henkilöt oletetaan kuitenkin yleensä ei-ammattimaisiksi sijoittajiksi.
Sijoituspalveluja tarjoavien yritysten on kuuluttava sijoittajien korvausrahastoon. Vaatimus jäsenyydestä ei koske sijoituspalveluyritystä, joka tarjoaa sijoituspalveluna yksinomaan toimeksiantojen välittämistä tai sijoitusneuvontaa tai monenkeskisen kaupankäynnin järjestämistä ja jolla ei ole hallussaan tai hallinnoitavana asiakasvaroja. Korvausrahasto turvaa sijoittajien selvien, riidattomien ja erääntyneiden saamisten suorituksen silloin, kun sijoituspalveluyritys tai luottolaitos ei muuten pysty muun kuin tilapäisen maksukyvyttömyyden vuoksi maksamaan sijoittajien saamisia tietyn määräajan
kuluessa. Korvausrahasto korvaa ainoastaan ei-ammattimaisten sijoittajien saamisia. Sijoittajalle maksetaan 90 prosenttia
hänen saamisestaan, kuitenkin enintään 20 000 euroa. Rahasto ei korvaa osakekurssien laskusta tai vääristä sijoituspäätöksistä johtuvia tappioita, joten asiakas vastaa edelleen omien sijoituspäätöstensä seurauksista.
Rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain (1195/2014, muutoksineen) mukaan talletuspankkien on kuuluttava talletussuojajärjestelmään, jonka tarkoituksena on turvata talletuspankissa tilillä olevien tai tilille vielä kirjaamattomien maksunvälityksessä olevien saatavien maksu, jos talletuspankki on muutoin kuin tilapäisesti maksukyvytön. Talletuspankin asiakkaat voivat saada korvausta talletussuojarahastosta enintään 100 000 euroa. Sijoittajan varat voidaan turvata joko talletussuojarahastolla tai korvausrahastolla. Sijoittajan varat eivät kuitenkaan ole korvattavissa kummastakin rahastosta
yhtä aikaa.
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VEROTUS
Alla esitetty yhteenveto perustuu Esitteen päivämääränä Suomessa voimassa olevaan verolainsäädäntöön. Muutokset
verolainsäädännössä, oikeus- ja verotuskäytännössä tai veroviranomaisten kannanotoissa saattavat muuttua tulevaisuudessa ja näillä muutoksilla voi olla myös takautuva vaikutus veroseuraamuksiin.
Yhteenveto ei ole tyhjentävä, eikä siinä ole huomioitu eikä selvitetty muiden maiden kuin Suomen verolainsäädäntöä.
Mahdollisten sijoittajien tulisi konsultoida veroasiantuntijoita saadakseen tietoja Suomen tai muiden maiden veroseuraamuksista Jakautumisen sekä Jakautumisvastikeosakkeiden hankinnan, omistuksen tai luovuttamisen osalta. Sijoittajan
jäsenvaltion ja Yhtiön perustamismaan verolainsäädäntö voi vaikuttaa Jakautumisvastikeosakkeista ja muista Osakkeista
saatavaan tuloon. Sellaisen henkilön, jonka verotukseen jonkin muun maan lainsäädäntö saattaa vaikuttaa, tulisi ottaa
yhteyttä veroasiantuntijaan omiin erityisolosuhteisiinsa liittyvien veroseuraamusten selvittämiseksi.
Suomen verotus
Seuraavassa esitetään kuvaus niistä olennaisista Suomen tulovero-, varainsiirtovero- ja arvonlisäveroseuraamuksista,
joilla saattaa olla merkitystä Jakautumisen kannalta. Alla esitetty soveltuu Suomessa yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisiin luonnollisiin henkilöihin sekä osakeyhtiöihin, ja siinä käsitellään Jakautumiseen, osingonjakoon sekä Jakautumisvastikeosakkeiden myynnistä saatavaan luovutusvoittoon sovellettavaa Suomen verolainsäädäntöä.
Seuraavassa ei käsitellä sellaisia Jakautumisvastikeosakkeiden omistajien erityisiä veroseuraamuksia, jotka liittyvät muun
muassa erilaisiin yhtiöiden uudelleenjärjestelyihin, ulkomaisiin väliyhteisöihin, liiketoimintaa harjoittamattomiin yhteisöihin, tuloverovapaisiin yhteisöihin taikka avoimiin yhtiöihin tai kommandiittiyhtiöihin. Seuraavassa ei myöskään käsitellä Suomen perintö- tai lahjaveroseuraamuksia.
Kuvaus perustuu pääosin seuraaviin lakeihin
•
•
•
•
•
•

tuloverolakiin (1535/1992, muutoksineen);
lakiin elinkeinotulon verottamisesta (360/1968, muutoksineen);
lakiin rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta (627/1978, muutoksineen);
arvonlisäverolakiin (1501/1993, muutoksineen);
varainsiirtoverolakiin (931/1996, muutoksineen); ja
lakiin verotusmenettelystä (1558/1995, muutoksineen ”Verotusmenettelylaki”).

Lisäksi kuvauksessa on otettu huomioon asiaankuuluva oikeuskäytäntö sekä veroviranomaisten päätökset ja lausunnot,
jotka ovat voimassa ja saatavilla Esitteen päivämääränä.
Kaikkiin yllä mainittuihin kohtiin voi tulla muutoksia. Muutokset voivat vaikuttaa alla kuvattuihin veroseuraamuksiin ja
saattavat soveltua myös takautuvasti.
Yleistä
Yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisia kohdellaan Suomen verotuksessa eri tavoin. Suomessa yleisesti verovelvolliset
ovat Suomessa verovelvollisia maailmanlaajuisista tuloistaan. Rajoitetusti verovelvollisia verotetaan vain heidän Suomesta saamastaan tulosta. Lisäksi rajoitetusti verovelvollisen Suomessa sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta saamaa tuloa verotetaan Suomessa. Suomea sitovat verosopimukset voivat kuitenkin rajoittaa Suomen kansallisen verolainsäädännön soveltamista ja estää rajoitetusti verovelvollisen Suomesta saaman tulon verottamisen.
Luonnollisen henkilön katsotaan yleensä olevan Suomessa yleisesti verovelvollinen silloin, kun hän jatkuvasti oleskelee
Suomessa yli kuuden kuukauden ajan tai hänellä on Suomessa varsinainen asunto ja koti. Ulkomaille muuttanutta Suomen
kansalaista pidetään kuitenkin Suomessa yleisesti verovelvollisena, kunnes kolme vuotta on kulunut sen vuoden päättymisestä, jonka aikana hän on lähtenyt maasta, jollei hän näytä, että hänellä ei ole kyseisenä verovuonna ollut olennaisia
siteitä Suomeen.
Ansiotuloa, palkkatulo mukaan luettuna, verotetaan progressiivisen veroasteikon mukaan. Pääomatuloa verotetaan tällä
hetkellä 30 prosentin verokannalla. Jos pääomatulojen yhteismäärä kuitenkin ylittää 30 000 euroa kalenterivuoden aikana,
vero ylimenevästä määrästä on 34 prosenttia. Suomen lain mukaisesti perustetut yhtiöt ja ulkomaiset yhtiöt, joiden tosiasiallinen johtopaikka sijaitsee Suomessa, ovat Suomessa yleisesti verovelvollisia ja siten Suomessa yhteisöverovelvollisia maailmanlaajuisista tuloistaan. Rajoitetusti verovelvolliset ovat Suomessa yhteisöverovelvollisia Suomessa sijaitsevien kiinteiden toimipaikkojensa tuloista. Yhteisöverokanta on tällä hetkellä 20 prosenttia.
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Seuraavassa on yhteenveto tietyistä Jakautumisvastikeosakkeiden hankintaan, omistukseen ja luovutukseen liittyvistä veroseuraamuksista Suomessa yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisille osakkeenomistajille sekä Jakautumisen yleisistä veroseuraamuksista.
Jakautumisen veroseuraamukset
Osittaisjakautuminen on yritysjärjestely, jossa yhtiö siirtää yhden tai useamman liiketoimintakokonaisuuden yhdelle tai
useammalle yhtiölle ja jättää vähintään yhden liiketoimintakokonaisuuden jakautuvaan yhtiöön. Elinkeinotuloverolain 52
c pykälän mukaisesti tällaisessa osittaisjakautumisessa jakautuvan yhtiön ei katsota verotuksessa purkautuvan ja jakautumiseen sovelletaan verotuksessa kyseisen säännöksen mukaisia periaatteita, eli jakautumista kohdellaan niin sanotusti
veroneutraalina Jakautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena vastaanottavan yhtiön osakkeita
omistamiensa jakautuvan yhtiön osakkeiden määrän mukaisessa suhteessa.
Jakautuva yhtiö on saanut Verohallinnolta sitovan ennakkoratkaisun Jakautumisen verotuskohtelusta. Ennakkoratkaisun
mukaan Jakautumista pidetään Elinkeinotuloverolain 52 c pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaisena osittaisjakautumisena.
Elinkeinotuloverolain 52 c pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaista osittaisjakautumista, jossa jakautumisvastike suoritetaan vastaanottavan yhtiön osakkeina, ei pidetä jakautuvan yhtiön osakkeenomistajien kannalta osakkeiden luovutuksena ja näin ollen jakautuminen ei aiheuta osakkeenomistajille välittömiä tuloveroseuraamuksia.
Jakautuvan yhtiön osakkeiden hankintameno jaetaan pääsääntöisesti jakautuvan yhtiön osakkeiden ja vastaanottavan yhtiön osakkeiden välillä molempien yhtiöiden nettovarojen mukaisessa suhteessa varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005, muutoksineen) mukaisesti laskettuna. Jakautuvan yhtiön osakkeiden hankintameno on se osuus
kokonaishankintamenosta, joka vastaa jakautuvalle yhtiölle nettovarallisuudesta jäävää osuutta. Vastaanottavan yhtiön
osakkeiden hankintameno on se osuus kokonaishankintamenosta, joka vastaa vastaanottavalle yhtiölle siirtyvää osuutta
nettovarallisuudesta.
Kuitenkin jos on ilmeistä, että jakautuvaan yhtiöön jäävien nettovarojen ja vastaanottavaan yhtiöön siirtyvien nettovarojen jakosuhde poikkeaa merkittävästi jakautuvan yhtiön osakkeiden ja vastaanottavan yhtiön osakkeiden käyvistä arvoista, osakkeiden hankintameno jaetaan jakautuvan yhtiön osakkeiden käyvän arvon ja vastaanottavan yhtiön osakkeiden käyvän arvon mukaisessa suhteessa. Veroviranomaiset ovat pitäneet vähintään noin 20 prosentin eroa merkittävänä.
Hankintamenon jakaminen WithSecuren osakkeiden ja F-Securen osakkeiden kesken voidaan suorittaa vasta, kun nettovarojen jakamisen WithSecuren ja F-Securen välillä osoittavien laskelmien tulos sekä WithSecuren osakkeiden ja FSecuren osakkeiden painotettu keskihinta ensimmäiseltä noteerauspäivältä ja vastaava osakkeiden keskihinta viideltä ensimmäiseltä noteerauspäivältä on tiedossa. Kaupankäynnin F-Securen osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin
pörssilistalla Täytäntöönpanopäivänä.
Jakautuminen ei vaikuta osakkeenomistajille mahdollisesti maksettavien osinkojen verotukseen.
Suomen verolainsäädännön mukaan veroneutraalina pidettävästä jakautumisesta, joka toteutetaan Osakeyhtiölain 17 luvun mukaisesti, ei aiheudu varainsiirtoverovaikutuksia jakautuvan yhtiön tai vastaanottavan yhtiön osakkeenomistajille,
kun jakautumisvastike maksetaan vastaanottavan yhtiön uusina osakkeina.
Siirtyviin liiketoimintakokonaisuuksiin liittyvät vähennyskelpoiset menot vähennetään vastaanottavan yhtiön verotuksessa samalla tavalla kuin ne olisi vähennetty jakautuvan yhtiön verotuksessa (jatkuvuusperiaate). Jakautumisen jälkeen
jakautuvan yhtiön mahdolliset verotuksessa vahvistetut tappiot siirtyvät vastaanottavalle yhtiölle siltä osin kuin on ilmeistä, että tappiot ovat syntyneet sille siirtyneiden kokonaisuuksien liiketoiminnassa. Muilta osin tappiot siirtyvät yhtiöiden nettovarojen jakautumisen mukaisessa suhteessa. Tappioiden siirtymisen edellytyksenä on, että vastaanottava yhtiö
tai sen osakkeenomistajat ovat tappioiden syntymisvuoden alusta lukien omistaneet yli puolet jakautuvan yhtiön osakkeista.
Jakautuminen on yleisseuraantona arvonlisäverolain ulkopuolinen tapahtuma eli Jakautumisesta ei aiheudu välittömiä
arvonlisäveroseuraamuksia.
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Osinkojen ja pääomanpalautusten verotus
Varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta (Osakeyhtiölain 13 luvun 1 pykälän 1 momentti) tuloverolain 33 a pykälän
2 momentissa tarkoitetusta julkisesti noteeratusta yhtiöstä (”Noteerattu Yhtiö”) verotetaan osingonjakona. Näin ollen
seuraavassa kuvattu soveltuu myös varojenjakoon vapaan oman pääoman rahastosta.
Yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt
Luonnollisen henkilön Noteeratusta Yhtiöstä saamista osingoista 85 prosenttia verotetaan pääomatulona 30 prosentin
verokannan mukaisesti (kuitenkin niin, että jos pääomatulojen yhteismäärä ylittää kalenterivuodessa 30 000 euroa, ylimenevästä määrästä vero on 34 prosenttia) ja loput 15 prosenttia on verovapaata tuloa. Osakkeenomistajan elinkeinotoimintaan kuuluvien osakkeiden osalta luonnollisen henkilön Noteeratusta Yhtiöstä saamista osingoista 85 prosenttia on
veronalaista elinkeinotuloa, jota verotetaan osittain ansiotulona progressiivisen veroasteikon mukaan ja osittain pääomatulona 30 prosentin verokannan mukaan (kuitenkin 34 prosentin verokannan mukaan pääomatulon määrästä, joka ylittää
30 000 euroa kalenterivuodessa), ja loput 15 prosenttia on verovapaata tuloa.
Osinkoa jakavan Noteeratun Yhtiön on toimitettava ennakonpidätys yleisesti verovelvollisille luonnollisille henkilöille
maksettavista osingoista. Tällä hetkellä ennakonpidätyksen suuruus on 25,5 prosenttia maksettavasta osingosta. Osinkoa
jakavan yhtiön toimittama ennakonpidätys hyvitetään luonnollisen henkilön saaman osinkotulon lopullisessa verotuksessa. Hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavista osingoista peritään 50 prosentin ennakonpidätys, mikäli osinkoja
maksava yhtiö tai säilytysyhteisö ei pysty tunnistamaan osingon saajaa.
Yleisesti verovelvollisen on tarkistettava esitäytetystä veroilmoituslomakkeesta verovuonna saamansa osinkotulot ja tarvittaessa korjattava osinkotulojen ja ennakonpidätysten oikea määrä veroilmoitukseen.
Hallintarekisteröidystä osakkeesta saadun osingon verottamista koskevia säännöksiä on muutettu, ja Suomessa yleisesti
verovelvollisia koskevat uudet säännökset tulivat voimaan 1.1.2020. Uusien säännösten mukaan hallintarekisteröidyille
osakkeille maksettavista osingoista peritään 50 prosentin ennakonpidätys, mikäli osinkoja maksava yhtiö tai säilytysyhteisö ei pysty tunnistamaan osingon saajaa.
Osakesäästötilillä säilytetyille osakkeille maksettavat osingot ovat osakesäästötilin tuottoja, jotka katsotaan veronalaiseksi pääomatuloksi silloin kun tuotot nostetaan osakesäästötililtä. Lisätietoja osakesäästötilien tuottojen verotuksesta on esitetty jäljempänä kohdassa ” – Luovutusvoittoverotus”.
Yleisesti verovelvolliset yhtiöt
Osingot, joita Noteerattu Yhtiö saa toiselta Noteeratulta Yhtiöltä ovat lähtökohtaisesti verovapaata tuloa. Jos osakkeet
kuitenkin kuuluvat osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen (ainoastaan raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksilla voi olla tässä
yhteydessä sijoitusomaisuutta), niistä saatavista osingoista on 75 prosenttia verotettavaa tuloa ja loput 25 prosenttia verovapaata tuloa.
Osingot, joita yleisesti verovelvollinen julkisesti noteeraamaton yhtiö saa Noteeratulta Yhtiöltä, ovat lähtökohtaisesti 100prosenttisesti verotettavaa tuloa. Jos julkisesti noteeraamaton yhtiö kuitenkin omistaa välittömästi vähintään 10 prosenttia
osinkoa jakavan Noteeratun Yhtiön osakepääomasta, tällaisille osakkeille saatava osinko on verovapaata edellyttäen, että
osakkeet eivät kuulu osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen. Jos osakkeet kuitenkin kuuluvat osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen, niistä saatavista osingoista 75 prosenttia on verotettavaa tuloa loppuosan ollessa verovapaata tuloa.
Hallintarekisteröidystä osakkeesta saadun osingon verottamista koskevien uusien säännösten mukaan hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavista osingoista peritään 50 prosentin ennakonpidätys, mikäli osinkoja maksava yhtiö tai
säilytysyhteisö ei pysty tunnistamaan osingon saajaa.
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Rajoitetusti verovelvolliset
Suomalaisen yhtiön rajoitetusti verovelvolliselle osakkeenomistajalle maksamasta osingosta peritään lähdevero Suomessa. Osinkoa jakava yhtiö on velvollinen pidättämään lähdeveron lopullisena verona osingon maksamisen yhteydessä.
Rajoitetusti verovelvollisen luonnollisen henkilön saamasta osingosta menevän lähdeveron määrä on 30 prosenttia ja
rajoitetusti verovelvollisen yhteisön 20 prosenttia, ellei soveltuvassa kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevassa
sopimuksessa toisin määrätä. Suomessa liikaa perittyä lähdeveroa voidaan hakea palautettavaksi Verohallinnolta edellyttäen, että rajoitetusti verovelvollinen osakkeenomistaja todistaa olevansa oikeutettu alempaan lähdeverokantaan soveltuvan verosopimuksen nojalla.
Suomi on tehnyt useiden valtioiden kanssa verosopimuksia, joiden mukaan verosopimuksen soveltamisalaan kuuluville
tahoille maksetuista osingoista pidätettävä lähdeveroprosentti on alennettu. Seuraavassa on esitetty esimerkkejä lähdeveroprosenteista, joita Suomen ja mainittujen valtioiden välillä tehtyjen verosopimusten perusteella yleensä sovelletaan
portfolio-osakkeille maksettavaan osinkoon: Alankomaat 15 prosenttia, Belgia 15 prosenttia, Espanja 15 prosenttia, Irlanti 0 prosenttia, Iso-Britannia 0 prosenttia, Italia 15 prosenttia, Itävalta 10 prosenttia, Japani 15 prosenttia, Kanada 15
prosenttia, Norja 15 prosenttia, Ranska 0 prosenttia, Ruotsi 15 prosenttia, Saksa 15 prosenttia, Sveitsi 10 prosenttia,
Tanska 15 prosenttia ja Yhdysvallat 15 prosenttia. Luettelo ei ole tyhjentävä. Verosopimuksen mukainen lähdeveroprosentti on yleensä vielä alhaisempi, jos osakkeenomistaja on yhtiö, joka omistaa tietyn osuuden osinkoa jakavasta yhtiöstä
(yleensä vähintään 10 tai 25 prosenttia osinkoa jakavan yhtiön osakepääomasta tai äänistä). Soveltuvan verosopimuksen
mukaista alennettua lähdeveroprosenttia voidaan soveltaa, jos osingonsaaja esittää osingon maksajalle edellytetyn selvityksen verosopimuksen soveltumisesta.
Hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavien osinkojen lähdeverotusta koskevia sääntöjä muutettiin 1.1.2021, kun
Suomi otti käyttöön OECD Treaty Relief and Compliance Enhancement (TRACE) -mallin. Uusi säilyttäjärekisteri on
korvannut edellisen ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisterin. Lisäksi aiemmin hallintarekisteröityihin osakkeisiin sovellettu yksinkertaistettu menettely ei enää sovellu hallintarekisteröidyille osakkeille maksettaviin osinkoihin. Suomen
verolainsäädännön yleisen lähdeverokannan (20 prosenttia tai 30 prosenttia) tai verosopimuksen mukaisen alennetun lähdeverokannan soveltamisen sijaan peritään hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavista osingoista 35 prosentin lähdevero, mikäli osingon maksajalla tai rekisteröidyllä säilyttäjällä ei ole osingon loppusaajan tunnistetietoja. Liikaa perityn
lähdeveron palauttamista voidaan hakea Verohallinnolta edellyttäen, että rajoitetusti verovelvollinen osakkeenomistaja
voi osoittaa olevansa oikeutettu alempaan lähdeverokantaan Suomen verolainsäädännön tai soveltuvan verosopimuksen
nojalla.
Yleensä lähdeveroa ei peritä rajoitetusti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden ulkomaisilla osakesäästötilillä säilytetyille osakkeille maksettavista osingoista, jos ulkomainen osakesäästötili on riittäviltä osin rinnastettavissa suomalaiseen osakesäästötiliin. Osakesäästötilillä säilytetyille osakkeille maksettavat osingot ovat osakesäästötilin tuottoja. Lisätietoja osakesäästötilien tuottojen verotuksesta on esitetty jäljempänä kohdassa ” – Luovutusvoittoverotus”.
Euroopan unionin jäsenvaltioissa sijaitsevat ulkomaiset yhteisöt
Suomen verolainsäännön mukaan lähdeveroa ei peritä osingoista, jotka maksetaan EU:n jäsenvaltiossa asuvalle ja kotivaltiossaan tuloveronalaiselle emo-tytäryhtiödirektiivin (2011/96/EU, muutoksineen) 2 artiklan mukaiselle ulkomaiselle
yhteisölle, joka välittömästi omistaa vähintään kymmenen prosenttia osinkoa jakavan suomalaisen yhtiön pääomasta.
Euroopan talousalueella sijaitsevat ulkomaiset yhteisöt
Tietyille Euroopan talousalueella sijaitseville ulkomaisille yhteisöille maksetut osingot ovat joko täysin verovapaita tai
niihin sovelletaan alennettua lähdeveroprosenttia riippuen siitä, miten osinkoa verotettaisiin, jos se maksettaisiin vastaavalle suomalaiselle yhteisölle.
Lähdeveroa ei peritä suomalaisen yhtiön rajoitetusti verovelvolliselle yhteisölle maksamista osingoista, jos (i) osinkoa
saavan yhteisön kotipaikka on Euroopan talousalueella; (ii) hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin
77/799/ETY kumoamisesta annettu neuvoston direktiivi 2011/16/EU, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivin
2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla annetulla neuvoston direktiivillä (EU) 2015/2376, tai jokin sopimus virka-avusta ja tietojenvaihdosta veroasioissa Euroopan
talousalueella koskee osingonsaajan kotivaltiota; ja (iii) osinkoa saava yhteisö vastaa tuloverolain 33 d pykälän 4 momentissa tai Elinkeinotuloverolain 6 a pykälässä tarkoitettua suomalaista yhteisöä; (iv) osinko olisi kokonaan verovapaa,
jos se maksettaisiin vastaavalle suomalaiselle yhtiölle tai yhteisölle (katso edellä ”– Yleisesti verovelvolliset yhtiöt”); ja
(v) osinkoa saava yhtiö antaa selvityksen (asuinvaltion veroviranomaisen antaman todistuksen), että lähdeveroa ei tosiasiassa voida kokonaisuudessaan hyvittää osingonsaajan asuinvaltiossa soveltuvan verosopimuksen mukaisesti.
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Jos osinkoa maksetaan ulkomaiselle yhteisölle, joka täyttää edellä kohdassa (iii) esitetyt edellytykset ja jonka kotipaikka
on edellä kohdissa (i) ja (ii) esitetyt vaatimukset täyttävässä valtiossa, mutta maksettava osinko olisi ainoastaan osittain
verovapaata, jos se maksettaisiin vastaavalle suomalaiselle yhteisölle (katso edellä ”– Yleisesti verovelvolliset yhtiöt”),
maksettavasta osingosta peritään Suomessa lähdevero (katso edellä ”– Rajoitetusti verovelvolliset”), mutta lähdeveroprosentti on tällaisten osinkojen osalta alennettu 15 prosenttiin (20 prosentin sijaan). Siten, lukuun ottamatta emo-tytäryhtiödirektiivissä tarkoitettuja yhteisöjä, jotka täyttävät verovapauden edellytykset omistamalla välittömästi vähintään kymmenen prosenttia osinkoa jakavan suomalaisen yhtiön pääomasta (katso edellä ”– Euroopan unionin jäsenvaltioissa sijaitsevat ulkomaiset yhteisöt”), mikäli osinkoa jakavan suomalaisen yhtiön osakkeet kuuluvat osinkoa saavan yhtiön sijoitusomaisuuteen, sovelletaan 15 prosentin lähdeverokantaa. Sovellettavasta kaksinkertaisen verotuksen poistamista
koskevasta sopimuksesta riippuen sovellettava lähdevero voi olla myös alempi kuin 15 prosenttia (katso edellä ”– Rajoitetusti verovelvolliset”).
Euroopan talousalueella asuvat ulkomaiset luonnolliset henkilöt
Ulkomailla asuville rajoitetusti verovelvollisille luonnollisille henkilöille maksettavat osingot voidaan kyseisen henkilön
pyynnöstä edellä kuvatun lähdeverotuksen (katso edellä ”– Rajoitetusti verovelvolliset”) sijaan verottaa Verotusmenettelylain mukaisessa järjestyksessä eli vastaavasti kuin Suomessa yleisesti verovelvollisia verotetaan (katso edellä ”– Yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt”) edellyttäen kuitenkin, että (i) osinkoa saavan henkilön kotipaikka on Euroopan
talousalueella; (ii) hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annettu neuvoston direktiivi 2011/16/EU, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on
kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla annetulla neuvoston direktiivillä (EU) 2015/2376,
tai jokin sopimus virka-avusta ja tietojenvaihdosta veroasioissa Euroopan talousalueella koskee osingonsaajan asuinvaltiota; ja (iii) osingonsaaja antaa selvityksen (asuinvaltion veroviranomaisten antaman todistuksen), että lähdeveroa ei
tosiasiassa voida kokonaisuudessaan hyvittää osingonsaajan asuinvaltiossa soveltuvan kaksinkertaisen verotuksen poistamista koskevan sopimuksen perusteella.
Luovutusvoittoverotus
Yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt
Osakkeiden tai merkintäoikeuksien myynnistä (muuten kuin elinkeinotoiminnan harjoittamisen yhteydessä) syntynyt luovutusvoitto tai -tappio verotetaan Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön pääomatulona tai luovutusvoitosta vähennyskelpoisena luovutustappiona. Luovutusvoittoja verotetaan tällä hetkellä 30 prosentin verokannan mukaan (kuitenkin niin, että jos pääomatulojen yhteismäärä ylittää kalenterivuodessa 30 000 euroa, vero ylimenevästä määrästä on 34 prosenttia). Jos osakkeiden luovutus liittyy myyjän elinkeinotoiminnan harjoittamiseen (elinkeinotulolähteeseen), osakkeiden luovutusvoiton katsotaan kuuluvan myyjän yritystuloon, joka jaetaan tuloverolain säännösten mukaan
verotettavaksi ansiotulona progressiivisen asteikon mukaan ja pääomatulona 30 prosentin verokannan mukaan (kuitenkin
niin, että jos pääomatulojen yhteismäärä ylittää kalenterivuodessa 30 000 euroa, vero ylimenevästä määrästä on 34 prosenttia).
Luovutusvoitto tai -tappio lasketaan vähentämällä myyntihinnasta alkuperäinen hankintameno ja myynnistä aiheutuneet
kulut. Vaihtoehtoisesti luonnolliset henkilöt voivat todellisen hankintamenon sijasta käyttää niin sanottua hankintamenoolettamaa, jonka suuruus on 20 prosenttia myyntihinnasta tai, jos osakkeet on omistettu vähintään kymmenen vuotta, 40
prosenttia myyntihinnasta. Mikäli hankintameno-olettamaa käytetään todellisen hankintamenon sijasta, voiton hankkimisesta aiheutuneiden kustannusten katsotaan sisältyvän hankintameno-olettamaan eikä niitä voida enää vähentää erikseen
myyntihinnasta.
Yleisesti verovelvollinen luonnollinen henkilö voi vähentää arvopapereiden, kuten Jakautumisvastikeosakkeiden, luovutuksesta mahdollisesti aiheutuneet tappiot ensisijaisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön luovutusvoitoista ja toissijaisesti muusta pääomatulosta samana ja viitenä luovutusta seuraavana verovuotena. Luovutustappiota ei oteta huomioon
vahvistettaessa pääomatulojen alijäämää kyseiselle verovuodelle. Näin ollen tappiot eivät myöskään vaikuta ansiotuloverosta vähennettävän alijäämähyvityksen määrään.
Edellä esitetystä huolimatta yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön saama omaisuuden luovutusvoitto, kuten Jakautumisvastikeosakkeista saatu luovutusvoitto, ei ole kuitenkaan verotettavaa tuloa, jos kalenterivuonna luovutetun
omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1 000 euroa (lukuun ottamatta omaisuutta, jonka luovutus on
Suomen verolainsäädännön nojalla verovapaata). Vastaavasti luovutustappio ei ole vähennyskelpoinen, jos kalenterivuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut hankintamenot ovat enintään 1 000 euroa ja kaiken kalenterivuonna luovutetun omaisuuden luovutushinnat ovat samalla yhteensä enintään 1 000 euroa.
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Osakesäästötilillä olevan omaisuuden myynnistä saatava voitto ei ole veronalaista tuloa. Osakesäästötilin tuottoja katsotaan verotettavaksi pääomatulona silloin kun tuotot nostetaan osakesäästötililtä. Tällä hetkellä pääomatuloja verotetaan
30 prosentin verokannan mukaan (kuitenkin niin, että jos pääomatulojen yhteismäärä ylittää kalenterivuodessa 30 000
euroa, vero ylimenevästä määrästä on 34 prosenttia).
Osakesäästötilillä olevan omaisuuden myynnistä koituva tappio ei ole vähennyskelpoista. Osakesäästötilin tappio on verotuksessa vähennyskelpoinen veronalaisista pääomatuloista vain sinä verovuonna, jona osakesäästötili on lopetettu. Osakesäästötilin tappio vähennetään puhtaasta pääomatulosta luovutustappioiden jälkeen ennen muita pääomatulosta tehtäviä
vähennyksiä. Siltä osin kuin tappiota ei verovuonna ole vähennetty veronalaisista pääomatuloista, se otetaan huomioon
vahvistettaessa pääomatulolajin tappiota. Osakesäästötilin tappiota ei oteta huomioon pääomatulolajin alijäämää vahvistettaessa eikä alijäämähyvitystä myönnetä. Pääomatulolajin tappio vähennetään pääomatuloista seuraavien 10 vuoden
aikana sitä mukaa kuin pääomatuloja syntyy.
Suomessa yleisesti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden on lisättävä esitäytettyyn veroilmoitukseen tiedot kalenterivuonna tapahtuneista arvopapereiden (kuten Jakautumisvastikeosakkeiden) luovutuksista.
Yleisesti verovelvolliset yhtiöt
Osakkeista saatava luovutusvoitto on pääsääntöisesti yhtiön verotettavaa tuloa 20 prosentin yhteisöverokannalla.
Seuraavassa esitetty koskee vain sellaisia yleisesti verovelvollisia yhtiöitä, joita verotetaan Elinkeinotuloverolain nojalla.
Verovuodesta 2020 lähtien tuloverolain soveltamista on rajoitettu huomattavasti, ja yhteisöjen verotettava tulo lasketaan
pääsääntöisesti Elinkeinotuloverolain mukaan (tietyin poikkeuksin, kuten eräät kiinteistöyhtiöt tai maatalouden verotettavan tulon laskeminen).
Osakkeet voivat olla yhtiön käyttö-, vaihto-, sijoitus- (ainoastaan raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksilla voi olla tässä yhteydessä sijoitusomaisuutta), rahoitus- tai muuta omaisuutta. Osakkeiden luovutusten ja arvonalentumisten verotuskohtelu
voi vaihdella osakkeiden omaisuuslajista riippuen.
Arvopapereiden myyntihinta lasketaan pääsääntöisesti osaksi yleisesti verovelvollisen yhtiön liiketoiminnan tuloa. Vastaavasti osakkeiden hankintahinta on vähennyskelpoinen meno kyseisen yhtiön verotuksessa luovutuksen yhteydessä.
Tiettyjen tiukasti määriteltyjen edellytysten täytyttyä yleisesti verovelvollisen yhtiön saamat osakkeiden luovutusvoitot
ovat kuitenkin verovapaita. Muun kuin pääomasijoitustoimintaa harjoittavan yhtiön saama luovutusvoitto elinkeinotoiminnan käyttöomaisuusosakkeista ei pääsääntöisesti ole verotettavaa tuloa eikä luovutuksessa syntynyt tappio ole vastaavissa oloissa vähennyskelpoinen, jos muun muassa (i) myyjä on omistanut yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan ajanjaksona, joka on päättynyt enintään vuotta ennen luovutusta vähintään 10 prosentin osuuden luovutettavan yhtiön osakepääomasta ja luovutettavat osakkeet kuuluvat näin omistettuihin osakkeisiin, (ii) luovutuksen kohteena oleva yhtiö ei ole
kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiö taikka osakeyhtiö, jonka toiminta tosiasiallisesti käsittää pääasiallisesti kiinteistöjen
omistamista tai hallintaa, ja (iii) luovutuksen kohteena oleva yhtiö on yleisesti verovelvollinen Suomessa tai yhtiö, jota
tarkoitetaan emo-tytäryhtiödirektiivin 2 artiklassa, tai yhtiö, jonka kotipaikka on sellaisessa valtiossa, jonka kanssa Suomi
on solminut osinkoon soveltuvan kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevan verosopimuksen. Lisäksi oikeuskäytännössä on asetettu verovapaan osakkeiden luovutuksen edellytyksesi muun muassa toiminnallinen yhteys osakkeita
luovuttavan yhtiön ja osakeluovutuksen kohteena olevan yhtiön välillä. Luovutusvoitto on kuitenkin veronalaista, siltä
osin kuin erotus johtuu osakkeiden hankintamenosta verotuksessa tehdyistä poistoista.
Jos myyvän yhtiön käyttöomaisuuteen kuuluvien (muiden kuin verovapaasti luovutettavien) osakkeiden luovutuksesta
syntyy verotuksessa vähennyskelpoinen luovutustappio, tällainen tappio voidaan vähentää vain käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksesta saaduista veronalaisista luovutusvoitoista verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuonna. Vaihto-, sijoitus- tai rahoitusomaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovutuksesta syntynyt vähennyskelpoinen luovutustappio voidaan
vähentää verotettavasta tulosta verovuonna sekä kymmenenä sitä seuraavana vuonna yleisten tappiontasausta koskevien
säännösten mukaisesti. Mikäli luovutustappio aiheutuu muuhun omaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovutuksesta, luovutustappio vähennetään muuhun omaisuuteen kuuluvan omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuonna. Siirtymäsäännöksen mukaan luovutustappiot, jotka on laskettu tuloverolain mukaisesti ja
joita ei ole vähennetty ennen verovuotta 2020, voidaan vähentää omaisuuden luovutusta seuraavan viiden vuoden ajan ja
vähennys tehdään ensisijaisesti muun omaisuuden luovutuksesta saaduista luovutusvoitoista ja toissijaisesti käyttöomaisuusosakkeiden tai käyttöomaisuuskiinteistöjen luovutuksesta saaduista luovutusvoitoista.
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Rajoitetusti verovelvolliset
Rajoitetusti verovelvolliset eivät pääsääntöisesti ole Suomessa verovelvollisia suomalaisen yhtiön osakkeiden myynnistä
saamastaan luovutusvoitosta, paitsi jos rajoitetusti verovelvollisella katsotaan olevan tuloverolaissa ja soveltuvassa verosopimuksessa tarkoitettu kiinteä toimipaikka Suomessa ja osakkeet katsotaan kyseisen kiinteän toimipaikan omaisuudeksi
tai luovutuksen kohteena olevan yhtiön kokonaisvaroista enemmän kuin 50 prosenttia muodostuu yhdestä tai useammasta
Suomessa sijaitsevasta kiinteistöstä.
Jos rajoitetusti verovelvollisella on Suomessa osakesäästötili, osakesäästötililtä nostettu tuotto voidaan verottaa Suomessa
rajoitetusti verovelvollisen henkilön tulona, jos verosopimus ei estä tuoton verottamista. Osakesäästötililtä nostetusta
tuotosta peritään lähdeveroa 30 prosenttia, jos verosopimus ei estä lähdeveron perimistä.
Osakesäästötilin lopettamisen johdosta syntynyttä osakesäästötilin tappiota ei voida vähentää rajoitetusti verovelvollisen
lähdeveron alaisista tuloista. Jos rajoitetusti verovelvollisella on Suomesta saatua Verotusmenettelylain nojalla verotettavaa pääomatuloa, voidaan osakesäästötilin tappio vähentää tällaisesta tulosta. Osakesäästötilin tappiota ei kuitenkaan
voida vähentää pääomatulosta eikä oteta huomioon vahvistettaessa pääomatulolajin tappiota, jos verosopimus estää osakesäästötililtä nostetun tuoton verottamisen Suomessa.
Varainsiirtovero
Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden luovutuksesta kiinteää rahavastiketta vastaan ei pääsääntöisesti peritä Suomessa varainsiirtoveroa. Varainsiirtoverovapauden edellytyksenä on, että luovutuksessa on välittäjänä tai osapuolena Sijoituspalvelulaissa tarkoitettu sijoituspalveluyritys, ulkomainen sijoituspalveluyritys tai muu sanotussa laissa tarkoitettu sijoituspalvelun tarjoaja tai että luovutuksensaaja on hyväksytty kaupankäyntiosapuoleksi sillä markkinalla, jolla
luovutus tapahtuu. Jos luovutuksessa on luovutuksensaajan välittäjänä tai kaupan toisena osapuolena muu kuin suomalainen sijoituspalveluyritys, suomalainen luottolaitos taikka ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen Suomessa oleva sivuliike tai -konttori, varainsiirtoveroa koskevan verottomuuden edellytyksenä on, että verovelvollinen luovutuksensaaja antaa luovutuksesta ilmoituksen Suomen veroviranomaisille kahden kuukauden kuluessa luovutuksesta tai
että välittäjä antaa luovutuksesta Verohallinnolle Verotusmenettelylain mukaisen vuosi-ilmoituksen. Verovapaus ei
koske pääomasijoituksena tai varojen jakona tapahtuvaa luovutusta eikä luovutusta, jossa vastike muodostuu osittain tai
kokonaan työpanoksesta, eikä eräitä muita varainsiirtoverolaissa määriteltyjä luovutuksia. Oikeuskäytännössä on katsottu, että jos osakehankinnan vastike muodostuu osittain tai kokonaan työpanoksesta, se on varainsiirtoveron alainen
myös silloin, kun avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän mukainen palkkio maksetaan rahana ja palkkion saaja velvoitetaan ostamaan Noteeratun Yhtiön osakkeita osalla rahapalkkiosta.
Muista kuin yllä mainitut edellytykset täyttävistä osakkeiden luovutuksista ostaja on velvollinen maksamaan varainsiirtoveroa 1,6 prosenttia kauppahinnasta (varainsiirtoverolaissa määriteltyjen kiinteistöyhtiöiden osakkeiden luovutuksiin
sovelletaan 2 prosentin verokantaa). Jos ostaja tällaisessa tilanteessa ei ole Suomessa yleisesti verovelvollinen tai ulkomaisen luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön tai ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan suomalainen
sivuliike, on myyjän perittävä vero ostajalta. Mikäli kaupan välittäjänä on suomalainen arvopaperinvälittäjä tai luottolaitos tai ulkomaisen arvopaperinvälittäjän tai luottolaitoksen Suomessa oleva sivuliike tai -konttori, se on velvollinen perimään varainsiirtoveron ostajalta ja tilittämään sen tämän puolesta. Mikäli kumpikaan kaupan osapuolista ei ole Suomessa
yleisesti verovelvollinen taikka ulkomaalaisen luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön tai ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan suomalainen sivuliike, ei osakeluovutuksesta peritä Suomessa varainsiirtoveroa (pois lukien
varainsiirtoverolaissa määriteltyjen kiinteistöyhtiöiden osakkeiden luovutukset). Varainsiirtoveroa ei ole suoritettava, jos
veron määrä on vähemmän kuin kymmenen euroa. Varainsiirtoveroilmoitus on kuitenkin tällaisissa tilanteissa annettava.
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OIKEUDELLISET SEIKAT
Jakautumisen ja Jakautumisvastikeosakkeiden ja F-Securen Osakkeiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisen tiettyihin
oikeudellisiin seikkoihin liittyvästä neuvonannosta WithSecurelle vastaa Suomen lain osalta Asianajotoimisto Castrén &
Snellman Oy.
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NÄHTÄVILLÄ OLEVAT ASIAKIRJAT
Seuraavien asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävillä Esitteen voimassaoloaikana arkisin normaalina työaikana WithSecuren rekisteröidyssä toimipaikassa, joka sijaitsee osoitteessa Tammasaarenkatu 7, 00180 Helsinki:
•
•
•

Esite;
WithSecuren yhtiöjärjestys ja kaupparekisteriote sellaisina kuin ne ovat voimassa Esitteen päivämääränä; ja
riippumattoman tilintarkastajan varmennusraportti Esitteeseen sisältyvien Pro forma -taloudellisten tietojen kokoamisesta WithSecuren hallitukselle.

Edellä luetellut asiakirjat ja Jakautumissuunnitelma tulevat kokonaisuudessaan nähtäville myös verkkosivustolle osoitteessa www.withsecure.com/fi/about-us/investor-relations/demerger arviolta 13.5.2022.
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YHDISTELTY LAAJA TULOSLASKELMA
(1 000 EUR)

Liite

2021

2020

2019

LIIKEVAIHTO

(3)

106 250

100 106

94 844

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut

(7)

-8 806

-8 038

-7 943

BRUTTOKATE

97 444

92 068

86 901

(4)

523

348

375

Myynnin ja markkinoinnin kulut

(5, 6, 7)

-28 746

-27 049

-30 496

Tuotekehityksen kulut

(5, 6, 7)

-16 891

-15 256

-14 639

Hallinnon kulut

(5, 6, 7)

-8 831

-5 457

-5 168

43 499

44 654

36 972

Liiketoiminnan muut tuotot

LIIKEVOITTO
Rahoitustuotot

(9)

276

997

509

Rahoituskulut

(9)

-208

-1 969

-722

43 567

43 682

36 758

-9 148

-9 520

-8 111

34 418

34 162

28 647

75

314

134

34 493

34 476

28 781

TULOS ENNEN VEROJA
Tuloverot

(10)

TILIKAUDEN TULOS
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää
tulosvaikutteisiksi:
Ulkomaisiin yksiköihin liittyvät muuntoerot
TILIKAUDEN LAAJA TULOS
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YHDISTELTY TASE
(1 000 EUR)

Liite

2021

2020

2019

(5, 11)

278

294

280

Aineettomat hyödykkeet

(11)

5 908

5 568

5 709

Laskennalliset verosaamiset

(18)

223

411

531

6 409

6 273

6 519

VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet

Pitkäaikaiset varat yhteensä
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus

(12)

51

74

107

Jaksotettu liikevaihto

(14)

1 285

550

469

(13, 14, 17)

19 105

17 925

19 037

Myyntisaamiset ja muut saamiset
Lähipiirisaamiset WithSecurelta

12 099

12 174

7 062

Lyhytaikaiset varat yhteensä

(13)

32 540

30 722

26 675

VARAT YHTEENSÄ

38 949

36 996

33 194

9 546

9 053

1 972

109

132

121

SIJOITETTU OMA PÄÄOMA JA VELAT
SIJOITETTU OMA PÄÄOMA
PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset velat, pitkäaikaiset

(5, 16, 17)

Laskennalliset verovelat

(18)

227

287

11

Muut pitkäaikaiset velat

(19)

3 158

3 497

3 298

3 494

3 917

3 429

Pitkäaikaiset velat yhteensä
LYHYTAIKAISET VELAT
Korolliset velat, lyhytaikaiset

(5, 16, 17)

136

118

141

(17, 19)

9 213

7 927

9 292

Varaukset

(19)

-

-

740

Muut lyhytaikaiset velat

(19)

Ostovelat ja muut velat

16 560

15 981

17 620

Lyhytaikaiset velat yhteensä

25 909

24 026

27 793

SIJOITETTU OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

38 949

36 996

33 194
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YHDISTELTY RAHAVIRTALASKELMA
(1 000 EUR)

Liite

2021

2020

2019

34 418

34 162

28 647

11 088

12 395

12 336

1 524

2 053

2 394

Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden tulos
Oikaisut
Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset

(6)

Muut oikaisut
Rahoitustuotot ja -kulut
Välittömät verot

484

-151

1 618

(9)

-68

972

213

(10)

9 148

9 520

8 111

45 506

46 556

40 983

-1 810

53

1 384

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta
Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-), vähennys
(+)

(13, 14)

Vaihto-omaisuuden lisäys (-), vähennys (+)

(12)

23

33

288

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+), vähennys (-)

(19)

1 385

-3 112

-2 978

45 105

43 530

39 676

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
Maksetut korot

(9)

-25

-10

-27

Saadut korot

(9)

7

-16

36

Muut rahoituskulut ja -tuotot

(9)

58

124

-48

(10)

-9 020

-9 124

-7 652

36 125

34 505

31 985

Maksetut välittömät verot
Liiketoiminnan rahavirta
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

(11)

-1 665

-1 729

-3 111

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot

(11)

37

-

-

-1 628

-1 729

-3 111

-225

-210

-241

Oman pääoman ehtoinen nettorahoitus WithSecuren kanssa

-34 272

-32 566

-28 633

Rahoituksen rahavirta

-34 497

-32 776

-28 874

-

-

-

Rahavarat tilikauden alussa

-

-

-

Rahavarat tilikauden lopussa

-

-

-

Investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut

(5)

Rahavarojen muutos1

1

(1)

Lisätietoja on liitetiedon 1. Carve-out -laatimisperiaatteet ja tilinpäätösten laatimisperiaatteet Kassanhallinta ja rahoitusosiossa.

5

F-5

DocuSign Envelope ID: 6499896B-DEF6-4B92-A4B7-65D3CDEF4103

YHDISTELTY SIJOITETUN OMAN PÄÄOMAN
MUUTOSLASKELMA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
(1 000 EUR)

Liite

Sijoitettu oma pääoma 31.12.2018

Sijoitettu oma pääoma ja kertyneet
voittovarat
3 494

Tilikauden tulos

28 647

Muuntoero

134

Tilikauden laaja tulos yhteensä

28 781
(15)

Osakeperusteisten maksujen kustannus
Oman pääoman ehtoiset liiketoimet WithSecuren kanssa

137
-30 441

Sijoitettu oma pääoma 31.12.2019

1 972

Tilikauden tulos

34 162

Muuntoero

314

Tilikauden laaja tulos yhteensä

34 476
(15)

Osakeperusteisten maksujen kustannus
Oman pääoman ehtoiset liiketoimet WithSecuren kanssa

-91
-27 303

Sijoitettu oma pääoma 31.12.2020

9 053

Tilikauden tulos

34 418

Muuntoero

75

Tilikauden laaja tulos yhteensä

34 493
(15)

Osakeperusteisten maksujen kustannus
Oman pääoman ehtoiset liiketoimet WithSecuren kanssa

401
-34 402

Sijoitettu oma pääoma 31.12.2021

9 546
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CARVE-OUT-TILINPÄÄTÖSTEN LIITETIEDOT
TIETOA F-SECURESTA
Taustaa
WithSecure Oyj, aikaisemmin F-Secure Oyj, (”WithSecure Oyj”) tytäryhtiöineen (“WithSecure”) toimittaa
tietoturvatuotteita ja -palveluja globaalisti kuluttaja- ja yritysasiakkaille. Yhtiökokous päätti 16.3.2022 muuttaa
emoyhtiö F-Secure Oyj:n toiminimen muotoon WithSecure Oyj.
WithSecure Oyj:n hallitus ilmoitti 17.2.2022 päättäneensä ehdottaa Yhtiön kuluttajatietoturvaliiketoiminnan
(”Kuluttajatietoturvaliiketoiminta”) eriyttämistä ja hyväksyi jakautumissuunnitelman, jonka mukaisesti kaikki
Kuluttajatietoturvaliiketoimintaan liittyvät varat ja velat siirtyvät osittaisjakautumisessa (”Jakautuminen”)
perustettavalle yhtiölle, jonka nimeksi tulee F-Secure Oyj (“F-Secure”). Päätös tehtiin erilaisten strategisten
vaihtoehtojen tarkastelun ja arvioinnin perusteella. Jakautumisen jälkeen WithSecure keskittyy
yritystietoturvaliiketoimintaansa (“Yritystietoturvaliiketoiminta”).
Jakautuminen on ehdollinen muun muassa yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa edustettujen äänten ja
osakkeiden kahden kolmasosan enemmistön hyväksynnälle. Jakautumisen täytäntöönpanon arvioidaan
tapahtuvan 30.6.2022. WithSecure aikoo hakea F-Securen osakkeet otettavaksi kaupankäynnin kohteeksi
Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Kaupankäynnin F-Securen osakkeilla Nasdaq Helsingin pörssilistalla odotetaan
alkavan arviolta 1.7.2022 tai mahdollisimman pian sen jälkeen. WithSecuren osakkeenomistajat saavat
jakautumisvastikkeena yhden uuden F-Securen osakkeen jokaista omistamaansa WithSecuren osaketta
kohden. Lopullinen jakautumisvastikkeena liikkeeseen laskettavien F-Securen osakkeiden määrä
määritetään WithSecuren osakkeiden lukumäärän perusteella (lukuun ottamatta WithSecuren hallussa
olevia omia osakkeita) Jakautumisen täytäntöönpanopäivänä.
F-Secure ei ole aikaisemmin muodostanut erillistä juridista konsernia eikä ole laatinut konsernitilinpäätöstä
ennen Jakautumista. Osana ehdotettua jakautumista WithSecure eriyttää ja siirtää asiaankuuluvien
yhtiöiden varat ja velat F-secure Oyj:lle. WithSecure on laatinut 31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019
päättyneiltä tilikausilta carve-out-tilinpäätökset, jotka havainnollistavat F-Securen jakakautumisprosessissa
WithSecuresta eriytettävien liiketoimintojen tulosta, varoja ja velkoja sekä rahavirtoja.
Carve-out-tilinpäätökset on laadittu seuraavissa osioissa esitettyjen laatimisperustan ja tilinpäätöksen
laatimisperiaatteiden mukaisesti. Carve-out-tilinpäätökset on laadittu sisällytettäväksi F-Securen jakautumisja listalleottoesitteeseen, jonka WithSecure laatii ylimääräistä osittaisjakautumisen hyväksyvää yhtiökokousta
varten ja F-Securen osakkeiden listaamiseksi Helsingin pörssiin. WithSecuren hallitus on hyväksynyt nämä
carve-out-tilinpäätökset julkaistavaksi 13.5.2022.

F-Securen liiketoiminta
F-Secure on maailmanlaajuisesti toimiva suomalainen kyberturvallisuusyhtiö. F-Secure suunnittelee ja tarjoaa
palkittuja tietoturva- ja yksityisyydensuojatuotteita, jotka auttavat miljoonia kuluttajia suojautumaan
verkkouhkia
vastaan.
F-Securen
tarjontaan
kuuluu
kattava
valikoima
tietoturvaja
yksityisyydensuojatuotteita, jotka liittyvät päätelaitteiden suojaukseen, yksityisyyteen, salasanojen hallintaan,
digitaalisen identiteetin suojaukseen sekä kuluttajien koko kodin yhdistettyjä laitteita suojaavaan reitittimen
tietoturvaan. Pääosa F-Securen liikevaihdosta saadaan tuotteiden ja palveluiden myymisestä sen kattavan
ja maailmanlaajuisen Kanava-kumppanien verkoston kautta. Verkostoon kuuluu noin 170
Kanavakumppania. Kanavakumppaneihin kuuluu muun muassa viestintäpalvelujen tarjoajia,
vähittäiskauppiaita, pankkeja ja vakuutusyhtiöitä. Sen lisäksi, että F-Secure myy tuotteitaan
Kanavakumppanien kautta, se myös tuo asiakkaiden saataville erillisiä ja kaikenkattavia tietoturvavalikoimia
erilaisten verkkokauppakanavien, kuten mobiilisovelluskauppojen ja oman verkkokauppansa, kautta. FSecurella on toimipisteitä useissa kaupungissa ympäri maailmaa, ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä.
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1. CARVE-OUT -LAATIMISPERIAATTEET JA TILINPÄÄTÖSTEN
LAATIMISPERIAATTEET
F-Securen carve-out-tilinpäätöksiä laadittaessa sovelletut laatimisperusta ja tilinpäätösperiaatteet.

Laatimisperusta
F-Securen carve-out-tilinpäätökset on laadittu yhdistelemällä carve-out -periaatteella WithSecuren
konsernitilinpäätöksiin sisältyneet Kuluttajatietoturvaliiketoimintaan kuuluvat historialliset tuotot ja kulut, varat
ja velat sekä rahavirrat. F-Secure on toiminut maailmanlaajuisesti juridisissa yhtiöissä, joihin kuuluu sekä
kuluttajatietoturvaliiketoimintaa että Yritystietoturvaliiketoimintaa mukaan lukien emoyhtiö WithSecure Oyj.
Carve-out-tilinpäätöksiin on siten sisällytetty varat, velat, tuotot, liikevaihdot, kulut sekä rahavirrat, jotka ovat
joko suoraan kohdistettavissa, kohdistettu tai jotka tullaan siirtämään F-Securelle.
Carve-out-tilinpäätöksiä laadittaessa on sovellettu Euroopan unionissa 31.12.2021 käyttöön hyväksyttyjä
kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (“IFRS”), ja niissä on otettu huomioon jäljempänä kohdassa ”F-Securen
carve-out-tilinpäätöksiä laadittaessa sovelletut periaatteet” kuvatut periaatteet, joiden avulla määritetään,
mitkä varat ja velat, tuotot ja kulut sekä rahavirrat kohdistetaan F-Securen carve-out-tilinpäätöksiin.
Koska IFRS ei sisällä suoraa ohjeistusta carve-out-tilinpäätöksen laatimisesta, carve-out-tilinpäätöksiä
laadittaessa on sovellettu tiettyjä esitteisiin sisällytettävien historiallisten carve-out taloudellisten tietojen
tuottamisessa yleisesti käytettäviä menettelyjä alla kuvatun mukaisesti.
F-Securen carve-out-tilinpäätökset eivät välttämättä kuvaa sitä, millainen liiketoimintojen yhdistelty tulos ja
taloudellinen asema olisivat olleet, jos F-Secure olisi ollut itsenäinen juridinen konserni ja olisi siten esittänyt
erillisen konsernitilinpäätöksen esitetyiltä tilikausilta. Ne eivät myöskään välttämättä kuvaa, millaiset FSecuren tulos, taloudellinen asema tai rahavirrat olisivat tulevaisuudessa.
Carve-out-tilinpäätökset esitetään tuhansina euroina, ellei muuta mainita. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty,
mikä saattaa aiheuttaa yksittäisten lukujen summan poikkeamisen esitetystä yhteissummasta.

F-Securen carve-out-tilinpäätöksiä laadittaessa sovelletut carve-out -periaatteet
Seuraavassa esitetään yhteenveto carve-out -periaatteista, joita on sovellettu näitä carve-out-tilinpäätöksiä
laadittaessa.
Carve-out-tilinpäätökset kuvastavat F-Securelle kohdistettavia liikevaihtoa ja kuluja. F-Securen liikevaihto ja
liiketoiminnan kulut, joiden on erityisesti tunnistettu liittyvän F-Secureen, on kohdistettu suoraan F-Securelle
ilman erillistä kohdennusta tai jakamista.
Tase-erät on kohdistettu esitetyillä kausilla pääasiallisesti todellisen käytön perusteella, eli jos varat ja velat
ovat pääasiallisesti F-Securen käytössä tai liittyvät F-Secureen, ne on kohdistettu carve-out-taseeseen. Jos
vara tai velka ei siirry juridisesti F-Securelle Jakautumisen yhteydessä, varan/velan käyttöön liittyvä vastaava
kulu on sisällytetty yhdisteltyyn laajaan carve-out-tuloslaskelmaan, kuten alla on tarkemmin kuvattu.
Carve-out-tilinpäätökset sisältävät myös erikseen kohdistettuja tuottoja, kuluja, varoja, velkoja ja rahavirtoja,
jotka perustuvat johdon harkintaan, oletuksiin ja arvioihin jäljempänä kuvatulla tavalla. Merkittävimmät
arviot, harkintaan perustuvat ratkaisut ja oletukset liittyvät tietyistä yhteisistä keskitetysti tuotettavista
palveluista aiheutuvien kulujen kohdistamiseen, vuokrasopimuksiin liittyviin järjestelyihin, jaettuihin aineellisiin
ja aineettomiin hyödykkeisiin, kassanhallintaan ja rahoitukseen liittyviin kohdistuksiin, kauden verotettavaan
tuloon perustuvien verojen ja laskennallisten verojen määrittämiseen sekä sijoitettuun omaan pääomaan.
Johto katsoo, että alla kuvatut carve-out -kohdistukset on tehty kohtuullisella perusteella mutta eivät
välttämättä kuvaa niitä tuottoja ja kuluja, jotka olisivat syntyneet, jos F-Secure olisi ollut erillinen yhtiö ja
laatinut oman konsernitilinpäätöksen esitettäviltä kausilta.
Carve-out-tilinpäätösten rakenne
F-Secure
ei
edusta
erillistä
juridisista
yhtiöistä
koostuvaa
konsernia,
vaan
yhdistää
Kuluttajatietoturvaliiketoimintaan keskittyvät toiminnot, jotka ovat historiallisesti olleet osa WithSecuren
yhtiöitä, sisältäen myös Yritystietoturvaliiketoiminnan. Seuraava lista on yleiskatsaus WithSecuren juridisista
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yhtiöistä, jotka sisältävät Kuluttajatietoturvaliiketoimintaan liittyvän osan tuloksesta ja taloudellisesta
asemasta ja joihin carve-out-tilinpäätökset näin ollen perustuvat:
F-Secure Oyj, Suomi
F-Secure Inc, Yhdysvallat
F-Secure GmbH, Saksa
F-Secure (UK) Ltd, Iso-Britannia
F-Secure KK, Japani
F-Secure AB, Ruotsi
F-Secure Srl, Italia
F-Secure Sp z.o.o., Puola
F-Secure B.V., Alankomaat
F-Secure Iberia SL, Espanja
F-Secure Corporation (M) Sdn Bhd, Malesia
F-Secure SARL, Ranska
F-Secure Pvt Ltd, Intia
F-Secure Danmark A/S, Tanska
F-Secure do Brasil tecnol. Da informãcao Ltda, Brasilia
F-Secure Norge AS, Norja
F-Securen carve-out-tilinpäätös ei välttämättä kuvasta Jakautumisessa syntyvää juridista rakennetta
myöhemmässä vaiheessa.
Konsernin sisäiset liiketapahtumat ja liiketoimet lähipiirin kanssa
Sisäiset liiketapahtumat, mukaan lukien varat ja velat Kuluttajatietoturvaliiketoiminnan välillä WithSecuren
juridisissa yhtiöissä, on eliminoitu F-Securen carve-out-tilinpäätöksistä. Aiemmin WithSecuren sisäisiksi
liiketapahtumiksi
katsotut
liiketoimet
ja
tase-erät
Kuluttajatietoturvaliiketoiminnan
ja
Yritystietoturvaliiketoiminnan
välillä
on
raportoitu
carve-out-tilinpäätöksissä
lähipiiriliiketoimina.
Lähipiirisaamiset jäljelle jääviltä WithSecuren liiketoiminnoilta on esitetty erikseen taseella.
Tuloslaskelmalla esitettävät lähipiiriliiketoimet on esitetty yhdistellyllä laajalla tuloslaskelmalla niihin liittyvässä
kohdassa. F-Secure myy kuluttajatuotteita WithSecurelle. Myyntimäärät esitetyillä tilikausilla olivat seuraavat:
407 tuhatta euroa vuonna 2021, 471 tuhatta euroa vuonna 2020 ja 555 tuhatta euroa vuonna 2019. F-Secure
ostaa yritystuotteita WithSecurelta. Myyntimäärät esitetyillä tilikausilla olivat seuraavat: 415 tuhatta euroa
vuonna 2021, 576 tuhatta euroa vuonna 2020 ja 907 tuhatta euroa vuonna 2019.
Yhteiset keskitetysti tuotettavat palvelut
WithSecure on historiallisesti tuottanut yhteisiä tukipalveluja kuluttaja- ja Yritystietoturvaliiketoiminnalle.
WithSecuren tukitoimintoihin sisältyvät tietoturvatutkimus ja -teknologia (Security Research & Technologies,
SRT) sekä informaatio- ja liiketoimintapalvelut (Information & Business Services, IBS). SRT on yhteinen tutkimusja tuotekehitysyksikkö, joka tukee koko WithSecurea. IBS tarjoaa 24/7-asiakastuki- ja IT-palveluja. WithSecuren
muita yhteisiä toimintoja ovat: Henkilöstö, Talous, Laki, Strategia, Markkinointi ja Hallinto (“Muut toiminnot”).
SRT, IBS ja Muut toiminnot muodostavat yhdessä “Konsernitoiminnot”.
Historiallisesti yhteisten WithSecure Konsernitoimintojen kustannukset on kohdistettu liiketoiminnoille ennalta
määritettyjen kohdistamisperusteiden avulla. Käytetyt kohdistamisperusteet on määritetty siten, että ne
vastaavat taustalla olevien toimintojen luonnetta ja toimintojen palveluiden hyödyntämistä. Carve-outtilinpäätöksissä WithSecuren yhteisten Konsernitoimintojen kulut on kohdistettu F-Securelle palveluiden
käytön perusteella kuten tietyt palvelinten ylläpito kulut, jotka on kohdistettu pilvipalvelimen käytön
perusteella tai asiakaspalveluun liittyvät kulut, jotka on kohdistettu F-Securelle annetun asiakastuen
perusteella tai käyttäen ennalta määritettyjä kohdistamisperusteita, kuten liikevaihto tai henkilöstön määrä.
Johto katsoo, että nämä kohdistukset kuvaavat kohtuullisesti palveluiden käyttöä. Näihin kohdistettuihin
kuluihin ovat vaikuttaneet WithSecuressa voimassa olleet järjestelyt, eivätkä ne välttämättä kuvaa FSecuressa tulevaisuudessa vallitsevaa tilannetta.
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Yhteisten keskitetysti tuotettujen palveluiden kohdistetut kulut on carve-out-tilinpäätöksissä jaettu eri
tuloslaskelma eriin seuraavasti:
(1 000 EUR)

2021

2020

2019

-4 790

-4 456

-5 963

523

348

375

Myynnin ja markkinoinnin kulut

-4 436

-3 934

-5 762

Tuotekehityksen kulut

-6 685

-5 411

-4 343

Hallinnon kulut

-8 593

-5 189

-4 935

-23 981

-18 642

-20 629

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut
Liiketoiminnan muut tuotot

Yhteensä

Jäljelle jäävien WithSecuren liiketoimintojen kanssa jaetut varat ja vuokrasopimusjärjestelyt
Kuluttajatietoturvaliiketoiminta ja Yritystietoturvaliiketoiminta ovat toimineet historiallisesti yhteisissä
vuokratuissa toimitiloissa kaikissa toimipaikoissa, mukaan lukien seuraavat päätoimipisteet: Helsinki ja Oulu
Suomessa, Poznan Puolassa ja Kuala Lumpur Malesiassa. Carve-out-tilinpäätöksissä F-Securelle ei ole
kohdistettu toimitilavuokrasopimuksia, koska F-Secure ei ole vuokrasopimusten laillinen omistaja eivätkä
kyseiset vuokrasopimukset siirry Jakautumisen yhteydessä F-Securelle. Sen sijaan carve-out-tilinpäätöksiin on
sisällytetty tilojen käyttöä vastaava kuluerä. F-Securelle yhteisten varojen käytöstä kohdistettu vuosittainen
kulu esitetyillä tilikausilla oli 1 547 tuhatta euroa vuonna 2021, 1 541 tuhatta euroa vuonna 2020 ja 1 538
tuhatta euroa vuonna 2019.
Koneisiin ja autoihin liittyvät vuokrakulut, jotka ovat yhteiset jäljelle jäävien WithSecuren liiketoimintojen
kanssa, on kohdistettu carve-out-tilinpäätöksiin näiden hyödykkeiden käytön mukaisesti. Kyseiset
vuokrasopimukset eivät siirry Jakautumisen yhteydessä F-Securelle. Vuokrakuluja on vuositasolla kohdistettu
esitetyillä tilikausilla F-Securen käyttöön liittyen 25 tuhatta euroa vuonna 2021, 105 tuhatta euroa vuonna
2020 ja 49 tuhatta euroa vuonna 2019.
Kaikki yllä olevat vuokrakulut esitettiin osana liiketoiminnan muita kuluja, eikä käyttöoikeusomaisuuseriä tai
vuokrasopimusvelkoja ole kohdistettu carve-out-tilinpäätöksiin. Suoraan F-Secureen kohdistettavissa olevat
vuokrasopimukset, jotka siirretään F-Securelle Jakautumisen yhteydessä, on esitetty F-Securen
vuokrasopimuksina (lisätietoja liitetiedoissa 5, 11 ja 16).
Tietyt tietokoneet ja muut IT-laitteet ovat olleet Kuluttaja- ja Yritystietoturvaliiketoiminnan yhteisiä. Nämä ITliitännäiset varat eivät siirry F-Securelle Jakautumisen yhteydessä. Carve-out-tilinpäätöksiin kohdistettiin kulu
näiden hyödykkeiden käytön mukaisesti. Seuraavat kohdistetut kulut sisällytettiin carve-out-tilinpäätöksiin
esitetyillä tilikausilla: 146 tuhatta euroa vuonna 2021, 146 tuhatta euroa vuonna 2020 ja 147 tuhatta euroa
vuonna 2019.
Tietyt aineettomat hyödykkeet, jotka ovat pääsääntöisesti tietokoneohjelmistoja, ovat olleet Kuluttaja- ja
Yritystietoturvaliiketoiminnan yhteisessä käytössä. Näitä aineettomia hyödykkeitä ei ole kohdistettu FSecurelle, koska ne jäävät WithSecuren käyttöön Jakautumisen jälkeen. Carve-out-tilinpäätöksiin kirjattiin sen
sijaan F-Securen näistä hyödykkeistä esitetyillä kausilla saamien hyötyjen mukainen kulu. Carve-outtilinpäätöksissä näistä aineettomista hyödykkeistä saatua hyötyä vastaava F-Securen vuosittainen kulu oli
esitetyillä tilikausilla 162 tuhatta euroa vuonna 2021, 171 tuhatta euroa vuonna 2020 ja 174 tuhatta euroa
vuonna 2019.
Carve-out-tilinpäätöksissä esitetyt varat ja vuokrasopimusjärjestelyt saattavat poiketa merkittävästi FSecuren liiketoiminnan tarpeista tulevaisuudessa erillisenä yhtiönä. F-Secure solmii uudet erillisen
liiketoimintojen edellyttämät toimistotiloihin ja muihin koneisiin ja laitteisiin liittyvät vuokrasopimukset
Jakautumisen toteutuessa.
Osakeperusteiset maksut
F-Securen avainhenkilöstö on historiallisesti osallistunut WithSecuren osakepohjaisiin kannustinohjelmiin.
Carve-out-erittelyä varten F-Securen henkilöstöön liittyvät kulut on sisällytetty carve-out-tilinpäätöksiin.
Konsernitoiminnoista osakepohjaisiin kannustinohjelmiin osallistuvien työntekijöiden osuus on kohdistettu
carve-out-tilinpäätöksiin edellä Yhteiset keskitetysti tuotettavat palvelut -osiossa kuvatun mukaisesti.
Historiallisten kulujen perusteella tehdyt allokoinnit eivät välttämättä kuvaa kuluja, joita aiheutuu
tulevaisuudessa F-Securen avainhenkilöille luotavista kannustinjärjestelmistä.
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Tuloverot
Historiallisesti Kuluttajatietoturvaliiketoiminta on sisältynyt samoihin WithSecuren juridisiin yhtiöihin kuin
Yritystietoturvaliiketoiminta. F-Securen liiketoiminnalle ei ole tehty erillisiä veroilmoituksia. Näissä carve-outtilinpäätöksissä esitettävät verokulut on määritetty yhtiökohtaisesti ikään kuin F-Securen liiketoiminta edustaisi
erillisiä verotuskohteita pääasiallisissa toimintamaissaan. Carve-out-tilinpäätöksissä veroina esitettävä määrä
on kunkin Kuluttajatietoturvaliiketoiminnan kyseistä tilikautta koskevan hypoteettisen tuloksen perusteella
maksettava tai takaisin saatava vero, ja ne on esitetty carve-out-tilinpäätöksissä tilikauden verokuluna ja
liiketoimina osakkeenomistajien kanssa sijoitetun oman pääoman kautta. Laskennalliset verot on kirjattu FSecuren väliaikaisiin eroihin, ja laskennallisten verosaamisten hyödynnettävyyttä on arvioitu ikään kuin FSecuren liiketoiminnot olisivat erillisiä verotuskohteita. Verotuksen tappiot on sisällytetty siltä osin, kun ne
liittyvät suoraan F-Securen liiketoimintaan. Yhdistellyn rahavirtalaskelman erä tuloverot kuvastaa F-Securen
liiketoiminnan arvioituja maksettavia veroja eri valtioissa. Carve-out-tilinpäätöksissä esitettävät verokulut
eivät välttämättä kuvaa tulevaisuudessa F-Securen liiketoiminnalle mahdollisesti syntyviä verokuluja.
Johto pitää erillisiin verotuskohteisiin perustuvaa lähestymistapaa kohtuullisena, mutta ei välttämättä
kuvaavina verokuluista tai -tuloista, jotka olisivat syntyneet, mikäli yhtiöt olisivat toimineet erillisinä
verotettavina yhtiöinä.
Kassanhallinta ja rahoitus
WithSecure on historiallisesti hallinnut Kuluttajatietoturvaliiketoiminnan rahoitusta ja käyttänyt keskitettyä
kassanhallintaa. Eri WithSecuren konserniyhtiöiden suorien rahavarojen lisäksi, WithSecure käyttää
konsernitilijärjestelyjä, pankkitalletuksia ja rahoitusta suoraan keskitetyn WithSecuren rahoitustoiminnon
kanssa, ja näin ollen suoraan F-Securelle kuuluvia rahavaroja ei ole.
Tästä johtuen rahavaroja, konsernitilisaamisia ja -velkoja, sekä niihin liittyviä korkotuottoja ja -kuluja ei ole
sisällytetty carve-out-tilinpäätökseen. Konsernitason velkoja ja niihin liittyviä korkokuluja ei ole kohdistettu FSecurelle, sillä niiden ei katsota liittyvän Kuluttajatietoturvaliiketoimintaan.
Jakautumisen yhteydessä osa saatuihin ennakoihin liittyvistä rahavaroista, jotka ovat kertyneet WithSecuren
suorien myyntikanavien kautta myydyistä F-Securen tuotteista, maksetaan F-Securelle Jakautumisen
täytäntöönpanopäivänä kertyneiden saatujen ennakoiden suhteessa. Carve-out-taseelle kirjattu saaminen
emoyhtiöltä kuvastaa F-Securelle kuuluvaa osuutta esitetyillä tilikausilla. Muutos saamisessa on kirjattu
sijoitettua omaa pääomaa vastaan.
Rahavarojen siirrot WithSecuren ja F-Securen välillä on sisällytetty erään Oman pääoman ehtoinen
nettorahoitus WithSecuren kanssa Yhdistellyllä rahavirtalaskelmalla ja erään Oman pääoman ehtoiset
liiketoimet WithSecuren kanssa Yhdistellyllä sijoitetun oman pääoman muutoslaskelmalla.
Carve-out-tilinpäätöksessä esitetty rahoitus saattaa poiketa merkittävästi F-Securen rahoitustarpeista
toimiessa erillisenä yhtiönä tulevaisuudessa.
Sijoitettu oma pääoma
F-Securen osakkeenomistajille kohdistettu sijoitetun oman pääoman yhteismäärä edustaa WithSecuren
osuutta F-Securen kirjatusta nettovarallisuudesta. F-Secure ei ole aiemmin muodostanut erillistä juridista
konsernia tai esittänyt erillistä konsernitilinpäätöstä, eikä se muodostu erillisistä WithSecureen kuuluvista
yhtiöistä, ja näin ollen ei ole mielekästä esittää osakepääomaa tai oman pääoman rahastojen erittelyä. FSecuren nettovarallisuutta edustaa yhdistellyssä taseessa F-Secureen sijoitettu oma pääoma, joka esitetään
Sijoitettu oma pääoma -nimikkeellä, ja joka koostuu kertyneistä voittovaroista, sijoitetusta omasta
pääomasta ja kertyneistä muuntoeroista.
F-Securelle kohdistetun nettovarallisuuden muutokset esitetään erikseen yhdistellyssä sijoitetun oman
pääoman muutoslaskelmassa rivillä Oman pääoman ehtoiset liiketoimet WithSecuren kanssa ja yhdistellyssä
rahavirtalaskelmassa rivillä Oman pääoman ehtoinen nettorahoitus WithSecurelta, ja ne kuvastavat
WithSecuren ja F-Securen välistä sisäistä oman pääoman ehtoista rahoitusta esitettävien kausien aikana.
Niiden määrään vaikuttaa F-Secure-liiketoiminnalle kohdistettu nettovarallisuus, joka koostuu jäljelle jäävien
WithSecuren liiketoiminnoilta kohdistetuista tuotoista ja kuluista, varoista ja veloista.
Tilikauden tuloksen ja sijoitetun oman pääoman muuntamisesta syntyvät muuntoerot kirjataan sijoitetun
oman pääoman yhteismäärään kuuluvaan erilliseen kertyneiden muuntoerojen erään, ja niiden muutokset
esitetään muissa laajan tuloksen erissä.
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F-Securelle carve-out-tilinpäätösten laadinnassa kohdistettu pääomarakenne esitetään WithSecuren
osakkeenomistajille kuuluvana sijoitettuna omana pääomana, eikä siten sellaisenaan kuvasta
pääomarakennetta, jonka F-Secure olisi tarvinnut, mikäli se olisi ollut erillinen yhtiö esitetyillä tilikausilla.
F-Securen oma pääoma muodostuu Jakautumisen yhteydessä ja F-Securella tulee olemaan osakepääoma
ja muut rahastot kuten esitetty Jakautumissuunnitelmassa.
Valuuttamääräiset tapahtumat
Carve-out-tilinpäätökset on esitetty euroina, joka on F-Securen emoyhtiön toiminta- ja esittämisvaluutta.
Jokaisena raportointipäivänä ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat muutetaan euroiksi tilikauden
keskikurssiin ja taseet käyttäen Euroopan Keskuspankin tilinpäätöspäivänä julkaisemia kursseja.
Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat kirjataan liiketoimen toteutumispäivän kurssiin. Kurssivoitot ja tappiot on kirjattu yhdistellyn laajan tuloslaskelman rahoituseriin.
Euroiksi muutetut taseen ja tuloslaskelman erät on kohdistettu F-Securelle tai jäljelle jääville WithSecuren
liiketoiminnoille. Kohdistettuihin eriin liittyvä muuntoero kirjataan sijoitettuun omaan pääomaan ja sen
muutokset esitetään yhdistellyn laajan tuloslaskelman erissä.
Osakekohtainen tulos
Carve-out-tilinpäätökset on laadittu carve-out -periaatteella, joten millekään esitettävälle kaudelle ei ole
mahdollista määrittää osakekohtaista tulosta. F-Securella ei ole ollut osakepääomaa esitettävillä kausilla,
eikä sille ole mahdollista kohdistaa osuutta WithSecuren ulkona olevista osakkeista. Näistä syistä johtuen johto
katsoo, ettei F-Securelle voi laskea osakekohtaista tulosta tarkalla tavalla, eikä näin ollen ole noudatettu IAS
33 Osakekohtainen tulos -standardin vaatimusta osakekohtaisen tuloksen esittämisestä.

Yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista
Seuraava
osio
kuvaa
laatimisperiaatteet.

carve-out-tilinpäätöksissä

esitetyillä

tilikausilla

käytetyt

tilinpäätöksen

Johdon harkintaa edellyttävät merkittävät tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja
arvionvaraiset erät
F-Securen carve-out-tilinpäätöksiä laadittaessa sovellettujen carve-out -periaatteiden lisäksi carve-outtilinpäätösten valmistelu on edellyttänyt arvioiden ja oletusten tekemistä. Lisäksi laatimisperiaatteiden
soveltamisessa on jouduttu käyttämään harkintaa. Tämä vaikuttaa carve-out-tilinpäätösten sisältöön, ja on
mahdollista, että toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista.
Carve-out-tilinpäätösten laadinnan yhteydessä tehdyt arviot pohjautuvat johdon parhaaseen
näkemykseen raportointikauden päättymispäivänä. Arvioiden tekemisessä on käytetty johdon aiempia
kokemuksia sekä oletuksia F-Securen liiketoiminnan taloudellisen toimintaympäristön tulevasta kehityksestä.
Mahdolliset arvioiden ja oletusten tarkistukset kirjataan sillä tilikaudella, jonka aikana arviota tai oletusta
muutetaan, ja kaikilla tämän jälkeisillä tilikausilla, mikäli tarkistus vaikuttaa sekä kuluvaan että tuleviin kausiin.
Seuraavat aiheet vaativat merkittävää harkintaa ja arvioita:
- Carve-out -periaatteisiin liittyvä johdon hankinta ja tehdyt arviot on kuvattu kohdassa F-Securen carve-outtilinpäätöksiä laadittaessa sovelletut carve-out -periaatteet
- Verotuksen tappioista kirjatut laskennalliset verosaamiset: F-Secure on kirjannut taseeseen laskennallisia
verosaamisia sen Yhdysvaltojen toimintoihin liittyvistä verotappioista. Laskennallisen verosaamisen määrä oli
0,2 miljoonaa euroa 31.12.2021 (lisätietoja liitetiedossa 18. Laskennalliset verot). Laskennallisen verosaamisen
määrä perustuu johdon arvioon tappioiden hyödyntämisestä tulevina vuosina.
- Odotettavissa olevat luottotappiot: Odotettavissa olevien luottotappioiden varaus F-Securen taseessa oli
0,6 miljoonaa euroa 31.12.2021 (lisätietoja liitetiedossa 13. Rahoitusvarat). Kuten tämän liitetiedon osiossa
COVID-19-pandemian vaikutukset taloudelliseen raportointiin tilikausilla 2021 ja 2020 on kuvattu, johto on
käyttänyt harkintaa arvioidessaan COVID-19-pandemian vaikutuksia odotettavissa oleviin luottotappioihin,
ja varausta on oikaistu arvioon perustuen.
12
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Myyntituottojen tuloutus
F-Secure tarjoaa laajan valikoiman ratkaisuja päätelaitteiden tietoturvaan, yksityisyydensuojaan,
salasanojen hallintaan sekä kaikkien kodin verkkoon kytkettyjen laitteiden tietoturvaan. Liikevaihto on
peräisin tietoturvatuotteiden myynnistä kumppanikanavan kautta ja suoramyynnistä.
Suurin osa
liikevaihdosta tulee päätelaitteiden tietoturvaratkaisujen myynnistä kumppanikanavan kautta, mutta FSecure myy kuluttajatuotteita myös jälleenmyyjien kautta sekä F-Securen omassa verkkokaupassa.
Tärkeimmät tuotteet ovat F-Secure SAFE, F-Secure SENSE, F-Secure FREEDOME, F-Secure ID PROTECTION, FSecure Anti-Virus ja F-Secure TOTAL. F-Secure TOTAL -tuotteessa SAFE, FREEDOME ja ID PROTECTION on
paketoitu all-in-one-sovellukseksi, joka tarjoaa täysimittaista tiedon ja yksityisyyden turvaa sekä
henkilöllisyyden suojausta kuluttajan henkilökohtaisissa laitteissa.
Kuluttajatuotteet myydään palveluna eivätkä ne sisällä lisenssiä ohjelmistoon. Asiakkaalle tarjotaan pääsy
jatkuvasti päivittyvään ohjelmistoon. Liikevaihtoa käsitellään yhtenä suoritevelvoitteena, ja se tuloutetaan
tasaisesti sopimuskaudelle ajan kuluessa. Sopimuskauden tyypillinen pituus on 12, 24 tai 36 kuukautta. Yleensä
laskutuksen ja maksun erääntymisen väliin ei jää merkittävää aikaväliä. Ennakkomaksut ovat tavanomaisia
suoramyynnin kautta tehtyjen asiakassopimuksien kohdalla.
Asiakassopimuksiin perustuvien saamisten ja velkojen esittäminen taseessa
Saamiset sopimuksista asiakkaiden kanssa esitetään taseen erässä Jaksotettu liikevaihto. Asiakassopimuksiin
perustuvat velat esitetään taseessa Saatuina ennakoina, jotka sisältyvät pitkä- tai lyhytaikaisiin velkoihin
riippuen velan perusteena olevan sopimuksen pituudesta.

Eläkkeet
F-Securen eläkejärjestelyt ovat maksupohjaisia, ja ne pohjautuvat kunkin maan paikalliseen lainsäädäntöön.
Maksupohjaiset suoritukset kirjataan kuluksi yhdisteltyyn laajaan tuloslaskelmaan sille tilikaudelle, jota veloitus
koskee.

Vuokrasopimukset
Vuokrasopimukset, jotka täyttävät IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin vaatimukset kirjataan taseeseen
käyttöoikeusomaisuuseränä ja sitä vastaavana vuokrasopimusvelkana. Käyttöoikeusomaisuuserät ja
vuokrasopimusvelat arvostetaan hankintahetkellä jäljellä olevien vuokramaksujen nykyarvoon. Tulevien
maksujen diskonttaamisessa käytetään arvioitua lisäluoton korkoa. F-Securen arvioitu lisäluoton korko
vaihtelee 2,45 prosentin ja 8,45 prosentin välillä riippuen yhtiön luottoluokituksesta, vuokratun omaisuuserän
maantieteellisestä sijainnista ja vuokra-ajasta. Suurimmassa osassa käyttöoikeusomaisuuseriä käytetään
matalampaa 2,45 prosentin korkoa. F-Securen käyttöoikeusomaisuuserät koostuvat vuokra-autoista.
Muutokset
arvioissa
sisällytetään
taloudelliseen
raportointiin
jokaisena
raportointipäivänä.
Vuokrasopimusvelkojen nykyarvojen määrittämisessä kaikki sopimuksiin sisältyvät palvelumaksut on erotettu
vuokramaksusta. F-Securen vuokrasopimuksiin ei sisälly jäännösarvotakuita eikä osto-optioita. Arvioidut
pituudet vaihtelevat 2–3 vuoden välillä, ja vuokrasopimusvelat voimassa olevista sopimuksista ovat yhteensä
245 tuhatta euroa (lisätietoja liitetiedossa 5. Vuokrasopimukset sekä liitetiedossa 16. Rahoitusvelat).
Kuten Jäljelle jäävien WithSecuren liiketoimintojen kanssa jaetut varat ja vuokrasopimusjärjestelyt -osiossa
kuvaillaan, F-Secure käyttää useita hyödykkeitä, jotka jäljelle jäävät WithSecuren liiketoiminnot ovat
vuokranneet. Näiden hyödykkeiden käytöstä koituvat hyödyt esitetään kuluina yhdistellyssä laajassa
tuloslaskelmassa. F-Secure tutkii mahdollisuuksia korvata nämä yhteiset vuokrasopimukset erillisillä
vuokrasopimuksilla esimerkiksi tulevien toimitilojen suhteen.

Aineettomat hyödykkeet
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot
Yhtiö kirjaa tutkimukseen liittyvät menot kuluksi tapahtumakaudelle. Tuotekehitysmenot, jotka aiheutuvat
uusien tuotteiden tai merkittäviä uusia piirteitä sisältävien uusien tuoteversioiden suunnittelusta, aktivoidaan
taseeseen aineettomiksi hyödykkeiksi, kun F-Securen on mahdollista toteuttaa hyödyke teknisesti, kun FSecurella on kyky ja aikomus käyttää hyödykettä tai myydä se, kun F-Secure voi osoittaa, että hyödyke
tuottaa tulevaa taloudellista hyötyä, kun F-Securella on resursseja hyödykkeen toteuttamiseen ja kun F13
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Secure pystyy luotettavasti mittaamaan kehityksen aikana syntyneitä kuluja. Suunnitelman mukaiset poistot
tehdään tasapoistoina arvioidun taloudellisen pitoajan kuluessa, eli 3–8 vuodessa näille varoille.
Muut aineettomat hyödykkeet
Muut aineettomat hyödykkeet sisältävät aineettomia oikeuksia ja ohjelmistoja, joilla on rajattu taloudellinen
vaikutusaika. Muut aineettomat hyödykkeet on arvostettu alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä
kumulatiivisilla poistoilla sekä mahdollisilla arvonalennuksilla. Poistot kirjataan tasapoistoina hyödykkeiden
arvioidun taloudellisen pitoajan kuluessa, eli 3-10 vuodessa näille varoille.
Kuten Jäljelle jäävien WithSecuren liiketoimintojen kanssa jaetut varat ja vuokrasopimusjärjestelyt -osiossa
kuvaillaan, F-Secure käyttää useita jäljelle jäävien WithSecuren liiketoimintojen kanssa yhteisiä aineettomia
hyödykkeitä, esimerkiksi tiettyjä patentteja ja tietokoneohjelmistoja. Näiden hyödykkeiden käyttöä vastaava
kulu esitetään kuluna yhdistellyssä laajassa tuloslaskelmassa. F-Secure tutkii mahdollisuuksia korvata nämä
yhteiset hyödykkeet erillisillä ratkaisuilla.

Aineelliset hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet on arvostettu alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla
poistoilla sekä mahdollisilla arvonalennuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot tehdään tasapoistoina
hyödykkeen arvioidun taloudellisen pitoajan kuluessa. Aineellisten hyödykkeiden suunnitelmien mukaiset
poistoajat ovat seuraavat:
Koneet ja kalusto

3–8 vuotta

Arvonalentumiset
F-Secure arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo on alentunut.
Jos viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Keskeneräisten
aineettomien hyödykkeiden kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan lisäksi vuosittain riippumatta siitä,
onko arvonalentumisesta viitteitä.
Mikäli omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä oleva rahamäärä, on sen arvo
alentunut ja se kirjataan kerrytettävissä olevaan rahamäärään. Kerrytettävissä oleva rahamäärä on
omaisuuserän käypä arvo, josta on vähennetty luovutuksesta aiheutuvat menot tai sitä korkeampi
käyttöarvo. Yhdisteltyyn laajaan tuloslaskelmaan kirjataan arvonalentumistappio.
Arvonalentumistappio perutaan vain siinä tapauksessa, että viimeisimmän arvonalentumistappion
kirjaamisen jälkeen on tapahtunut muutos niissä arvioissa, joita on käytetty määritettäessä omaisuuserästä
kerrytettävissä olevaa rahamäärää. Arvonalentumistappiota ei kuitenkaan peruta enempää, kuin mikä
hyödykkeen kirjanpitoarvo poistot huomioiden olisi ollut ilman arvonalentumistappion kirjaamista.

Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alhaisempaan nettorealisointiarvoon. Hankintameno
määritetään FIFO-menetelmällä. Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu
myyntihinta, josta on vähennetty arvioidut tuotteen valmiiksi saattamiseen tarvittavat menot ja myynnistä
johtuvat menot.

Rahoitusinstrumentit
Rahoitusvarat
Rahoitusvarat arvostetaan alun perin käypään arvoon. Myyntisaamiset arvostetaan alun perin
transaktiohintaan ja myöhemmin jaksotettuun hankintahintaan odotetuilla luottotappioilla vähennettynä.
Myyntisaamiset ja muut rahoitusvarat kirjataan pois taseesta, kun oikeudet rahavirtoihin lakkaavat tai on
siirretty toiselle osapuolelle. Myyntisaamisten odotettavissa oleva luottotappio kirjataan IFRS 9
Rahoitusinstrumentit -standardin mukaisesti. Odotettavissa olevan luottotappion määrä päivitetään
jokaisena raportointipäivänä kuvastamaan rahoitusvaran luottoriskin muutosta. Odotettavissa olevan
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luottotappion arvioinnissa käytetään matriisia, jossa myyntisaamiset on luokiteltu luottotappiohistorian ja
saamisten luottoriskiä kuvaavien tekijöiden perusteella (esim. maantieteellinen alue ja ikäjakauma).
Rahoitusvelat
F-Secure luokittelee osto- ja muut velat muihin rahoitusvelkoihin, jotka arvostetaan jaksotettuun
hankintamenoon. Rahoitusvelat luokitellaan lyhytaikaisiksi, ellei konsernilla ole ehdotonta oikeutta siirtää
velan maksua vähintään 12 kuukauden päähän raportointikauden päättymispäivästä.

Varaukset
Varaus kirjataan, kun F-Securella on aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen
velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus on arvioitavissa
luotettavasti. Varauksen määrä on paras arvio vastikkeesta, joka vaaditaan velvoitteen täyttämiseen
jokaisena raportointipäivänä. Riskit ja epävarmuustekijät huomioidaan arviota tehdessä.
Johto ei ole kirjannut tai kohdistanut varauksia yhdisteltyyn taseeseen 31.12.2021.

Osakeperusteiset maksut
WithSecure palkitsee ja motivoi henkilöstöään oman pääoman ehtoisilla kannustinohjelmilla. WithSecuren
osakepohjaiset kannustinohjelmat on suunnattu WithSecuren avainhenkilöstölle. Ohjelmat jakaantuvat
osakkeina maksettavaan ja rahana maksettavaan osaan. Osakkeina maksettava osa arvostetaan käypään
arvoon myöntämishetkellä ja kirjataan tasaerinä oikeuden syntymisajanjakson aikana yhdisteltyyn laajaan
tuloslaskelmaan kuluksi ja vastakirjauksena taseen oman pääoman voittovaroihin. Suoritukseen perustuvissa
kannustinohjelmissa käypä arvo määritellään käyttämällä WithSecuren osakkeen markkina-arvoa.
Markkinapohjaisiin ehtoihin perustuvissa ohjelmissa käypä arvo määritetään käyttämällä yleisesti
hyväksyttyjä arvonmääritystekniikoita. Rahana maksettava osa arvostetaan alun perin myöntämishetken
käypään arvoon. Jokaisena raportointipäivänä rahana maksettava osa arvostetaan uudelleen käypään
arvoon ja käyvän arvon muutos kirjataan yhdisteltyyn laajaan tuloslaskelmaan kuluksi ja vastakirjauksena
yhdistellyn taseen velkoihin. Määritelty kulu perustuu WithSecuren arvioon siitä osakkeiden määrästä, joihin
oletetaan syntyvän oikeus oikeuden syntymisajanjakson lopussa. Jos henkilö lähtee yrityksestä ennen palkkiooikeuden lopullista syntymistä, palkkio menetetään. WithSecure päivittää arvion lopullisesta osakkeiden
määrästä jokaisena raportointipäivänä. Näiden arvioiden muutokset kirjataan yhdisteltyyn laajaan
tuloslaskelmaan.

Kulujen esittäminen
Kulujen jako toimintokohtaisen esitystavan mukaiseksi on toteutettu esittämällä välittömät kulut kyseisessä
toiminnossa ja allokoimalla muut operatiiviset kulut toimintojen tilikauden keskimääräisen henkilölukumäärän
perusteella.

Liikevoitto
IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardi ei määrittele liikevoiton käsitettä. F-Secure on määritellyt sen
seuraavasti: Liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu, kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut
tuotot ja siitä vähennetään ostokulut, henkilöstökulut, poistot ja mahdolliset arvonalentumistappiot sekä
liiketoiminnan muut kulut.

COVID-19-pandemian vaikutukset taloudelliseen raportointiin tilikausilla 2021 ja 2020
Johdon arvion mukaan COVID-19-pandemia voi vaikuttaa F-Securen asiakkaiden maksukykyyn lyhyellä ja
pidemmällä aikavälillä. Vuonna 2020 IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardin mukaisten odotettavissa olevien
luottotappioiden määrää arvioitiin uudestaan ottamaan huomioon pandemian aiheuttama kohonnut riski.
Merkittäviä riskejä ei realisoitunut tilikauden 2020 aikana, mutta pitkittynyt pandemia voi edelleen vaikuttaa
asiakkaiden maksukykyyn. Mahdolliset vaikutukset odotettavissa oleviin luottotappioihin arvioitiin uudestaan
vuodelle 2021 ja varaukseen sisällytettiin edelleen pieni korotus kohonneen riskin huomioimiseksi.
15
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Muutokset laskentastandardeissa
Tilikausien 2021 ja 2020 aikana WithSecuren laskentaperiaatteissa ei ole tapahtunut muutoksia. Seuraavat
standardit ja muutokset on otettu käyttöön 1.1.2019 alkaen:
IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönotto
WithSecure otti käyttöön uuden IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin 1.1.2019. IFRS 16 korvaa IAS 17
Vuokrasopimukset -standardin ja siihen liittyvät tulkinnat ja muuttaa merkittävästi vuokralleottajan kirjanpitoa,
koska operatiivisten vuokrasopimusten ja rahoitusleasing sopimusten välinen luokittelu ero poistettiin. IFRS 16
-standardin mukaisesti vuokralleottaja kirjaa suurimman osan vuokrasopimuksista taseelle.
WithSecure otti IFRS 16 -standardin käyttöön yksinkertaistetulla menetelmällä eikä oikaissut vertailutietoja.
Aiemmin operatiiviseksi vuokrasopimukseksi luokiteltujen vuokrasopimusten vuokrasopimusvelka arvostettiin
hankintahetkellä jäljellä olevien vuokramaksujen nykyarvoon ja diskontattiin vuokralleottajan arvioitua
lisäluoton korkoa käyttäen 1.1.2019. Käyttöoikeusomaisuuserä arvostettiin vuokrasopimusvelkaa vastaavaan
summaan. F-Secure määritti vuokra-ajan jälkikäteen ja käytti yhtä diskonttokorkoa ominaisuuksiltaan
samankaltaisiin vuokrasopimuksiin.
Vuokravastuut vuokrasopimuksista olivat 31.12.2018 413 tuhatta euroa sisältäen enimmäkseen autojen
vuokrasopimuksia. Vuokrasopimusvelat olivat 1.1.2019 407 tuhatta euroa.
IFRIC 23 Tuloverokäsittelyjä koskeva epävarmuus
WithSecure otti IFRIC 23 -tulkinnan käyttöön 1.1.2019. Tulkinta selkeyttää IAS 12 Tuloverot -standardin
soveltamista, kun verokäsittelyyn liittyy epävarmuutta. Uudella tulkinnalla ei ollut olennaista vaikutusta
WithSecuren tuloverojen käsittelyyn eikä näin ollen myöskään F-Securen carve-out-tilinpäätöksiin.

Uudet standardit ja tulkinnat, joita ei ole vielä otettu käyttöön
Uusilla tai muutetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei odoteta olevan vaikutusta carve-out-tilinpäätökseen.

2. Segmentti-informaatio
Kuluttajatietoturvaliiketoiminta suunnittellee ja tarjoaa laajaa valikoimaa kyberturvallisuustuotteita ja palveluita, jotka liittyvät tietoturvaan, tietosuojaan sekä kuluttajien päätelaitteiden, verkkojen ja verkkoon
liitettyjen laitteiden tietosuojaan ja digitaalisen identiteetin suojaan. Tuotteet ja palvelut myydään joko
suoraan tai välillisesti kuluttajille.
F-Securen liiketoiminta ja kannattavuus raportoidaan yhtenä toimintasegmenttinä, joka on yhdenmukainen
WithSecuren johdon seuraaman sisäisen raportoinnin, operatiivisen päätöksenteon, ja taloudellisen
tuloksellisuuden arvioinnin kanssa.

Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot
F-Secure toimii maailmanlaajuisesti.
Liikevaihtoa koskeva maantieteellinen jakauma esitetään liitetiedossa 3. Liikevaihto.
(1 000 EUR)

2021

2020

2019

6 016

5 703

5 785

Eurooppa pl. Pohjoismaat

163

154

195

Pohjois-Amerikka

223

411

531

Pitkäaikaiset varat
Pohjoismaat

Muu maailma
Yhteensä

7

6

9

6 409

6 273

6 519
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3. Liikevaihto
Myyntituottojen tuloutuksen laatimisperiaatteet esitetään liitetiedon 1. Carve-out -laatimisperiaatteet ja
tilinpäätösten laatimisperiaatteet Myyntituottojen tuloutus -osiossa.

Myyntituottojen jaottelu
(1 000 EUR)

2021

2020

2019

84 156

78 798

74 778

Myyntikanavat
Ulkoinen liikevaihto
Kumppanikanava
Suoramyyntikanava (verkkokauppa)

22 094

21 308

20 066

106 250

100 106

94 844

2021

2020

2019

Eurooppa pl. Pohjoismaat

49 644

48 940

46 765

Pohjoismaat

36 873

33 180

31 216

Pohjois-Amerikka

14 572

13 733

12 607

Yhteensä

(1 000 EUR)
Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot
Ulkoinen liikevaihto

Muu maailma
Yhteensä

5 162

4 254

4 255

106 250

100 106

94 844

Yksikään asiakas ei edusta 10% tai enemmän liikevaihdosta.

Asiakassopimuksiin perustuvat saamiset ja velat
Asiakassopimuksiin perustuvat suoritevelvoitteet, jotka raportointipäivänä on täytetty mutta ei laskutettu,
esitetään taseessa jaksotettuna liikevaihtona. Tasearvo liittyy tuotteisiin, jotka on toimitettu asiakkaille ja
tuloutettu liikevaihtoon, mutta ei vielä laskutettu. Asiakassopimuksiin perustuvat velat esitetään taseessa
saatuina ennakoina, jotka sisältyvät pitkä- tai lyhytaikaisiin velkoihin riippuen velan perusteena olevan
sopimuksen pituudesta. Edellisenä vuonna lyhytaikaisena saatuna ennakkona esitetyt erät on tuloutettu
liikevaihtoon kuluneen tilikauden aikana. Saadut ennakot perustuvat asiakassopimusten jäljellä oleviin
suoritevelvoitteisiin, joita ei vielä ole tuloutettu liikevaihtoon. Tasearvo liittyy velvoitteisiin toimittaa
ohjelmistotuotteita monivuotisiin sopimuksiin perustuen.
(1 000 EUR)

2021

2020

2019

Jaksotettu liikevaihto

1 285

550

469

Pitkäaikaiset saadut ennakot

3 112

3 216

2 911

Lyhytaikaiset saadut ennakot

16 560

15 981

17 620

Laskutuksesta johtuvat lisäykset saaduissa ennakoissa olivat 16 556 tuhatta euroa 31.12.2021 päättyneellä
tilikaudella (16 286 tuhatta euroa vuonna 2020 ja 17 081 euroa vuonna 2019). Suoritevelvoitteiden
täyttämisestä johtuvat vähennykset saaduissa ennakoissa olivat 15 981 tuhatta euroa 31.12.2021
päättyneellä tilikaudella (17 620 tuhatta euroa vuonna 2020 ja 19 550 euroa vuonna 2019).
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4. Liiketoiminnan muut tuotot
(1 000 EUR)
Saadut avustukset
Muut
Yhteensä

2021

2020

2019

487

273

354

36

75

21

523

348

375

Tuotekehitysavustukset myönnetään tiettyjä tutkimus- ja tuotekehityshankkeita varten ja kirjataan tuotoksi
ajanjaksona, jolloin niihin kohdistuvat kulut syntyvät.
Muut -kohdan alla olevista eristä mikään ei itsessään ole merkittävä.

5. Vuokrasopimukset
Vuokrasopimusten kirjanpidon periaatteet esitetään liitetiedon 1. Carve-out -laatimisperiaatteet ja
tilinpäätösten laatimisperiaatteet Vuokrasopimukset-osiossa.
(1 000 EUR)

2021

2020

2019

Poistot
Käyttöoikeusomaisuuserät
Autot

207

193

234

Yhteensä

207

193

234

9

8

9

Autot

250

275

269

Yhteensä

250

275

269

Autot

245

250

262

Yhteensä

245

250

262

Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut

225

210

241

Korkokulut vuokrasopimusveloista
Käyttöoikeusomaisuuserät ja vuokrasopimusvelat
Käyttöoikeusomaisuuserät

Vuokrasopimusvelat

Käyttöoikeusomaisuuserien muutokset esitetään liitetiedossa 11. Pitkäaikaiset varat.
Käyttöoikeusomaisuuserien korkojen maksut esitetään liitetiedossa 9. Rahoitustuotot ja -kulut.
Vuokrasopimusvelkojen maturiteetti esitetään liitetiedossa 16. Rahoitusvelat.
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6. Poistot ja arvonalentumiset
(1 000 EUR)

2021

2020

2019

Pitkäaikaisten varojen poistot
Muut aineettomat hyödykkeet

-

97

117

Kehittämismenot

1 303

1 494

2 031

Aineettomat hyödykkeet

1 303

1 592

2 148

207

193

234

13

8

12

221

201

246

Koneet ja kalusto
Käyttöoikeusomaisuuserät
Muut aineelliset hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Arvonalentumiset
Kehittämismenot

-

260

-

Arvonalentumiset yhteensä

-

260

-

1 524

2 053

2 394

Poistot yhteensä
Toimintokohtaiset poistot
Myynti ja markkinointi

211

299

356

Tuotekehitys

1 313

1 755

2 038

Poistot yhteensä

1 524

2 053

2 394

Vuoden 2020 kehittämismenojen arvonalentumisesta kirjattu kulu liittyi yhteen F-Securen kehityshankkeista.
Kehityshankkeen kirjanpitoarvo kirjattiin alas viimeisimmän kerrytettävissä olevan rahamäärän arvion
perusteella vuonna 2020.

7. Henkilöstökulut
Henkilöstökulut sekä Kuluttajatietoturvaliiketoiminnan parissa
keskimääräinen lukumäärä on esitetty seuraavissa taulukoissa:
(1 000 EUR)

suoraan

työskentelevän

henkilöstön

2021

2020

2019

16 114

14 299

16 172

2 246

2 033

2 258

551

264

562

1 291

1 158

1 253

20 202

17 754

20 245

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt
Osakeperusteiset maksut

1

Muut henkilösivukulut
Yhteensä

1Osakeperusteiset

maksut sisältävät osan WithSecuren osakepalkkiokuluista, jotka on kohdistettu carve-outtilinpäätökseen Konsernitoimintojen kohdistusten perusteella, lisätietoa esitetään liitetiedossa 15. Osakeperusteiset maksut.

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista ja lainoista esitetään liitetiedossa 20. Lähipiiritapahtumat.
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(1 000 EUR)

2021

2020

2019

245

233

223

Asiakastoimitukset

23

17

9

Myynti ja markkinointi

95

97

119

130

129

99

-

-

-

248

243

227

Henkilöstö keskimäärin
Henkilöstö toiminnoittain 31.12.

Tuotekehitys
Hallinto

1

Yhteensä

1Hallintohenkilöstö

on osa yhteisiä Konsernitoimintoja. Tämän takia kulut on kohdistettu F-Securelle. Lisätietoja on liitetiedon
1. Carve-out -laatimisperiaatteet ja tilinpäätösten laatimisperiaatteet Yhteiset keskitetysti tuotettavat palvelut -osiossa.

8. Tilintarkastajan palkkiot
(1 000 EUR)

2021

2020

2019

-134

-126

-122

-

-

-9

WithSecuren tilintarkastaja
Tilintarkastus, PricewaterhouseCoopers
Todistukset ja lausunnot, PricewaterhouseCoopers
Muut palvelut, PricewaterhouseCoopers

-347

-16

-11

Yhteensä

-481

-142

-142

Yllä olevassa taulukossa esitetyt kulut koostuvat WithSecuren tilintarkastajakuluista, jotka on kohdistettu
carve-out-tilinpäätöksiin.
PricewaterhouseCoopers
Oy
on
suorittanut
sallittuja
muita
kuin
tilintarkastuspalveluita WithSecuren yhtiöille, mukaan lukien yllä esitetyt F-Securen carve-out-tilinpäätöksiin
allokoidut summat, jotka kaikki liittyvät muihin palveluihin. Muiden kuin tilintarkastuspalveluiden palkkiot
vuonna 2021 liittyvät WithSecuren erilaisten strategisten vaihtoehtojen läpikäyntiin ja arviointiin.
(1 000 EUR)

2021

2020

2019

Tilintarkastus

-24

-24

-37

Yhteensä

-24

-24

-37

2021

2020

2019

266

1 003

470

7

-16

36

Muut tarkastajat

9. Rahoitustuotot ja -kulut
(1 000 EUR)
Rahoitustuotot
Valuuttakurssivoitot
Korkotuotot saamisista

1

Muut rahoitustuotot
Yhteensä

3

10

3

276

997

509

-174

-1 952

-686

-25

-10

-27

Rahoituskulut
Valuuttakurssitappiot
Muut korkokulut
Korkokulut vuokrasopimusveloista
Yhteensä

1

-9

-8

-9

-208

-1 969

-722

Korkotuottoihin liittyvät hyvityslaskut esitetään negatiivisina summina.
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10. Tuloverot
Tässä liitetiedossa esitetään F-Securen carve-out-tilinpäätöksiin sisällytetyt F-Securen tuloverot. Tuloverojen
laatimisperiaatteet
esitetään
liitetiedon
1.
Carve-out
-laatimisperiaatteet
ja
tilinpäätösten
laatimisperiaatteet Tuloverot-osiossa.
(1 000 EUR)

2021

2020

2019

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero

9 020

9 124

7 652

Laskennallisten verojen muutos
Yhteensä

128

397

459

9 148

9 520

8 111

Yhdistetyn laajan tuloslaskelman verokulun, ja konsernin kotimaan verokannalla (20 %) laskettujen verojen
välinen täsmäytyslaskelma:
(1 000 EUR)

2021

2020

2019

Tulos ennen veroja

43 567

43 682

36 758

Verot laskettuna Suomen verokannalla 20 %

-8 713

-8 736

-7 352

-44

-47

-62

-263

-341

-239

Ulkomaisten verokantojen vaikutus
Vähennyskelvottomat kulut/verovapaat tuotot
Tappioista kirjatut verosaamiset
Tappioista kirjaamattomat verosaamiset
Muut
Yhteensä

-

-

-451

60

-277

-7

-188

-120

-

-9 148

-9 520

-8 111

Carve-out-tilinpäätökseen sisällytetyt kirjatut ja kirjaamattomat verosaamiset tappioille ovat historiallisesti
syntyneet F-Securen Yhdysvaltojen toiminnoista.
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11. Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet

(1 000 EUR)
Hankintameno 1.1.2018
IFRS 16:n vaikutus
Hankintameno 1.1.2019
Lisäykset
Siirrot erien välillä

Muut
aineetto
mat
hyödykke
et
350

Aineelliset hyödykkeet

Kehittämi
smenot

Ennakkomaksut ja
keskeneräinen
kehitys

Yhteensä

9 459

2 145

11 954

Koneet
ja
kalusto

Käyttöoi
keusomaisuu
serät

Yhteensä

-

148

148

-

-

-

-

-

413

413

350

9 459

2 145

11 954

148

413

561

-

-

3 105

3 105

6

90

96

-

2 799

-2 799

-

-

-

-

350

12 257

2 452

15 059

154

503

657

Lisäykset

-

-

1 711

1 711

17

198

215

Siirrot erien välillä

-

2 452

-2 452

-

-

-

-

Arvonalentumiset

-

-520

-

-520

-

-

-

350

14 189

1 711

16 249

171

701

872

Lisäykset

-

-

1 643

1 643

22

220

242

Siirrot erien välillä

-

2 019

-2 019

-

-

-

-

Vähennykset

-

-

-

-

-

-83

-83

Hankintameno 31.12.2021

350

16 207

1 335

17 893

193

837

1 031

Kertyneet poistot 1.1.2019

-136

-7 066

-

-7 203

-131

-

-131

Tilikauden poistot

-117

-2 031

-

-2 148

-12

-234

-246

Kertyneet poistot 31.12.2019

-253

-9 097

-

-9 350

-144

-234

-377

-97

-1 494

-

-1 592

-8

-193

-201

-

260

-

260

-

-

-

Hankintameno 31.12.2019

Hankintameno 31.12.2020

Tilikauden poistot
Arvoltaan alentuneiden
omaisuuserien poistot
Kertyneet poistot 31.12.2020

-350

-10 331

-

-10 681

-152

-426

-578

Tilikauden poistot

-

-1 303

-

-1 303

-13

-207

-221

Vähennysten kertyneet poistot

-

-

-

-

-

46

46

Kertyneet poistot 31.12.2021

-350

-11 635

-

-11 985

-165

-587

-752

Kirjanpitoarvo 31.12.2019

97

3 160

2 452

5 709

10

269

280

Kirjanpitoarvo 31.12.2020

-

3 857

1 711

5 568

19

275

294

Kirjanpitoarvo 31.12.2021

-

4 572

1 335

5 908

28

250

278

Yllä olevassa taulukossa esitetyt käyttöoikeusomaisuuserien kirjanpitoarvot liittyvät autoihin.
Aktivoidut kehittämismenot liittyvät F-Securen kehityshankkeiden investointeihin (lisätietoja liitetiedon 1.
Carve-out -laatimisperiaatteet ja tilinpäätösten laatimisperiaatteet Aineettomat hyödykkeet -osioon
sisältyvässä Tutkimus- ja tuotekehitysmenot -kappaleessa). Lisätietoja vuoden 2020 arvonalentumiskulusta on
liitetiedossa 6. Poistot ja arvonalentumiset
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12. Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuuden laatimisperiaatteet esitetään liitetiedon
tilinpäätösten laatimisperiaatteet Vaihto-omaisuus-osiossa.
(1 000 EUR)

1.

sisällytetyt

-laatimisperiaatteet

ja

2021

2020

2019

51

74

107

Vaihto-omaisuus

Carve-out-tilinpäätöksiin
pakkausmateriaaleista.

Carve-out

vaihto-omaisuuserät

koostuvat

lisenssiavainkorttien

13. Rahoitusvarat
Tässä liitetiedossa esitellään F-Securen carve-out-tilinpäätöksiin sisällytetyt F-Securen rahoitusvarat.
Rahoitusvarojen laatimisperiaatteet esitetään liitetiedon 1. Carve-out -laatimisperiaatteet ja tilinpäätösten
laatimisperiaatteet Rahoitusinstrumentit-osiossa.
(1 000 EUR)
Lähipiirisaamiset WithSecurelta1

2021

2020

2019

12 099

12 174

7 062

Myyntisaamiset

14 890

14 910

16 173

Yhteensä

26 990

27 085

23 234

1Lisätietoja

on liitetiedon 1. Carve-out -laatimisperiaatteet ja tilinpäätösten laatimisperiaatteet Kassanhallinta ja rahoitus-

osiossa.

Myyntisaamiset
(1 000 EUR)

2021

2020

2019

Myyntisaamisten ikäjakauma
Erääntymättömät

13 611

13 727

11 843

1–90 päivää erääntyneet

1 292

940

3 388

Yli 90 päivää erääntyneet

593

980

1 421

-606

-737

-479

14 890

14 910

16 173

737

479

445

-127

362

80

-4

-105

-46

606

737

479

Luottotappiovaraus
Yhteensä
Myyntisaamisten luottotappiovarauksen muutokset
Kirjanpitoarvo 1.1.
Muutos
Luottotappiokirjaukset vuoden aikana
Kirjanpitoarvo 31.12.

Johdon arvion mukaan COVID-19-pandemia voi vaikuttaa F-Securen asiakkaiden maksukykyyn lyhyellä ja
pitkällä aikavälillä. Vuonna 2020 IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardin mukaisten odotettavissa olevien
luottotappioiden määrää arvioitiin uudestaan ottamaan huomioon pandemian aiheuttama kohonnut riski.
Mahdolliset vaikutukset odotettavissa oleviin luottotappioihin arvioitiin myös uudelleen vuodelle 2021, ja
varaukseen sisällytettiin edelleen pieni korotus kohonneen riskin huomioimiseksi.
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14. Muut saamiset
(1 000 EUR)

2021

2020

2019

Lyhytaikaiset saamiset
Muut saamiset

118

111

125

Siirtosaamiset

3 768

2 745

2 539

Jaksotettu liikevaihto

1 285

550

469

329

158

201

5 499

3 564

3 334

Tuloverosaamiset
Yhteensä
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Ennakkoon maksetut rojaltit

936

749

766

Avustussaamiset

242

-120

-51

Muut menoennakot

2 589

2 116

1 824

Yhteensä

3 768

2 745

2 539

15. Osakeperusteiset maksut
F-Securen henkilöstö on osallistunut WithSecuren kannustinohjelmiin, ja F-Securea koskevat ohjelmien
vaikutukset ja niihin liittyvät kulut on esitetty tilikausittain jäljempänä. Lisäksi kokonaiskulut sisältävät osan
niiden Konsernitoimintojen osakepohjaisista maksuista, jotka on kohdistettu F-Securen carve-outtilinpäätöksiin osana yhteisiä keskitettyjä palveluja, kuten on esitetty liitetiedossa 1. Carve-out laatimisperiaatteet ja tilinpäätösten laatimisperiaatteet. Osakeperusteisten maksujen laatimisperiaatteet
esitetään liitetiedon 1. Carve-out -laatimisperiaatteet ja tilinpäätösten laatimisperiaatteet Osakeperusteiset
maksut -osiossa.

Osakepohjaiset kannustinohjelmat
WithSecurella oli useita osakepohjaisia kannustinohjelmia vuosina 2021, 2020 ja 2019, kuten alla on kuvattu.
WithSecuren osakepohjaiset kannustinohjelmat on suunnattu yhtiön avainhenkilöstölle. Ohjelmien ansiosta
osallistujat voivat ansaita WithSecuren osakkeita ohjelmien ehtojen mukaisesti yhtiön saavutettua ennalta
asetetut tavoitteet ansaintakautena. Osakepalkkio menetetään henkilön lähtiessä yrityksestä ennen
oikeuden lopullista syntymistä.

Osakepohjainen kannustinohjelma 2017–2019
Osakepohjainen kannustinohjelma 2017–2019 on perustettu lokakuussa 2017. Ohjelman kesto on viisi vuotta
ja se sisältää kolme ansaintakautta: 2017–2019, jonka myöntämisajankohta on lokakuu 2017, 2018–2020,
jonka myöntämisajankohta on elokuu 2018, ja 2019–2021, jonka myöntämisajankohta on elokuu 2019.
Ohjelma päättyi 31.12.2021. WithSecuren osakkeen arvo myöntämisajankohtana kunkin ansaintakauden
alussa olivat seuraavat: 4,42 euroa ansaintakaudella 2017–2019, 3,28 euroa ansaintakaudella 2018–2020, ja
3,09 euroa ansaintakaudella 2019–2021. Ohjelma jakautuu kahteen osaan: osakkeina maksettavaan osaan
ja rahana maksettavaan osaan. Rahana maksettava osa kirjataan velaksi ja myöhemmin arvostetaan
käypään arvoon. Ohjelman tuottama kokonaispalkkio WithSecuren työntekijöille voi olla yhteensä enintään
4 500 000 osaketta ja niiden siirtopäivän arvoa vastaava käteisosuus. Oikeuden syntyminen kaikkina
ansaintakausina on ehdollinen osallistujan työsuhteen voimassaoloon WithSecurella. Lisäksi, ansaintakaudet
2017–2019 ja 2018–2020 sisältävät WithSecuren liikevaihtoon perustuvan ehdon ja ansaintakausi 2019–2021
sisältää WithSecuren liikevaihtoon ja suhteelliseen osakkeenomistajien tuottoon perustuvat ehdot. Hallitus on
hyväksynyt kunkin ansaintakauden mittarit, tavoitteet ja osallistujat vuosittain.
Ohjelman lopussa syntyi oikeus yhteensä 536 197 osakkeeseen kannustinohjelman ehtojen mukaisesti.
Osakepohjaisesta kannustinohjelmasta 2017–2019 syntynyt carve-out-tilinpäätöksiin sisällytetty kulu oli 52
tuhatta euroa vuonna 2021, 139 tuhatta euroa vuonna 2020 ja 482 tuhatta euroa vuonna 2019.

Osakepohjainen kannustinohjelma 2020–2022
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Uusi osakepohjainen kannustinohjelma 2020–2022 perustettiin helmikuussa 2020. Ohjelman kesto on viisi
vuotta ja se sisältää kolme ansaintakautta: 2020–2022, jonka myöntämisajankohta on huhtikuu 2020, 2021–
2023, jonka myöntämisajankohta on huhtikuu 2021, ja 2022–2024, jonka myöntämisajankohta on maaliskuu
2022. Jokainen ansaintakausi kestää kolme vuotta. Ohjelma päättyy 31.12.2024. WithSecuren osakkeen arvo
myöntämisajankohtana kunkin ansaintakauden alussa olivat seuraavat: 2,18 euroa ansaintakaudella 2020–
2022 ja 3,42 euroa ansaintakaudella 2021–2023. Palkkiot maksetaan osakkeina. Ohjelman tuottama
kokonaispalkkio WithSecuren työntekijöille voi olla yhteensä enintään 5 950 000 osaketta niiden siirtopäivän
arvossa. Oikeuden syntyminen kaikkina ansaintakausina on ehdollinen osallistujan työsuhteen
voimassaoloon WithSecurella. Lisäksi ansaintakausi 2020–2022 sisältää WithSecuren suhteelliseen
osakkeenomistajien tuottoon perustuvan ehdon ja ansaintakausi 2021–2023 sisältää WithSecuren
absoluuttiseen osakkeenomistajien tuottoon perustuvan ehdon. Hallitus on hyväksynyt kunkin
ansaintakauden mittarit, tavoitteet ja osallistujat vuosittain.
Kannustinohjelman ehtojen mukaisesti, ohjelmaan kuuluvien henkilöiden osalta ei odoteta olevan poistumaa
Carve-out-tilinpäätöspäivänä tehdyn arvion mukaisesti. Osakepohjaisesta kannustinohjelmasta 2020–2022
syntynyt carve-out-tilinpäätöksiin sisällytetty kulu oli 378 tuhatta euroa vuonna 2021 ja 111 tuhatta euroa
vuonna 2020.

Rajoitettu osakepalkkiojärjestelmä
Täydentäväksi kannustinohjelmaksi perustettu rajoitettu osakepalkkiojärjestelmä perustettiin helmikuussa
2020. Järjestelmä sisältää kolme ansaintakautta: 2020–2021, jonka myöntämisajankohta on lokakuu 2020,
2021–2022, jonka myöntämisajankohta on elokuu 2021, ja 2021–2023, jonka myöntämisajankohta on
tammikuu 2021. WithSecuren osakkeen arvo myöntämisajankohtana kunkin ansaintakauden alussa olivat
seuraavat: 3,42 euroa ansaintakaudella 2020–2021, 4,04 euroa ansaintakaudella 2021–2022, ja 3,86 euroa
ansaintakaudella 2021–2023. Palkkioina annettavien osakkeiden enimmäismäärä määräytyy seuraavasti:
300 000 osaketta ansaintakauden 2020–2021, 500 000 osaketta ansaintakauden 2021–2022 ja 500 000
osaketta ansaintakauden 2021–2023 perusteella. Palkkiot maksetaan osakkeina.
Oikeuden syntyminen kaikkina ansaintakausina on ehdollinen osallistujan työsuhteen voimassaoloon
WithSecurella. Hallitus on hyväksynyt kunkin ansaintakauden mittarit, tavoitteet ja osallistujat vuosittain.
Kannustinohjelman ehtojen mukaisesti, ohjelmaan kuuluvien henkilöiden osalta ei odoteta olevan poistumaa
Carve-out-tilinpäätöspäivänä tehdyn arvion mukaisesti. Rajoitetusta osakepalkkiojärjestelmästä syntynyt
carve-out-tilinpäätöksiin sisällytetty kulu oli 121 tuhatta euroa vuonna 2021 ja 7 tuhatta euroa vuonna 2020.
Osakkeenomistajan oikeudet (esimerkiksi oikeus osinkoon) syntyvät, kun osakepohjaisen kannustinohjelman
perusteella saadut osakkeet on merkitty saajan arvo-osuustilille.
Osakkeina maksettavien palkkioiden kulut määritetään myöntämispäivän mukaisen WithSecuren osakkeen
käyvän arvon perusteella. Liiketoimintaan perustuvien suoritusmittareiden osalta osakkeen käypänä arvona
käytetään
WithSecuren
osakkeen
markkina-arvoa
myöntämispäivänä.
Markkinaehtoisten
suoritusmittareiden osalta osakkeen käypä arvo määritetään ulkoisesti yleisesti hyväksyttyjä arvostusmalleja
käyttäen. Rahana maksettavien osuuksien kulut määritetään WithSecuren osakkeen raportointipäivän
mukaisen markkina-arvon perusteella. WithSecure päivittää oletuksen lopullisesta osakkeiden määrästä
jokaisena raportointipäivänä.

Osakesäästöohjelma
WithSecure käynnisti kaikille työntekijöille avoimen osakesäästöohjelman vuonna 2018. Ensimmäinen
pitoaika alkoi helmikuussa 2018, ja osakesäästöohjelman kestoa pidennettiin marraskuussa 2018 uudella
pitoajalla. WithSecuren osakkeen arvo myöntämisajankohtana oli ensimmäisellä pitoajalla 3,97 euroa ja 2,65
euroa pidennetyllä pitoajalla. Jokainen osallistuja oli oikeutettu hankkimaan osakkeita enintään 10 000 euron
arvosta, ja vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen jälkeen WithSecure antoi kaikille osallistujille yhden
ylimääräisen osakkeen kahta ohjelman aikana hankittua osaketta kohden. Palkkiot maksetaan osakkeina
nettomääräisesti suoritettuna.
Osakesäästöohjelmasta aiheutuneet kulut kirjattiin täysimääräisesti vuoden 2019 loppuun mennessä. Kuluksi
kirjaaminen tapahtui WithSecuren osakkeen myöntämispäivän mukaisen käyvän arvon perusteella
työntekijän verovelvoitteella vähennettynä.
Oikeuden syntyminen kaikkina ansaintakausina oli ehdollinen osallistujan työsuhteen voimassaoloon
WithSecurella ja osallistujan alkuperäiseen sijoitukseen. Hallitus on hyväksynyt kunkin ansaintakauden mittarit,
tavoitteet ja osallistujat vuosittain. Ohjelman lopussa syntyi oikeus yhteensä 121 681 osakkeeseen
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kannustinohjelman ehtojen mukaisesti. Osakesäästöohjelmasta syntynyt carve-out-tilinpäätöksiin sisällytetty
kulu oli 67 tuhatta euroa vuonna 2019.

Osakeperusteisten maksujen vaikutus carve-out-tilinpäätöksiin
(1 000 EUR)

2021

2020

2019

Tilikauden aikana kuluksi kirjattu

551

264

562

Tilikauden aikana sijoitettuun omaan pääomaan kirjattu

401

-91

137

Taseessa oleva velka tilikauden lopussa

263

406

580

16. Rahoitusvelat
F-Securen korolliset rahoitusvelat koostuvat vuokra-autoista (lisätietoja liitetiedon 1. Carve-out laatimisperiaatteet ja tilinpäätösten laatimisperiaatteet Vuokrasopimukset-osiosta sekä liitetiedosta 5.
Vuokrasopimukset).

Korolliset rahoitusvelat
(1 000 EUR)
Erääntyvä alle 12 kk

2021

2020

2019

136

118

141

Erääntyvä yli 12 kk

109

132

121

Yhteensä

245

250

262

F-Secure ei ole nostanut ulkoisia lainoja tilikausien 2021, 2020 ja 2019 aikana. F-Securen carve-outtilinpäätöksiin ei ole myöskään kohdistettu WithSecuren pankkilainoja tai muita rahoitusjärjestelyjä, koska ne
eivät kuulu F-Securelle.

Rahoitusvelkojen
takaisinmaksuaikataulu 2021

Alle 1
vuosi

1-2 vuotta

2-3 vuotta

3-4 vuotta

Yhteenlaskettu
sopimuksen
mukainen
rahavirta

140

68

33

10

250

Vuokrasopimusvelat

Tasearvo
245

Ostovelat

1 439

-

-

-

1 439

1 439

Yhteensä

1 579

68

33

10

1 689

1 684

Rahoitusvelkojen takaisinmaksuaikataulu
2020
Vuokrasopimusvelat

Alle 1
vuosi

1-2
vuotta

2-3
vuotta

3-4
vuotta

Yhteenlaskettu
sopimuksen
mukainen rahavirta

Tasearvo

128

103

31

6

268

250

Ostovelat

1 324

-

-

-

1 324

1 324

Yhteensä

1 452

103

31

6

1 592

1 574

Rahoitusvelkojen takaisinmaksuaikataulu
2019

Alle 1
vuosi

1-2
vuotta

2-3
vuotta

3-4
vuotta

Yhteenlaskettu
sopimuksen
mukainen rahavirta

Tasearvo

157

65

42

7

271

262

Vuokrasopimusvelat
Ostovelat

1 291

-

-

-

1 291

1 291

Yhteensä

1 448

65

42

7

1 562

1 552
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17. Rahoitusvarat ja -velat
Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelut sekä niiden käyvät arvot
Käyvän arvon erät määritellään hierarkialuokkien 1–3 mukaan seuraavasti:
Taso 1: Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisille varoille tai veloille noteerattuihin
hintoihin toimivilla markkinoilla.
Taso 2: Rahoitusinstrumenteilla ei käydä kauppaa aktiivisilla ja likvideillä markkinoilla. Rahoitusinstrumenttien
käyvät arvot ovat määritettävissä noteerattuihin markkinakursseihin ja -hintoihin perustuen sekä johdetun
arvonmäärityksen avulla.
Taso 3: Rahoitusinstrumentin arvostus ei perustu todennettavissa olevaan markkinatietoon eivätkä muutkaan
instrumentin käypään arvoon vaikuttavat tekijät ole saatavilla tai todennettavissa.
Käyvän arvon hierarkialuokkia ei sovelleta F-Securen carve-out-tilinpäätöksiin sisällytettyihin rahoitusvaroihin
ja -velkoihin esitetyillä tilikausilla rahoitusvarojen- ja velkojen luonteen perusteella. F-Securen rahoitusvarat ja
-velat on esitetty seuraavissa taulukoissa.
Kirjanpitoarvo
Rahoitusvarat

Rahoitusvelat

Liite

Jaksotettu hankintameno

Jaksotettu
hankintameno

YHTEENSÄ

Lähipiirisaamiset WithSecurelta

13

12 099

-

12 099

Myyntisaamiset

13

14 890

-

14 890

Ostovelat

19

-

1 439

1 439

2021

Kirjanpitoarvo
Rahoitusvarat

Rahoitusvelat

Liite

Jaksotettu hankintameno

Jaksotettu
hankintameno

YHTEENSÄ

Lähipiirisaamiset WithSecurelta

13

12 174

-

12 174

Myyntisaamiset

13

14 910

-

14 910

Ostovelat

19

-

1 324

1 324

2020

Kirjanpitoarvo

2019

Liite

Rahoitusvarat

Rahoitusvelat

Jaksotettu hankintameno

Jaksotettu
hankintameno

YHTEENSÄ

Lähipiirisaamiset WithSecurelta

13

7 062

-

7 062

Myyntisaamiset

13

16 173

-

16 173

Ostovelat

19

-

1 291

1 291

Yleistä
WithSecure hoitaa rahoitusriskien hallintaa keskitetysti WithSecuren rahoituspolitiikan mukaisesti.
Kuluttajatietoturvaliiketoiminta on historiallisesti aiemmin rahoittanut toimintansa itse liiketoiminnan
rahavirralla, eikä carve-out-tilinpäätöksiin ole siten kohdennettu ulkoisia lainoja. Vastuu WithSecuren
riskienhallinnasta kuuluu toimitusjohtajalle, johdolle ja viime kädessä hallitukselle. Riskienhallinnan tavoite on
tunnistaa ne riskit, jotka voivat estää yhtiötä saavuttamasta liiketoiminnallisia tavoitteita. F-Securen
rahoitusinstrumentteihin kohdistuu pääasiallisesti luottoriskejä. Myös valuuttariskejä seurataan. Jakautumisen
yhteydessä F-Secure perustaa oman rahoitustoiminnon ja kehittää omaa rahoitusriskien hallintapolitiikkaa
ylläpitääkseen tehokasta riskienhallintatoimintoa.

Luottoriskit
F-Secure käy kauppaa vain tunnettujen, luottokelpoisten asiakkaiden kanssa. Myyntisaamisia seurataan ja
peritään aktiivisesti. Luottoriskin enimmäismäärä vastaa myyntisaamisten kirjanpitoarvoa tilikauden lopussa.
Myyntisaamisiin ei sisälly merkittäviä, asiakaskohtaisia luottoriskikeskittymiä. Kolme suurinta asiakasta vuonna
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2021 käsittävät 9,3%, 9,2% ja 6,1% myyntisaamisista (5,0%, 8,4% ja 5,4% vuonna 2020 and 7,8%, 8,6% ja 6,3%
vuonna 2019). Lisätietoja löytyy liitetiedosta 13. Rahoitusvarat.

Maksuvalmiusriski
Maksuvalmiusriski toteutuu, mikäli olemassa olevat likvidit varat, nettokassavirrat sekä saatavilla oleva
lisärahoitus eivät riitä kattamaan seuraavan 12 kuukauden aikana erääntyviä velvoitteita. Historiallisesti
WithSecure on hallinnut liiketoimintojensa maksuvalmiusriskiä keskittämällä rahavarojen ja likvidien varojen
hallinnoinnin ja siten optimoimalla varojen käyttöä liiketoiminnan ja uudelleenrahoituksen tarpeisiin.
WithSecure seuraa kaikkien liiketoimintojensa kassavaroja ja kassaennusteita pitääkseen maksuvalmiusriskin
hallittavalla tasolla. WithSecuren rahojen ja pankkisaamisten määrä oli hyvällä tasolla tilikausien 2021, 2020
ja 2019 ajan. WithSecure ei ole tunnistanut merkittäviä keskittymiä saatavissa olevan rahoituksen osalta, ja
vastaavasti F-Securen kanta on sama.

Valuuttariski
F-Securen globaali liiketoiminta altistaa yhtiön valuuttariskille, joka syntyy, kun valuuttakurssit vaihtelevat
raportointivaluutta euroa vastaan. Transaktioriski liittyy vieraassa valuutassa tapahtuviin myynteihin ja
kuluihin. Translaatioriski syntyy F-Securen sijoituksista euroalueen ulkopuolella.

Transaktioriski
Transaktioriskiä syntyy tulevista liiketoimista ja taseeseen merkityistä varoista ja veloista, jotka ovat muun kuin
asiaankuuluvan konserniyhteisön toimintavaluutan määräisiä. Suurin osa myynnistä laskutetaan euroissa.
Muut merkittävät myyntilaskutuksen valuutat ovat Yhdysvaltain dollari (USD), Ruotsin kruunu (SEK), Englannin
punta (GBP) ja Japanin jeni (JPY). Myyntilaskutuksesta aiheutuvaa valuuttariskiä pienentää myynnin kanssa
samassa valuutassa toteutuvat liiketoiminnan kulut. Transaktioriskien hallintaa hoidetaan keskitetysti siten,
että F-Securen liiketoimintojen tapahtumat ovat pääasiassa niiden juridisten yhtiöiden toimintavaluuttojen
määräisiä, ja konsernin sisäiset tapahtumat toteutetaan konsernin yritysten toimintavaluuttojen määräisinä.
Pääasiallinen valuuttariski aiheutuu WithSecuren emoyhtiötason Yhdysvaltain dollarin määräisistä
hankinnoista, myyntilaskutuksesta ja konsernin sisäisistä tapahtumista, jotka aiheuttavat vaihtelua
rahoitustuottoihin ja -kuluihin.
2021
%

2020
%

2019
%

EUR

75

78

78

USD

13

13

13

SEK

4

4

4

GBP

3

2

2

JPY

3

3

1

Muut valuutat

2

0

1

100

100

100

Myynti valuutoittain
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F-Securen rahoitusvarojen ja -velkojen määrä (tuhansissa) euroissa raportointipäivänä:
Rahoitusvarat valuutoittain

2021

%

2020

%

2019

%

EUR

23 503

87

24 393

90

20 827

89

USD

2 631

10

1 728

6

1 934

8

GBP

455

2

640

2

164

1

Muut valuutat

401

1

323

1

310

1

26 989

100

27 084

100

23 234

100

Rahoitusvelat valuutoittain

2021

%

2020

%

2019

%

EUR

828

49

657

42

732

47

USD

347

21

313

20

176

11

INR

322

19

367

23

410

11

GBP

152

9

179

11

166

26

34

2

58

4

68

4

1 684

100

1 574

1100

1 552

100

Muut valuutat

Yllä olevan taulukon rahoitusvelat sisältävät myös vuokrasopimusvelat.
Alla olevassa taulukossa on esitetty valuuttakurssien mahdollisen muutoksen vaikutus F-Securen tulokseen
ennen veroja olettaen, että muut muuttujat pysyvät samoina. F-Securen rahoituserien, myyntisaamisten ja
ostovelkojen avoin Yhdysvaltain dollarin määräinen positio vaikuttaa F-Securen tulokseen ennen veroja.
Herkkyysanalyysi perustuu +/- 10 prosentin muutokseen euron valuuttakurssissa verrattuna F-Securen
toimintavaluuttoihin. Muita olennaisesti tulokseen vaikuttavia valuuttoja kuin USD, ei esitettyjen kausien
aikana ollut.
milj. eur
USD

2021

2020

2019

+/-0,2

+/-0,1

+/-0,1

Translaatioriski
Translaatioriski syntyy F-Securen ulkomaanrahan määräisistä sijoituksista. Muuntoeroja syntyy, kun
WithSecuren yhtiöiden F-Securen liiketoimintoihin liittyvät taseet muunnetaan euroon käyttäen
raportointipäivän valuuttakursseja. Sisäiset lainat myönnetään
pääsääntöisesti tytäryhtiöiden
raportointivaluutassa. Nykyisen politiikan mukaisesti WithSecure ei suojaa tytäryhtiöihinsä tehtyjä
investointeja.
Ilmoitetuilla tilikausilla valuuttoihin liittyvät muuntoerot vaihtelivat 0,1 miljoonasta eurosta 0,3 miljoonaan
euroon. Valuuttakurssien muutosten vaikutus oli rajallista.

Pääoman hallinta
Historiallisesti, pääomana on hallinnoitu WithSecuren osakkeenomistajien omaa pääomaa. WithSecuren
pääoman hallinnan tavoitteena on tehokas pääomarakenne, joka varmistaa liiketoiminnan
toimintaedellytykset, edistää omistaja-arvon kasvua sekä varmistaa rahoitussopimuksen mukaisten ehtojen
toteutumisen. Pääomarakenteen tarkastelu kuuluu osaksi WithSecuren säännöllistä taloustietojen seurantaa.
Pääomarakenteeseen vaikutetaan mm. osinkopolitiikalla, omien osakkeiden hankinnalla ja pääoman
palautuksilla. Tulevaisuudessa, kun F-Secure toimii erillisenä juridisena konsernina, se hallinnoi pääomana
osakkeenomistajien omaa pääomaa ja määrittelee pääoman hallinnan periaatteet sen mukaisesti, mukaan
lukien osinkopolitiikan.
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18. Laskennalliset verot
(1 000 EUR)

2021

2020

2019

Kertyneet tappiot

223

411

531

Laskennalliset verosaamiset, netto

223

411

531

-188

-120

-451

Laskennalliset verosaamiset liittyvät seuraaviin:

Laskennalliset verosaamiset, muutokset vuoden aikana:
Kirjattu tilikauden tulokseen
Laskennalliset verovelat liittyvät seuraaviin:
Jaksotukset ja varaukset

-227

-287

-11

Laskennalliset verovelat, netto

-227

-287

-11

60

-277

-7

Laskennalliset verovelat, muutokset vuoden aikana:
Kirjattu tilikauden tulokseen

F-Securella oli 31.12.2021 0,2 miljoonaa euroa vahvistettuja tappioita, jotka voidaan käyttää tulevaisuudessa
syntyvää verotettavaa tuloa vasten yhtiöissä, joissa ne ovat syntyneet. Tappiot ovat suoraan kohdistettavissa
F-Secureen. Vahvistettujen tappioiden erääntymispäivät vaihtelevat vuodesta 2025 vuoteen 2034.

19. Muut velat ja varaukset
(1 000 EUR)

2021

2020

2019

3 112

3 216

2 911

46

281

388

3 158

3 497

3 298

16 560

15 981

17 620

Ostovelat

1 439

1 324

1 291

Muut lyhytaikaiset velat

1 126

1 654

713

Siirtovelat

6 647

4 949

7 288

Yhteensä

25 772

23 908

26 912

5 950

4 584

4 289

Pitkäaikainen velka
Saadut ennakot
Muut pitkäaikaiset velat
Yhteensä
Lyhytaikainen velka
Saadut ennakot

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Palkkajaksotukset
Rojaltijaksotukset

36

65

139

661

301

2 861

6 647

4 949

7 288

Tase-arvo 1.1.

-

740

-

Varausten lisäys

-

-

740

Varausten käyttö

-

-740

-

Tase-arvo 31.12.

-

-

740

Menojäämät
Yhteensä
Varaukset

Vuonna 2019 kirjattu varaus liittyy konsernitoimintojen uudelleenjärjestelyyn ja F-Securelle kohdistettuihin
kuluihin carve-out-tilinpäätöksissä. WithSecuressa tehtiin vuonna 2019 uudelleenjärjestelyjä ja
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organisaatiomuutoksia, jotka vaikuttivat pääasiassa yhteisiin keskitetysti tuotettaviin palveluihin. Vaikkei
muutoksilla ollut suoraa vaikutusta Kuluttajatietoturvaliiketoimintaan, uudelleenjärjestelyyn liittyvät
kohdistetut kulut olivat yhteensä 0,7 miljoonaa euroa, ja ne sisällytettiin 31.12.2019 päättyvän tilikauden
hallintokuluihin.
Lyhytaikaiset velat -kohdan muut lyhytaikaiset velat koostuvat pääasiassa henkilöstöön ja arvonlisäveroon
liittyvistä jaksotuksista.

20. Lähipiiritoimet
F-Securella on lähipiiritoimia emoyhtiö WithSecure Oyj:n, WithSecure-konsernin yhtiöiden sekä johtoon
kuuluvien avainhenkilöiden kanssa. Johtoon kuuluviin avainhenkilöihin kuuluvat WithSecuren toimitusjohtaja
sekä WithSecuren muut johtoryhmän ja hallituksen jäsenet. Koska F-Securella ei ole ollut erillistä johtoryhmää
tai hallitusta esitetyillä tilikausilla, osuus WithSecuren johtoon kuuluvien avainhenkilöiden työsuhde-etuuksista
on kohdistettu F-Securelle ja kirjattu näihin carve-out-tilinpäätöksiin.
Yksi WithSecuren perustajista, Risto Siilasmaa, on ollut WithSecuren hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006
lähtien. Hän omisti 37,8 % WithSecuren kaikista ulkona olevista osakkeista ja äänistä 31.12.2021.
Jakautumisesta päättävä ylimääräinen yhtiökokous valitsee myös F-Securen hallituksen jäsenet
toimikaudelle, joka alkaa Jakautumisen täytäntöönpanopäivästä. Tarkoituksena on, että Risto Siilasmaa
ehdotetaan valittavaksi F-Securen hallituksen jäseneksi.
Jäljelle jäävien WithSecure-yhtiöiden lähipiiritoimet ja tase-erät esitetään liitetiedon 1. Carve-out laatimisperiaatteet ja tilinpäätösten laatimisperiaatteet Konsernin sisäiset liiketapahtumat ja liiketoimet
lähipiirin kanssa -osiossa.
Alla olevassa taulukossa esitetään WithSecuren johtoon kuuluvien avainhenkilöiden työsuhde-etuuksien
osuus, joka on kohdistettu F-Securelle carve-out-tilinpäätöksissä, koska F-Securella ei ollut erillistä johtoryhmää
31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneillä tilikausilla.
F-Securelle kohdistetut johdon työsuhde-etuudet ja muut palkkiot
(1 000 EUR)

2021

2020

2019

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet

823

664

817

Eläkkeet

139

103

142

73

133

122

1 035

900

1 081

Osakeperusteiset maksut
Yhteensä

F-Secure ei ole toiminut itsenäisenä julkisena osakeyhtiönä esitetyillä tilikausilla, joten yllä esitettyjä lukuja ei
voida pitää suuntaa antavina F-Securen johtoon kuuluvien avainhenkilöiden tulevasta palkitsemisesta.
Johtoon kuuluville avainhenkilöille myönnetyistä osakeperusteisista maksuista F-Securelle kohdistettu osuus
sisältyy osakeohjelmien osakeperusteisiin maksukuluihin. Lisätietoja on esitetty liitetiedossa 15.
Osakeperusteiset maksut. Lisäksi carve-out-tilipäätöksiin on sisällytetty loput F-Securelle kohdistetut hallituksen
kulut: 54 tuhatta euroa vuonna 2021, 53 tuhatta euroa vuonna 2020 ja 46 tuhatta euroa vuonna 2019.

21. Tilikauden jälkeiset tapahtumat
WithSecure Oyj:n hallitus ilmoitti 17.2.2022 päättäneensä ehdottaa Yhtiön Kuluttajatietoturvaliiketoiminnan
eriyttämistä ja hyväksyi jakautumissuunnitelman, jonka mukaisesti kaikki Kuluttajatietoturvaliiketoimintaan
liittyvät varat ja velat siirtyvät osittaisjakautumisessa perustettavalle yhtiölle, jonka nimeksi tulee F-Secure Oyj.
WithSecure pitää ylimääräisen yhtiökokouksen jakautumista koskien 31.5.2022. Ylimääräinen yhtiökokous
päättää jakautumisesta ja muista jakautumissuunnitelmaan perustuvista hallituksen ehdotuksista.
WithSecuren halitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että F-Securen hallitukseen valitaan
puheenjohtajaksi Pertti Ervi ja jäseniksi Risto Siilasmaa, Petra Teräsaho, Thomas Jul, Madeleine Lassoued ja
Calvin Gan.
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WithSecuren hallitus on nimittänyt seuraavat henkilöt F-Securen johtoryhmään, joiden nimitys astuu voimaan
Jakautumisen
täytäntöönpanopäivänä:
Timo
Laaksonen
toimitusjohtajaksi,
Antero
Norkio
Yrityssuunnittelujohtajaksi, Paul Palmer kumppaniliiketoimintajohtajaksi, Toby White tutkimus- ja
kehitysjohtajaksi, Sari Somerkallio talous- ja lakiasianjohtajaksi, Kitta Virtavuo henkilöstöjohtajaksi, Richard
Larcombe markkinointijohtajaksi, Perttu Tynkkynen suoramyyntijohtajaksi, Mikko Kestilä operatiiviseksi
johtajaksi,
Steven
Offerein
portfoliohallintajohtajaksi,
Michal
Iwan
tuoteliiketoimintajohtajaksi
(tietoturvasovellukset) ja Dimitri Vellikok tuoteliiketoimintajohtajaksi (verkkotietoturvaratkaisut).
F-Secure on neuvotellut Nordea Pankki Oyj:n kanssa kolmevuotisesta 10 miljoonan euron
luottolimiittilainajärjestelystä, jonka marginaali perustuu yhtiön omavaraisuusasteeseen. Taloudelliset
kovenantit tulevat sisältämään nettovelkojen suhdetta käyttökatteeseen ja omavaraisuusastetta koskevat
kovenantit sekä muita vakuudettomalle lainalle tavanomaisia kovenantteja. Lainajärjestelyä koskeva
sopimus on allekirjoitettu Nordea Bank Oyj:n toimesta toukokuussa 2022. Luottolimiittilainajärjestely siirtyy FSecurelle Jakautumisen täytäntöönpanopäivänä.
F-Secure on neuvotellut WithSecuren kanssa tiettyjen toimistotilojen alivuokrasopimuksista. Vuokrat kirjataan
F-Securen taloudellisiin tietoihin IFRS 16 -standardin mukaisesti, kun sopimusvelvoite on muodostettu
suunnitellun jakautumisen jälkeen. Tämän lisäksi, F-Secure neuvottelee yhden uuden toimistotilan
vuokraamisesta.
WithSecure on aloittanut Jakautumissuunnitelmassa kuvatun strategian mukaisesti alustavat strukturointi
toimenpiteet, joissa itsenäisen F-Secure konsernin tuleva konsernirakenne muodostetaan. Strukturoinnin
arvioidaan valmistuvan kesäkuun 2022 aikana.
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Tilintarkastuskertomus
WithSecure Oyj:n hallitukselle

Carve-out-tilinpäätöskokonaisuuden tilintarkastus
Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että kukin carve-out-tilinpäätöskokonaisuuden sisältämä carve-out-tilinpäätös antaa
oikean ja riittävän kuvan F-Securen yhdistellystä taloudellisesta asemasta sekä sen yhdistellystä toiminnan tuloksesta ja yhdistellyistä rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS)
ja carve-out-tilinpäätöskokonaisuuden liitetiedoissa kuvattujen carve-out-laatimisperiaatteiden mukaisesti.
Tilintarkastuksen kohde
Olemme tilintarkastaneet WithSecure Oyj:stä eriytettävästä ja WithSecure Oyj:n jakautumisen myötä perustettavalle julkiselle osakeyhtiölle F-Secure Oyj:lle (”F-Secure”) siirtyvästä kuluttajaliiketoiminnasta laadittuun carveout-tilinpäätöskokonaisuuteen (”carve-out tilinpäätöskokonaisuus”) sisältyvät yksittäiset carve-out-tilinpäätökset
tilikausilta 1.1.–31.12.2021, 1.1.–31.12.2020 ja 1.1.–31.12.2019. Kukin carve-out-tilinpäätöskokonaisuuden sisältämä carve-out-tilinpäätös sisältää yhdistellyn taseen, yhdistellyn laajan tuloslaskelman, yhdistellyn laskelman
oman pääoman muutoksista ja yhdistellyn rahavirtalaskelman sekä carve-out-tilinpäätöksen liitetiedot, mukaan
lukien yhteenvedot merkittävimmistä carve-out-tilinpäätöksen laatimisperiaatteista.
Carve-out-tilinpäätöskokonaisuus on laadittu yksinomaan sisällytettäväksi carve-out-tilinpäätöskokonaisuuden
liitetiedoissa kuvattuun F-Securen jakautumis- ja listalleottoesitteeseen, jonka WithSecure Oyj tulee laatimaan.
Tämä tilintarkastuskertomus on annettu ainoastaan sisällytettäväksi edellä mainittuun jakautumis- ja listalleottoesitteeseen.

Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen kansainvälisten tilintarkastusstandardien (ISA) mukaisesti. Näiden standardien mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet carve-outtilinpäätöksen tilintarkastuksessa.
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.
Riippumattomuus
Olemme riippumattomia F-Securesta niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka
koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme.

Tietyn seikan painottaminen – carve-out-tilinpäätöskokonaisuuden laatimisperusta
Haluamme kiinnittää huomiota carve-out-tilinpäätöskokonaisuuden liitetietoon 1. Carve-out-laatimisperiaatteet ja
tilinpäätösten laatimisperiaatteet, jossa kuvataan periaatteet, joiden mukaan F-Securelle kuuluvat varat ja velat,
tuotot ja kulut sekä rahavirrat on määritetty. Lisäksi edellä mainitussa liitetiedossa selostetaan, että F-Secure ei
ole esitetyillä tilikausilla muodostanut juridisesti itsenäistä konsernia. Carve-out-tilinpäätöskokonaisuuden sisältämä yksittäinen carve-out-tilinpäätös ei siten välttämättä anna kuvaa siitä, mitkä F-Securen taloudellinen asema,
toiminnan tulos ja rahavirrat olisivat olleet, jos se olisi toiminut juridisesti itsenäisenä konsernina esitettyjen tili-

PricewaterhouseCoopers Oy, tilintarkastusyhteisö, PL 1015 (Itämerentori 2), 00101 HELSINKI
Puh. 020 787 7000, www.pwc.fi
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kausien aikana, eikä F-Securen tulevasta tuloksentuottokyvystä. Lausuntoamme ei ole mukautettu tämän seikan
osalta.

Carve-out-tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet
WithSecure Oyj:n hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat kunkin carve-out-tilinpäätöskokonaisuuteen sisältyvän carve-out-tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) ja carve-out-tilinpäätöskokonaisuuden liitetiedoissa kuvattujen carve-out-laatimisperiaatteiden mukaisesti. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia carve-out-tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä
tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.
Hallitus ja toimitusjohtaja ovat kutakin carve-out-tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan F-Securen kykyä
jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen,
että carve-out-tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Carve-out-tilinpäätös laaditaan toiminnan
jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos F-Secure aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet carve-out-tilinpäätöksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko kussakin carve-out-tilinpäätöskokonaisuuteen sisältyvässä carve-out-tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan ISA-standardien mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voitaisiin kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin,
joita käyttäjät tekevät carve-out-tilinpäätöksen perusteella.
ISA-standardien mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:
•

tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat carve-out-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 tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon F-Securen sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

•

arvioimme sovellettujen carve-out-tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

•

teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia carve-outtilinpäätös 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 F-Securen kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme
lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin carve-out-tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuut-
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ta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei F-Secure pysty jatkamaan toimintaansa.
•

arvioimme carve-out-tilinpäätöksen, kaikki carve-out-tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako carve-out-tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta
sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Helsingissä 13.5.2022
PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Janne Rajalahti
KHT
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YHDISTELTY LAAJA TULOSLASKELMA
(1 000 EUR)

Liite

Q1/2022

Q1/2021

2021

LIIKEVAIHTO

(2, 3)

27 366

26 297

106 250

-2 135

-2 124

-8 806

25 230

24 172

97 444

236

126

523

-6 750

-28 746

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut
BRUTTOKATE
Liiketoiminnan muut tuotot
Myynnin ja markkinoinnin kulut

(4)

-7 380

Tuotekehityksen kulut

(4)

-4 258

-4 276

-16 891

-2 310

-1 718

-8 831

11 518

11 554

43 499

Rahoitustuotot

365

117

276

Rahoituskulut

-157

-138

-208

11 726

11 533

43 567

Tuloverot

-2 470

-2 433

-9 148

KAUDEN TULOS

9 256

9 099

34 418

-272

38

75

8 984

9 138

34 493

Hallinnon kulut
LIIKEVOITTO

TULOS ENNEN VEROJA

Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteisiksi:
Ulkomaisiin yksiköihin liittyvät muuntoerot
KAUDEN LAAJA TULOS

3
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YHDISTELTY TASE
(1 000 EUR)

Liite

Q1/2022

Q1/2021

2021

VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet

(4)

239

260

278

(4)

6 126

5 425

5 908

223

411

223

6 587

6 097

6 409

41

62

51

Laskennalliset verosaamiset
Pitkäaikaiset varat yhteensä

(2)

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus
Jaksotettu liikevaihto
Myyntisaamiset ja muut saamiset

(5)

1 045

682

1 285

21 258

22 167

19 105

Lähipiirisaamiset WithSecurelta

10 311

11 475

12 099

Lyhytaikaiset varat yhteensä

32 655

34 386

32 540

VARAT YHTEENSÄ

39 242

40 482

38 949

9 282

11 678

9 546

88

106

109

Laskennalliset verovelat

320

343

227

Muut pitkäaikaiset velat

3 282

3 457

3 158

3 690

3 906

3 494

(5)

117

108

136

Ostovelat ja muut velat

(5, 6)

9 169

7 737

9 213

Muut lyhytaikaiset velat

(6)

SIJOITETTU OMA PÄÄOMA JA VELAT
SIJOITETTU OMA PÄÄOMA
PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset velat, pitkäaikaiset

(5)
(6)

Pitkäaikaiset velat yhteensä
LYHYTAIKAISET VELAT
Korolliset velat, lyhytaikaiset

16 984

17 053

16 560

Lyhytaikaiset velat yhteensä

26 270

24 899

25 909

SIJOITETTU OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

39 242

40 482

38 949

4
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YHDISTELTY RAHAVIRTALASKELMA
(1 000 EUR)

Liite

Q1/2022

Q1/2021

2021

Tilikauden tulos

9 256

9 099

34 418

Oikaisut

2 750

2 832

11 088

378

330

1 524

110

47

484

-208

22

-68

2 470

2 433

9 148

12 006

11 932

45 506

(5)

-1 599

-4 357

-1 810

10

12

23

(5, 6)

377

715

1 385

10 793

8 303

45 105

-8

-5

-25

1

1

7

-101

9

58

Maksetut välittömät verot

-2 378

-2 378

-9 020

Liiketoiminnan rahavirta

8 308

5 929

36 125

Liiketoiminnan rahavirta

Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset

(4)

Muut oikaisut
Rahoitustuotot ja -kulut
Välittömät verot
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta
Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-), vähennys
(+)
Vaihto-omaisuuden lisäys (-), vähennys (+)
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+), vähennys (-)
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
Maksetut korot
Saadut korot
Muut rahoituskulut ja -tuotot

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

(4)

-557

-154

-1 665

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot

(4)

–

–

37

-557

-154

-1 628

Investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta

-39

-35

-225

Oman pääoman ehtoinen nettorahoitus WithSecuren kanssa

-7 712

-5 739

-34 272

Rahoituksen rahavirta

-7 751

-5 775

-34 497

Rahavarojen muutos1

–

–

–

Rahavarat tilikauden alussa

–

–

–

Rahavarat tilikauden lopussa

–

–

–

Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut

1

Carve-out- taloudellisiin tietoihin ei ole allokoitu rahavaroja

5
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YHDISTELTY SIJOITETUN OMAN PÄÄOMAN
MUUTOSLASKELMA
F-Securen omistajille kuuluva oma pääoma
(1 000 EUR)

Liite

Sijoitettu oma pääoma ja kertyneet
voittovarat

Sijoitettu oma pääoma 31.12.2020

9 053

Tilikauden tulos

9 099

Muuntoero

38

Tilikauden laaja tulos yhteensä

9 138
(7)

Osakeperusteisten maksujen kustannus
Oman pääoman ehtoiset liiketoimet WithSecuren kanssa

38
-6 551

Sijoitettu oma pääoma 31.3.2021

11 678

Sijoitettu oma pääoma 31.12.2021

9 546

Tilikauden tulos

9 256

Muuntoero

-272

Tilikauden laaja tulos yhteensä

8 984
(7)

Osakeperusteisten maksujen kustannus

28

Oman pääoman ehtoiset liiketoimet WithSecuren kanssa

-9 277

Sijoitettu oma pääoma 31.3.2022

9 282

6
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CARVE-OUT- TALOUDELLISTEN TIETOJEN
LIITETIEDOT
TIETOA F-SECURESTA
Taustaa
WithSecure Oyj, aikaisemmin F-Secure Oyj, (”WithSecure Oyj”) tytäryhtiöineen (”WithSecure”) toimittaa
tietoturvatuotteita ja -palveluja globaalisti kuluttaja- ja yritysasiakkaille. Yhtiökokous päätti 16.3.2022 muuttaa
emoyhtiö F-Secure Oyj:n toiminimen muotoon WithSecure Oyj.
WithSecure Oyj:n hallitus ilmoitti 17.2.2022 päättäneensä ehdottaa Yhtiön kuluttajatietoturvaliiketoiminnan
(”Kuluttajatietoturvaliiketoiminta”) eriyttämistä ja hyväksyi jakautumissuunnitelman, jonka mukaisesti kaikki
Kuluttajatietoturvaliiketoimintaan liittyvät varat ja velat siirtyvät osittaisjakautumisessa (”Jakautuminen”)
perustettavalle yhtiölle, jonka nimeksi tulee F-Secure Oyj (”F-Secure”). Päätös tehtiin erilaisten strategisten
vaihtoehtojen tarkastelun ja arvioinnin perusteella. Jakautumisen jälkeen WithSecure keskittyy
yritystietoturvaliiketoimintaansa (”Yritystietoturvaliiketoiminta”).
Jakautuminen on ehdollinen muun muassa yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa edustettujen äänten ja
osakkeiden kahden kolmasosan enemmistön hyväksynnälle. Jakautumisen täytäntöönpanon arvioidaan
tapahtuvan 30.6.2022. WithSecure aikoo hakea F-Securen osakkeet otettavaksi kaupankäynnin kohteeksi
Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Kaupankäynnin F-Securen osakkeilla Nasdaq Helsingin pörssilistalla odotetaan
alkavan arviolta 1.7.2022 tai mahdollisimman pian sen jälkeen. WithSecuren osakkeenomistajat saavat
jakautumisvastikkeena yhden uuden F-Securen osakkeen jokaista omistamaansa WithSecuren osaketta
kohden. Lopullinen jakautumisvastikkeena liikkeeseen laskettavien F-Securen osakkeiden määrä
määritetään perustuen WithSecuren osakkeiden lukumäärään (lukuun ottamatta WithSecuren hallussa
olevia omia osakkeita) Jakautumisen täytäntöönpanopäivänä.
F-Secure ei ole aikaisemmin muodostanut erillistä juridista konsernia eikä ole laatinut konsernitilinpäätöstä
ennen Jakautumista. Osana ehdotettua jakautumista WithSecure eriyttää ja siirtää asiaankuuluvien
yhtiöiden varat ja velat F-Secure Oyj:lle. WithSecure on laatinut 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden
jaksolta tilintarkastamattomat carve-out- taloudelliset tiedot, jotka havainnollistavat F-Securelle
WithSecuresta eriytettävien liiketoimintojen tulosta, varoja ja velkoja sekä rahavirtoja.
Carve-out- taloudelliset tiedot 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta (”Carve-out taloudelliset
tiedot”) on laadittu seuraavassa osiossa esitetyn laatimisperustan ja niiden carve-out laatimisperiaatteiden
ja tilinpäätösten laatimisperiaatteiden mukaisesti, jotka sisältyvät F-Securen carve-out -tilinpäätöksiin
31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta. Carve-out- taloudelliset tiedot on laadittu
sisällytettäväksi F-Securen jakautumis- ja listalleottoesitteeseen, jonka WithSecure laatii ylimääräistä
osittaisjakautumisen hyväksyvää yhtiökokousta varten ja F-Securen osakkeiden listaamiseksi Helsingin pörssiin.
WithSecuren hallitus on hyväksynyt nämä carve-out- taloudelliset tiedot julkaistavaksi 13.5.2022.
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1. LAATIMISPERUSTA
Nämä 31.3.2022 päättynyttä jaksoa koskevat carve-out- taloudelliset tiedot on laadittu IAS 34
Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Sovelletut carve-out laatimisperiaatteet ja tilinpäätöksen
laatimisperiaatteet vastaavat 31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneitä tilikausia koskevien carve-outtilinpäätösten laatimisessa noudatettuja laatimisperiaatteita.
F-Securen carve-out- taloudelliset osavuositiedot on laadittu yhdistelemällä carve-out-periaatteella
WithSecuren konsernitilinpäätöksiin sisältyneet Kuluttajatietoturvaliiketoimintaan kuuluvat historialliset tuotot
ja kulut, varat ja velat sekä rahavirrat. F-Secure on toiminut maailmanlaajuisesti juridisissa yhtiöissä, joihin
kuuluu sekä Kuluttajatietoturvaliiketoimintaa että Yritystietoturvaliiketoimintaa, mukaan lukien emoyhtiö
WithSecure Oyj. Carve-out- taloudellisiin tietoihin on siten sisällytetty varat, velat, tuotot, kulut sekä rahavirrat,
jotka ovat joko suoraan kohdistettavissa, kohdistettu tai jotka tullaan siirtämään F-Securelle.
Koska IFRS ei sisällä suoraa ohjeistusta carve-out- taloudellisten tietojen laatimisesta, carve-out- taloudellisia
tietoja laadittaessa on sovellettu tiettyjä esitteisiin sisällytettävien historiallisten carve-out- taloudellisten
tietojen tuottamisessa yleisesti käytettäviä menettelyjä kuten on kuvattu 31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019
päättyneitä tilikausia koskevissa carve-out tilinpäätöksissä.
F-Securen carve-out- taloudelliset tiedot eivät välttämättä kuvaa sitä, millainen liiketoimintojen yhdistelty
tulos ja taloudellinen asema olisi ollut, jos F-Secure olisi ollut itsenäinen juridinen konserni ja olisi siten esittänyt
erilliset konsernin taloudelliset tiedot esitetyiltä tilikausilta. Ne eivät myöskään välttämättä kuvaa, millainen FSecuren tulos, taloudellinen asema tai rahavirrat ovat tulevaisuudessa.
Carve-out- taloudelliset tiedot esitetään tuhansina euroina, ellei muuta mainita. Kaikki esitetyt luvut on
pyöristetty, mikä saattaa aiheuttaa yksittäisten lukujen summan poikkeamisen esitetystä yhteissummasta.

Johdon harkintaa
arvionvaraiset erät

edellyttävät

merkittävät

tilinpäätöksen

laatimisperiaatteet ja

Näiden carve-out taloudellisten tietojen laatiminen on edellyttänyt johdolta arvioita ja harkintaan perustuvia
ratkaisuja, jotka vaikuttavat näissä carve-out taloudellisissa tiedoissa esitettyihin lukuihin sekä liitetietoihin.
Näillä arvioilla ja harkintaan perustuvilla ratkaisuilla on vaikutusta näissä carve-out taloudellisissa tiedoissa
sovellettuihin laatimisperiaatteisiin ja raportoituihin varojen, velkojen, tuottojen, kulujen ja kassavirtojen
määriin. Toteutuvat tulokset voivat poiketa näistä arvioista ja harkintaan perustuvista ratkaisuista. Arvioita ja
harkintaan perustuvia ratkaisuja on käytetty muun muassa seuraavilla osa-alueilla: carve-out periaatteiden
soveltaminen, laskennalliset verosaamiset sekä odotettavissa olevat luottotappiot. Yksityiskohtaisempi
selonteko arvioista ja johdon harkintaa vaativista alueista on sisällytetty liitetietoon 1 tilintarkastetuissa carveout tilinpäätöksissä 31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta.
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2. Segmentti-informaatio
Kuluttajatietoturvaliiketoiminta suunnittelee ja tarjoaa laajaa valikoimaa kyberturvallisuustuotteita ja palveluita, jotka liittyvät tietoturvaan, tietosuojaan sekä kuluttajien päätelaitteiden, verkkojen ja verkkoon
liitettyjen laitteiden tietosuojaan ja digitaalisen identiteetin suojaan. Tuotteet ja palvelut myydään joko
suoraan tai välillisesti kuluttajille.
F-Securen liiketoiminta ja kannattavuus raportoidaan yhtenä toimintasegmenttinä, joka on yhdenmukainen
WithSecuren johdon seuraaman sisäisen raportoinnin, operatiivisen päätöksenteon ja taloudellisen
tuloksellisuuden arvioinnin kanssa.

Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot
F-Secure toimii maailmanlaajuisesti.
Liikevaihtoa koskeva maantieteellinen jakauma esitetään liitetiedossa 3. Liikevaihto.
(1 000 EUR)

Q1/2022

Q1/2021

2021

6 221

5 545

6 016

Eurooppa pl. Pohjoismaat

140

133

163

Pohjois-Amerikka

223

411

223

4

8

7

6 587

6 097

6 409

Q1/2022

Q1/2021

2021

21 666

20 775

84 156

5 700

5 521

22 094

27 366

26 297

106 250

12 406

12 560

49 644

Pohjoismaat

9 594

9 078

36 873

Pohjois-Amerikka

3 985

3 437

14 572

Muu maailma

1 380

1 222

5 162

27 366

26 297

106 250

Q1/2022

Q1/2021

2021

Pitkäaikaiset varat
Pohjoismaat

Muu maailma
Yhteensä

3. Liikevaihto
Myyntituottojen jaottelu
(1 000 EUR)
Myyntikanavat
Ulkoinen liikevaihto
Kumppanikanava
Suoramyyntikanava (verkkokauppa)
Yhteensä
Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot
Ulkoinen liikevaihto
Eurooppa pl. Pohjoismaat

Yhteensä

(1 000 EUR)
Jaksotettu liikevaihto

1 045

682

1 285

Pitkäaikaiset saadut ennakot

3 228

3 417

3 112

Lyhytaikaiset saadut ennakot

16 984

17 053

16 560
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4. Pitkäaikaiset varat

(1 000 EUR)
Kirjanpitoarvo 31.12.2020

Aineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet

Ennakkomaksut ja
keskeneräinen
kehitys

Käyttöoikeusomaisuuserät

Kehittämis
menot

Koneet ja
kalusto

Yhteensä

Yhteensä

3 857

1 711

5 568

19

275

294

–

149

149

5

–

5

-291

–

-291

-3

-36

-39

Siirrot erien välillä

1 093

-1 093

–

–

–

–

Kirjanpitoarvo 31.3.2021

4 659

766

5 425

21

239

260

Kirjanpitoarvo 31.12.2021

4 572

1 335

5 908

28

250

278

–

555

555

1

–

1

-337

–

-337

-4

-35

-39

Lisäykset
Kauden poistot

Lisäykset
Kauden poistot
Muuntoerot
Kirjanpitoarvo 31.3.2022

–

–

–

0

-2

-1

4 235

1 891

6 126

26

213

239

Yllä olevassa taulukossa esitetyt käyttöoikeusomaisuuserien kirjanpitoarvot liittyvät autoihin.
Kehittämismenot liittyvät F-Securen kehityshankkeiden investointeihin.
(1 000 EUR)

Q1/2022

Q1/2021

2021

Toimintokohtaiset poistot
Myynti ja markkinointi

39

37

211

Tuotekehitys

339

293

1 313

Poistot yhteensä

378

330

1 524

5. Rahoitusvarat ja -velat
Tässä liitetiedossa esitellään F-Securen carve-out- taloudellisiin tietoihin sisällytetyt F-Securen rahoitusvarat ja
-velat.

Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelut sekä niiden käyvät arvot
F-Securen rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvojen katsotaan vastaavan niiden käypää arvoa niiden
luonteen ja lyhyen maturiteetin perusteella. F-Securen rahoitusvarat ja -velat on esitetty seuraavissa
taulukoissa.
Kirjanpitoarvo
Rahoitusvarat

Rahoitusvelat

Jaksotettu hankintameno

Jaksotettu
hankintameno

YHTEENSÄ

Lähipiirisaamiset WithSecurelta

10 311

-

10 311

Myyntisaamiset

15 918

-

15 918

Ostovelat

-

1 605

1 605

Korolliset rahoitusvelat

-

206

206

31.3.2022
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Kirjanpitoarvo
Rahoitusvarat

Rahoitusvelat

Jaksotettu hankintameno

Jaksotettu
hankintameno

YHTEENSÄ

Lähipiirisaamiset WithSecurelta

11 475

-

11 475

Myyntisaamiset

16 947

-

16 947

Ostovelat

-

1 121

1 121

Korolliset rahoitusvelat

-

215

215

31.3.2021

Kirjanpitoarvo
Rahoitusvarat

Rahoitusvelat

Jaksotettu hankintameno

Jaksotettu
hankintameno

YHTEENSÄ

Lähipiirisaamiset WithSecurelta

12 099

-

12 099

Myyntisaamiset

14 890

-

14 890

Ostovelat

-

1 439

1 439

Korolliset rahoitusvelat

-

245

245

2021

Myyntisaamiset
(1 000 EUR)

Q1/2022

Q1/2021

2021

Myyntisaamisten ikäjakauma
Erääntymättömät

15 330

15 958

13 611

1–90 päivää erääntyneet

598

982

1 292

Yli 90 päivää erääntyneet

542

697

593

Luottotappiovaraus

-552

-690

-606

15 918

16 947

14 890

Q1/2022

Q1/2021

2021

Kirjanpitoarvo 1.1.

606

737

737

Muutos

-52

-43

-127

-1

-4

-4

552

690

606

Yhteensä
(1 000 EUR)
Myyntisaamisten luottotappiovarauksen muutokset

Luottotappiokirjaukset vuoden aikana
Kirjanpitoarvo kauden lopussa

Johdon arvion mukaan COVID-19-pandemia voi vaikuttaa F-Securen asiakkaiden maksukykyyn lyhyellä ja
pidemmällä aikavälillä. Mahdolliset vaikutukset odotettavissa oleviin luottotappioihin on arvioitu uudelleen
Q1/2022 aikana, ja varaukseen sisällytettiin edelleen pieni korotus kohonneen riskin huomioimiseksi.

Rahoitusvelat
(1 000 EUR)
Erääntyvä alle 12 kk
Erääntyvä yli 12 kk
Yhteensä

Q1/2022

Q1/2021

2021

1 722

1 229

1 575

88

106

109

1 810

1 336

1 684

F-Securen korolliset rahoitusvelat koostuvat vuokra-autoista.
F-Secure ei ole nostanut ulkoisia lainoja esiteltyjen ajanjaksojen aikana. F-Securen carve-out- taloudellisiin
tietoihin ei ole myöskään kohdistettu WithSecuren pankkilainoja tai muita rahoitusjärjestelyjä, koska ne eivät
kuulu F-Securelle. WithSecure on neuvotellut F-Securelle sen puolesta luottolimiittilainajärjestelyä, joka on
määrä allekirjoitettu toukokuussa 2022. Lisätietoja liitetiedossa 8. Kauden jälkeiset tapahtumat.
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Keskeiset valuuttakurssit
Päätöspäivän kurssi

Keskimääräinen kurssi

Q1/2022

Q1/2021

2021

Q1/2022

Q1/2021

2021

USD

1,1101

1,1725

1,1326

1,1227

1,2176

1,1894

GBP

0,8460

0,8521

0,8403

0,8358

0,8845

0,8633

JPY

135,17

129,91

130,38

129,49

127,46

130,00

Alla olevassa taulukossa on esitetty kuinka herkkä F-Securen tulos ennen veroja on valuuttakurssien
mahdollisen muutoksen olettaen, että muut muuttujat pysyvät samoina. F-Securen rahoituserien,
myyntisaamisten ja ostovelkojen avoin Yhdysvaltain dollarin määräinen positio vaikuttaa F-Securen tulokseen
ennen veroja. Herkkyysanalyysi perustuu +/- 10 prosentin muutokseen euron valuuttakurssissa verrattuna FSecuren toimintavaluuttoihin. Muita olennaisesti tulokseen vaikuttavia valuuttoja kuin USD, ei esitettyjen
kausien aikana ollut.
milj. eur

Q1/2022

Q1/2021

2021

+/-0,2

+/-0,2

+/-0,2

USD

6. Muut velat
(1 000 EUR)

Q1/2022

Q1/2021

2021

3 228

3 417

3 112

54

41

46

3 282

3 457

3 158

Pitkäaikainen velka
Saadut ennakot
Muut pitkäaikaiset velat
Yhteensä
Lyhytaikainen velka
Saadut ennakot

16 984

17 053

16 560

Ostovelat

1 605

1 121

1 439

Muut lyhytaikaiset velat

1 261

1 064

1 126

Siirtovelat

6 304

5 552

6 647

Yhteensä

26 153

24 790

25 772

Palkkajaksotukset

5 350

4 743

5 950

Rojaltijaksotukset

47

39

36

907

770

661

6 304

5 552

6 647

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Menojäämät
Yhteensä

Lyhytaikaiset velat -kohdan muut velat koostuvat pääasiassa henkilöstöön ja arvonlisäveroon liittyvistä
jaksotuksista.

7. Lähipiiritoimet
F-Securella on lähipiiritoimia emoyhtiö WithSecure Oyj:n, WithSecure-konsernin yhtiöiden sekä johtoon
kuuluvien avainhenkilöiden kanssa. Johtoon kuuluviin avainhenkilöihin kuuluvat WithSecuren toimitusjohtaja
sekä WithSecuren muut johtoryhmän ja hallituksen jäsenet. Koska F-Securella ei ole ollut erillistä johtoryhmää
tai hallitusta esitetyillä tilikausilla, osuus WithSecuren johtoon kuuluvien avainhenkilöiden työsuhde-etuuksista
on kohdistettu F-Securelle ja kirjattu näihin carve-out-taloudellisiin tietoihin.
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Yksi WithSecuren perustajista, Risto Siilasmaa, on ollut WithSecuren hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006
lähtien. Hän omistaa 31.3.2022 noin 34,37 % WithSecuren kaikista osakkeista ja 34,39 % kaikista äänistä.
Jakautumisesta päättävä ylimääräinen yhtiökokous valitsee myös F-Securen hallituksen jäsenet
toimikaudelle, joka alkaa Jakautumisen täytäntöönpanopäivästä. Tarkoituksena on, että Risto Siilasmaa
ehdotetaan valittavaksi F-Securen hallituksen jäseneksi.
Aiemmin
WithSecuren
sisäisiksi
liiketapahtumiksi
katsotut
liiketoimet
ja
tase-erät
Kuluttajatietoturvaliiketoiminnan ja Yritystietoturvaliiketoiminnan välillä on raportoitu carve-outtilinpäätöksissä lähipiiriliiketoimina. Lähipiirisaamiset jäljelle jääviltä WithSecuren liiketoiminnoilta on esitetty
erikseen taseessaa.
Tuloslaskelmalla esitettävät lähipiiriliiketoimet on esitetty yhdistellyllä laajalla tuloslaskelmalla niihin liittyvässä
kohdassa. F-Secure myy kuluttajatuotteita WithSecurelle ja näiden määrät esitetyillä tilikausilla olivat
seuraavat: 16 tuhatta euroa vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä, 112 tuhatta euroa vuoden 2021
ensimmäisellä neljänneksellä ja 407 tuhatta euroa vuonna 2021. F-Secure ostaa yritystuotteita WithSecurelta
ja näiden määrät esitetyillä tilikausilla olivat seuraavat: 91 tuhatta euroa vuoden 2022 ensimmäisellä
neljänneksellä, 107 tuhatta euroa vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä ja 415 tuhatta euroa vuonna
2021.
Alla olevassa taulukossa esitetään WithSecuren johtoon kuuluvien avainhenkilöiden työsuhde-etuuksien
osuus, joka on kohdistettu F-Securelle carve-out- taloudellisissa tiedoissa, koska F-Securella ei ollut erillistä
johtoryhmää esitettyjen tilikausien aikana:
F-Securelle kohdistetut johdon työsuhde-etuudet ja muut palkkiot
(1 000 EUR)

Q1/2022

Q1/2021

2021

279

246

823

Eläkkeet

46

42

139

Osakeperusteiset maksut

52

63

73

377

351

1 035

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet

Yhteensä

F-Secure ei ole toiminut itsenäisenä julkisena osakeyhtiönä esitetyillä tilikausilla, joten yllä esitettyjä lukuja ei
voida pitää suuntaa antavina F-Securen johtoon kuuluvien avainhenkilöiden tulevasta palkitsemisesta.
Johtoon kuuluville avainhenkilöille myönnetyistä osakeperusteisista maksuista F-Securelle kohdistettu osuus
sisältyy osakeohjelmien osakeperusteisiin kuluihin. WithSecuren hallituksen palkkioissa ei ole tapahtunut
olennaisia muutoksia 31.3.2022 päättyneellä kaudella.

8. Kauden jälkeiset tapahtumat
WithSecure Oyj:n hallitus ilmoitti 17.2.2022 päättäneensä ehdottaa Yhtiön Kuluttajatietoturvaliiketoiminnan
eriyttämistä ja hyväksyi jakautumissuunnitelman, jonka mukaisesti kaikki Kuluttajatietoturvaliiketoimintaan
liittyvät varat ja velat siirtyvät osittaisjakautumisessa perustettavalle yhtiölle, jonka nimeksi tulee F-Secure Oyj.
WithSecure pitää ylimääräisen yhtiökokouksen jakautumista koskien 31.5.2022. Ylimääräinen yhtiökokous
päättää jakautumisesta ja muista jakautumissuunnitelmaan perustuvista hallituksen ehdotuksista.
WithSecuren hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että F-Securen hallitukseen valitaan
puheenjohtajaksi Pertti Ervi ja jäseniksi Risto Siilasmaa, Petra Teräsaho, Thomas Jul, Madeleine Lassoued ja
Calvin Gan.
WithSecuren hallitus on nimittänyt F-Securen johtoryhmään seuraavat henkilöt, joiden nimitys astuu voimaan
Jakautumisen
täytäntöönpanopäivänä:
Timo
Laaksonen
toimitusjohtajaksi,
Antero
Norkio
yrityssuunnittelujohtajaksi, Paul Palmer kumppaniliiketoimintajohtajaksi, Toby White tutkimus- ja
kehitysjohtajaksi, Sari Somerkallio talous- ja lakiasiainjohtajaksi, Kitta Virtavuo henkilöstöjohtajaksi, Richard
Larcombe markkinointijohtajaksi, Perttu Tynkkynen suoramyyntijohtajaksi, Mikko Kestilä operatiiviseksi
johtajaksi,
Steven
Offerein
portfoliohallintajohtajaksi,
Michal
Iwan
tuoteliiketoimintajohtajaksi
(tietoturvasovellukset) ja Dmitri Vellikok tuoteliiketoimintajohtajaksi (verkkotietoturvaratkaisut).
F-Secure on neuvotellut Nordea Bank Oyj:n kanssa kolmevuotisesta 10 miljoonan euron
luottolimiittilainajärjestelystä, jonka marginaali perustuu yhtiön omavaraisuusasteeseen. Lainajärjestely
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sisältää taloudellisia kovenantteja, jotka koskevat nettovelkojen suhdetta käyttökatteeseen ja
omavaraisuusastetta, sekä muita vakuudettomalle lainalle tavanomaisia kovenantteja. Lainajärjestelyä
koskeva sopimus on allekirjoitettu Nordea Bank Oyj:n toimesta toukokuussa 2022. Luottolimiittilainajärjestely
siirtyy F-Securelle Jakautumisen täytäntöönpanopäivänä.
F-Secure on neuvotellut WithSecuren kanssa tiettyjen toimistotilojen alivuokrasopimuksista. Vuokrat kirjataan
F-Securen taloudellisiin tietoihin IFRS 16 -standardin mukaisesti, kun sopimusvelvoite on muodostettu
suunnitellun jakautumisen jälkeen. Tämän lisäksi, F-Secure neuvottelee yhden uuden toimistotilan
vuokraamisesta.
WithSecure on aloittanut Jakautumissuunnitelmassa kuvatun strategian mukaisesti alustavat strukturointi
toimenpiteet, joissa itsenäisen F-Secure konsernin tuleva konsernirakenne muodostetaan. Strukturoinnin
arvioidaan valmistuvan kesäkuun 2022 aikana.
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JAKAUTUMISSUUNNITELMA
F-Secure Oyj -nimellä tällä hetkellä rekisteröidyn yhtiön (Jakautuva Yhtiö)
hallitus ehdottaa Jakautuvan Yhtiön yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää
Jakautuvan Yhtiön osittaisjakautumisesta siten, että Jakautuvan Yhtiön kuluttajatietoturvaliiketoimintaan liittyvät varat ja velat siirtyvät tässä jakautumissuunnitelmassa (Jakautumissuunnitelma) määritellyllä tavalla jakautumisessa
perustettavalle yhtiölle (Vastaanottava Yhtiö) (Jakautuminen).
Tässä Jakautumissuunnitelmassa Jakautuvasta Yhtiöstä ja Vastaanottavasta Yhtiöstä yhdessä voidaan käyttää myös termiä Jakautumiseen Osallistuvat
Yhtiöt ja erikseen Jakautumiseen Osallistuva Yhtiö.
Jakautuva Yhtiö ei purkaudu Jakautumisen seurauksena, ja sen yritystietoturvaliiketoimintaan kuuluvat varat ja velat jäävät sille.
Jakautumisessa Vastaanottavan Yhtiön toiminimeksi ehdotetaan otettavan FSecure Oyj. Jakautuvan Yhtiön uudeksi toiminimeksi ehdotetaan otettavan
WithSecure Oyj Jakautumissuunnitelman kohdassa 3 esitetyn mukaisesti.
Jakautuvan Yhtiön osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena yhden uuden Vastaanottavan Yhtiön osakkeen jokaista omistamaansa Jakautuvan Yhtiön
osaketta kohden Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä Jakautumissuunnitelman kohdassa 5 esitetyn mukaisesti.
Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivän (Täytäntöönpanopäivä)
suunnitellaan olevan Jakautumissuunnitelman kohdan 18 mukaisesti arviolta
30.6.2022. Tosiasiallinen Täytäntöönpanopäivä voi vielä muuttua edellä mainitusta ajankohdasta.
Vastaanottavan Yhtiön osakkeita aiotaan hakea otettavaksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin Pörssi) pörssilistalle Jakautumissuunnitelman kohdan 19.2 mukaisesti. Kaupankäynnin Vastaanottavan Yhtiön
osakkeilla Helsingin Pörssissä odotetaan alkavan mahdollisimman pian Täytäntöönpanopäivän jälkeen. Jakautuminen ei vaikuta Jakautuvan Yhtiön osakkeiden pörssilistaukseen tai kaupankäyntiin Jakautuvan Yhtiön osakkeilla.
Jakautuminen toteutetaan osakeyhtiölain (624/2006 muutoksineen, Osakeyhtiölaki) 17 luvun sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968
muutoksineen) 52 c §:n mukaisesti.
1

JAKAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT
Jakautuva Yhtiö
Nykyinen toiminimi:
Ehdotettava uusi toiminimi:
Y-tunnus:
Osoite:
Kotipaikka:

F-Secure Oyj
WithSecure Oyj
0705579-2
Tammasaarenkatu 7, 00180 Helsinki, Suomi
Helsinki, Suomi

Jakautuva Yhtiö on julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat kaupankäynnin
kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla.
Vastaanottava Yhtiö
Tuleva toiminimi:
Y-tunnus:

F-Secure Oyj
Annetaan samassa yhteydessä, kun Jakautumissuunnitelma rekisteröidään kaupparekisteriin
Tammasaarenkatu 7, 00180 Helsinki, Suomi

Osoite:
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Kotipaikka:

Helsinki, Suomi

Vastaanottava Yhtiö on Jakautumisessa perustettava julkinen osakeyhtiö, jonka
osakkeita aiotaan hakea otettavaksi kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin
pörssilistalla.
2

SELVITYS JAKAUTUMISEN SYISTÄ
Jakautumisen tarkoituksena on eriyttää Jakautuvan Yhtiön kuluttajatietoturvaliiketoiminta omaksi itsenäiseksi konsernikseen. Kuluttajatietoturvaliiketoiminta käsittää kattavan valikoiman suoraan tai epäsuorasti kuluttajille myytävien kyberturvallisuustuotteiden ja tietosuojaan, yksityisyyden suojaan sekä kuluttajien päätelaitteiden, tietoliikenneverkkojen ja verkkoon kytkettyjen laitteiden yksityisyydensuojaan, tietoturvaan ja digitaalisen identiteetin suojaukseen
liittyvien palvelujen suunnittelua ja tarjoamista (Siirtyvä Liiketoiminta). Jakautuva Yhtiö keskittyy Jakautumisen jälkeen yritystietoturvaliiketoimintaansa,
joka käsittää laajan valikoiman suoraan tai epäsuorasti muille loppuasiakkaille
kuin kuluttajille myytävien kyberturvallisuustuotteiden, -palveluiden ja -konsultoinnin sekä hallinnoitujen palvelujen suunnittelua ja tarjoamista sekä muiden
loppuasiakkaiden kuin kuluttajien päätelaitteiden ja verkkoon kytkettyjen laitteiden tietoturvaan liittyvien ohjelmistotuotteiden suunnittelua ja valmistusta
(Jäljelle Jäävä Liiketoiminta). Jakautuvan Yhtiön tarkoituksena on siten Jakautumisen kautta jakaa sen nykyinen liiketoiminta kahteen yhtiöön siten, että
Siirtyvä Liiketoiminta siirtyy uuteen perustettavaan yhtiöön eli Vastaanottavaan
Yhtiöön ja Jäljelle Jäävä Liiketoiminta jää Jakautuvaan Yhtiöön.
Tämän Jakautumissuunnitelman päivänä Siirtyvää Liiketoimintaa harjoittavat
Suomessa Jakautuva Yhtiö ja ulkomailla sen suoraan ja välillisesti omistamat tytäryhtiöt. Tärkeimmät Jakautumisessa siirrettävät varat, velat ja vastuut on esitetty Jakautumissuunnitelman kohdassa 10.1, ja niihin kuuluvat muun muassa
Siirtyvää Liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden osakkeet, Siirtyvään Liiketoimintaan kuuluvat immateriaalioikeudet ja varat kuten vaihto-omaisuus ja
saamiset sekä vastuut kuten Siirtyvään Liiketoimintaan tai siihen liittyviin työntekijöihin kohdistettavissa olevat velat.
Jakautuvan Yhtiön hallituksen näkemyksen mukaan Jakautuminen muun muassa tarjoaa sekä Jakautuvalle Yhtiölle että Vastaanottavalle Yhtiölle mahdollisuuden entistä paremmin palvella omia asiakkaitaan ja vastata niihin erityisiin
tarpeisiin, joita niiden asiakkailla ja yhteistyökumppaneilla on erityisesti johtuen
kuluttaja- ja yritystietoturvaliiketoiminnan erilaisesta liiketoimintadynamiikasta. Jakautuminen antaa myös Jakautuvalle Yhtiölle ja Vastaanottavalle Yhtiölle paremman mahdollisuuden keskittyä toimintojensa kehittämiseen, panostaa erikoistuneeseen osaamiseen, teknologioihin ja innovaatioihin ja selventää
niiden nykyisen toiminnan rakennetta, hallintoa ja rahoitusta sekä erilaisen arvonluontiprofiilin sijoitusmahdollisuuksia ja sijoitustarinoita. Lisäksi Jakautumisen tuoma selkeämpi keskittyminen lisää pitkällä aikavälillä mahdollisuuksia
optimoida toiminnan tehokkuutta ja luoda arvoa sekä Jakautuvalle Yhtiölle että
Vastaanottavalle Yhtiölle tarjoamalla niille parempi mahdollisuus tarttua kasvumahdollisuuksiin ja lisätä kilpailukykyä erikoistumisen avulla.
Jakautuvan Yhtiön hallitus katsoo, että Jakautuvan Yhtiön toiminnan seuraavaa
vaihetta on parasta kehittää kahdessa erillisessä yhtiössä, jolloin, kuten edellä on
kuvattu, syntyy mahdollisuus erikoistua ja kehittää selvästi toisistaan erottuvat
strategiat ja toimintatavat molemmille yhtiöille. Näiden kahden itsenäisen yhtiön hallituksen ja johdon odotetaan pitkällä aikavälillä auttavan yhtiöitä vahvistamaan kasvuaan ja parantamaan tuottavuuttaan.
Kaiken kaikkiaan Jakautuvan Yhtiön hallitus odottaa Jakautumisen vahvistavan
edellytyksiä omistaja-arvon luomiseksi sekä Jakautuvassa Yhtiössä että Vastaanottavassa Yhtiössä.
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3

JAKAUTUVAN YHTIÖN JA VASTAANOTTAVAN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYKSET

3.1

Ehdotus Jakautuvan Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
Jakautuvan Yhtiön yhtiöjärjestyksen kohtia 2 ja 8 ehdotetaan muutettavaksi Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä.
Kohtaa 2 ehdotetaan muutettavaksi kuvaamaan paremmin Jakautuvan Yhtiön
toimintaa siten, että kohta kuuluu seuraavasti:
2 Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on suunnitella, valmistaa, julkaista ja tarjota informaatioteknologiaan ja kyberturvallisuuteen liittyviä tuotteita, kuten esimerkiksi laitteistoja ja ohjelmistoja, ja palveluja, kuten esimerkiksi hallinnoituja palveluja
ja konsultaatiota sekä harjoittaa kaikkien edellä mainittujen tai niihin liittyvien välineiden maahantuontia ja vientiä. Yhtiö voi lisäksi harjoittaa arvopaperikauppaa.
Kohtaa 8 ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan tilintarkastuslain (1141/2015,
muutoksineen) (Tilintarkastuslaki) sanamuotoa siten, että kohta kuuluu seuraavasti:
8 Tilintarkastaja
Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain
mukainen tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa
ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Koska Vastaanottavan Yhtiön nimeksi on ehdotettu F-Secure Oyj (kuten Jakautumissuunnitelman kohdassa 3.2 esitetään), Jakautuvan Yhtiön hallitus aikoo
ehdottaa ennen Täytäntöönpanopäivää koolle kutsuttavalle Jakautuvan Yhtiön
yhtiökokoukselle, että Jakautuvan Yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan ottamalla
Jakautuvalle Yhtiölle uusi toiminimi ja englanninkielinen rinnakkaistoiminimi.
Ehdotettavan uuden toiminimen odotetaan olevan WithSecure Oyj ja rinnakkaistoiminimen WithSecure Corporation.
Selvyyden vuoksi todetaan, että Jakautumissuunnitelma tai Jakautuminen eivät
rajoita Jakautuvan Yhtiön yhtiökokouksen toimivaltaa päättää muista muutoksista Jakautuvan Yhtiön yhtiöjärjestykseen.

3.2

Ehdotus Vastaanottavan Yhtiön yhtiöjärjestykseksi
Ehdotus Vastaanottavan Yhtiön yhtiöjärjestykseksi, joka tulee voimaan Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä Täytäntöönpanopäivänä, sisältyy tämän Jakautumissuunnitelman Liitteeseen 1 (Uusi Yhtiöjärjestys).

4

VASTAANOTTAVAN YHTIÖN HALLITUKSEN, TILINTARKASTAJAN JA TOIMITUSJOHTAJAN NIMITTÄMINEN

4.1

Hallituksen jäsenet ja heille maksettavat palkkiot
Uuden Yhtiöjärjestyksen mukaan Vastaanottavan Yhtiön hallitukseen kuuluu
vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi
päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Vastaanottavan Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä ja heille maksettavista
palkkioista sekä hallituksen jäsenten valinnasta päätetään Jakautumisesta päättävässä Jakautuvan Yhtiön yhtiökokouksessa. Päätöksiä voidaan myöhemmin
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tarvittaessa muuttaa Jakautuvan Yhtiön yhtiökokouksessa, joka järjestetään ennen Täytäntöönpanopäivää.
On odotettavissa, että Vastaanottavan Yhtiön hallituksen jäseniksi ehdotetaan
valittavan Pertti Ervi ja Risto Siilasmaa ja että Pertti Ervi valitaan hallituksen
puheenjohtajaksi. Muiden Vastaanottavan Yhtiön hallituksen jäseniksi ehdotettavien henkilöiden nimet julkaistaan viimeistään yhtiökokouskutsussa, jolla kutsutaan koolle Jakautuvan Yhtiön yhtiökokous, jossa jäsenten valinnasta ehdotetaan päätettävän.
On lisäksi odotettavissa, että Pertti Ervin ja Risto Siilasmaan ehdotetaan jatkavan Jakautuvan Yhtiön hallituksessa.
Ottaen huomioon, että Vastaanottavan Yhtiön hallituksen jäsenten on tarpeen
osallistua Jakautumisen valmistelun edellyttämiin toimenpiteisiin ja tukea kyseisiä toimenpiteitä, Vastaanottavan Yhtiön hallituksen jäsenille odotetaan ehdotettavan maksettavaksi palkkiota myös tietyltä Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä Täytäntöönpanopäivänä edeltävältä jaksolta. Tämän palkkion
odotetaan olevan puolet palkkiosta, jota hallituksen jäsenille maksetaan Täytäntöönpanopäivästä lähtien.
Vastaanottava Yhtiö vastaa hallituksen jäsenten palkkioista sekä muista mahdollisista hallituksen jäseniin liittyvistä kustannuksista ja vastuista myös siltä osin
kuin palkkiot, kustannukset tai vastuut liittyvät Jakautumisen täytäntöönpanon
rekisteröintiä Täytäntöönpanopäivänä edeltävään aikaan (eli aikaan ennen hallituksen jäsenten toimikauden alkamista).
Vastaanottavan Yhtiön hallituksen jäsenten toimikausi alkaa Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisestä Täytäntöönpanopäivänä ja päättyy Täytäntöönpanopäivää ensiksi seuraavan Vastaanottavan Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Jos Vastaanottavan Yhtiön hallituksen jäseneksi ehdotettu henkilö peruuttaa
suostumuksensa tai hänet muusta syystä joudutaan korvaamaan toisella henkilöllä ennen Täytäntöönpanopäivää, Jakautuvan Yhtiön yhtiökokouksella on oikeus valita uusi jäsen hänen tilalleen.
Jakautuvan Yhtiön hallitus tekee Jakautuvan Yhtiön yhtiökokoukselle Vastaanottavan Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärää, palkkioita ja valintaa koskevat
ehdotukset Jakautuvan Yhtiön hallituksen henkilöstövaliokunnan suosituksesta.
Ehdotukset eivät ole yhtiökokousta sitovia.
4.2

Tilintarkastaja ja sille maksettava palkkio
Vastaanottavalla Yhtiöllä on Uuden Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastaja,
jonka tulee olla Tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.
Vastaanottavan Yhtiön tilintarkastajan palkkiosta ja valinnasta päätetään Jakautumisesta päättävässä Jakautuvan Yhtiön yhtiökokouksessa. Päätöksiä voidaan
myöhemmin tarvittaessa muuttaa Jakautuvan Yhtiön yhtiökokouksessa, joka
järjestetään ennen Täytäntöönpanopäivää.
Vastaanottava Yhtiö vastaa tilintarkastajan palkkiosta sekä muista mahdollisista
siihen liittyvistä kustannuksista ja vastuista myös siltä osin kuin palkkiot, kustannukset tai vastuut liittyvät Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä
Täytäntöönpanopäivänä edeltävään aikaan (eli aikaan ennen tilintarkastajan toimikauden alkamista).
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Vastaanottavan Yhtiön tilintarkastajan toimikausi alkaa Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisestä Täytäntöönpanopäivänä ja päättyy Täytäntöönpanopäivää ensiksi seuraavan Vastaanottavan Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.
Jakautuvan Yhtiön hallitus tekee Jakautuvan Yhtiön yhtiökokoukselle ehdotukset tilintarkastajan palkkiosta ja valinnasta. Ehdotukset eivät ole yhtiökokousta
sitovia.
4.3

Toimitusjohtaja ja hänelle maksettava palkkio
Vastaanottavalla Yhtiöllä on Uuden Yhtiöjärjestyksen mukaan toimitusjohtaja,
jonka nimittää hallitus.
Vastaanottavan Yhtiön ensimmäisen toimitusjohtajan nimittää ja hänelle maksettavasta palkkiosta päättää Jakautuvan Yhtiön hallitus ennen Jakautumisen
täytäntöönpanon rekisteröintiä Täytäntöönpanopäivänä. Jakautuvan Yhtiön
hallituksella on myös oikeus tarvittaessa erottaa Vastaanottavan Yhtiön toimitusjohtaja ennen Täytäntöönpanopäivää.
Vastaanottavan Yhtiön ensimmäiseksi toimitusjohtajaksi odotetaan nimitettävän Timo Laaksonen.
Jakautuva Yhtiö tekee Vastaanottavan Yhtiön toimitusjohtajan kanssa tavanomaisen toimitusjohtajasopimuksen. Sopimus ja kaikki siihen liittyvät oikeudet
ja velvollisuudet siirtyvät Vastaanottavalle Yhtiölle Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä. Vastaanottava Yhtiö vastaa sopimuksen mukaisesta toimitusjohtajan palkkiosta sekä muista mahdollisista toimitusjohtajaan ja
sopimukseen liittyvistä kustannuksista ja vastuista myös siltä osin kuin palkkio,
kustannukset tai vastuut liittyvät Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä
edeltävään aikaan.
Jos Vastaanottavan Yhtiön toimitusjohtaja eroaa, erotetaan tai hänet muusta
syystä joudutaan korvaamaan toisella henkilöllä ennen Täytäntöönpanopäivää,
Jakautuvan Yhtiön hallituksella on oikeus nimittää Vastaanottavan Yhtiön uusi
toimitusjohtaja Täytäntöönpanopäivään saakka. Tämän jälkeen Vastaanottavan
Yhtiön hallituksella on oikeus nimittää ja erottaa Vastaanottavan Yhtiön toimitusjohtaja.

5

JAKAUTUMISVASTIKE

5.1

Jakautumisvastike
Jakautuvan Yhtiön osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena yhden Vastaanottavan Yhtiön uuden osakkeen jokaista omistamaansa Jakautuva Yhtiön
osaketta kohden (Jakautumisvastike), eli Jakautumisvastike annetaan Jakautuvan Yhtiön osakkeenomistajille heidän omistustensa mukaisessa suhteessa
1:1.
Jakautuvan Yhtiön omistamille omille osakkeille ei Osakeyhtiölain 17 luvun
16 §:n 3 momentin mukaisesti anneta Jakautumisvastiketta.
Jakautumissuunnitelman kohdan 5.2 mukaisesti Jakautumisvastikkeen jakautuminen perustuu Jakautuvan Yhtiön omistussuhteisiin Täytäntöönpanopäivänä. Jakautumisvastikkeena annettavien Vastaanottavan Yhtiön osakkeiden lopullinen kokonaismäärä määräytyy Täytäntöönpanopäivänä muiden kuin Jakautuvan Yhtiön hallussa olevien Jakautuvan Yhtiön osakkeiden lukumäärän perusteella. Tämän Jakautumissuunnitelman päivänä Jakautuvalla Yhtiöllä on yhteensä 158.798.739 osaketta, joista yhteensä 411.358 on yhtiön hallussa olevia
osakkeita. Tämän Jakautumissuunnitelman päivän tilanteen mukaan

8 (24)

12406789.1

A-8

DocuSign Envelope ID: 1F44EF2E-160D-4411-A661-527A583A44FD

Jakautumisvastikkeena annettavien Vastaanottavan Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä olisi siten 158.387.381 osaketta. Jakautumisvastikkeena annettavien
osakkeiden lopulliseen kokonaismäärään voivat vaikuttaa muun muassa Jakautuvan Yhtiön ulkona olevien osakkeiden lukumäärää koskevat muutokset, mukaan lukien esimerkiksi se, jos Jakautuva Yhtiö antaa uusia osakkeita (joko kohdassa 19.1 viitatussa osakeannissa tai muuten) tai hankkii omia osakkeitaan ennen Täytäntöönpanopäivää.
Vastaanottavassa Yhtiössä on ainoastaan yksi osakesarja, eikä Vastaanottavan
Yhtiön osakkeilla ole nimellisarvoa.
On odotettavissa, että Vastaanottavan Yhtiön osakkeet haetaan otettavaksi kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalla.
5.2

Jakautumisvastikkeen antamisen ajankohta
Jakautumisvastike annetaan Jakautuvan Yhtiön osakkeenomistajille ensimmäisenä pankkipäivänä Täytäntöönpanopäivän jälkeen tai mahdollisimman pian
sen jälkeen.
Jakautumisvastike annetaan Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä siten, että osakkeita annetaan tässä Jakautumissuunnitelmassa
määritetyssä suhteessa, joka perustuu Jakautuvan Yhtiön ulkona olevien ja Jakautuvan Yhtiön osakkeenomistajien arvo-osuustileille rekisteröityjen osakkeiden lukumäärään Täytäntöönpanopäivänä.
Jakautumisvastike annetaan automaattisesti, eikä se edellytä toimenpiteitä Jakautuvan Yhtiön osakkeenomistajilta.

5.3

Muu vastike
Jakautumisvastikkeen lisäksi Jakautuvan Yhtiön osakkeenomistajille ei anneta
muuta vastiketta Jakautumisen yhteydessä.

6

OPTIO-OIKEUDET JA MUUT OSAKKEISIIN OIKEUTTAVAT ERITYISET OIKEUDET
Jakautuva Yhtiö ei ole antanut optio-oikeuksia eikä muita Osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat haltijansa merkitsemään Jakautuvan Yhtiön osakkeita.

7

JAKAUTUVAN YHTIÖN OSAKEPOHJAISET KANNUSTINOHJELMAT
Jakautuvalla Yhtiöllä on seuraavat osakepohjaiset kannustinohjelmat, joiden
mukaisia osakepalkkioita on maksamatta tämän Jakautumissuunnitelman päivänä:
-

pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä, ansaintakausi 2019–2021,

-

pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä, ansaintakaudet 2020–2022,
2021–2023 ja 2022–2024 ja

-

rajoitettu osakepalkkiojärjestelmä, ansaintakaudet 2020–2021, 2021–2022,
2021–2023 ja 2022–2024,

(yhdessä jäljempänä Osakepohjaiset Kannustinohjelmat).
Jakautuvan Yhtiön hallitus voi päättää Jakautumisen vaikutuksista Osakepohjaisiin Kannustinohjelmiin niiden ehtojen mukaisesti ennen Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä. Jakautuvan Yhtiön hallitus voi päättää vastaavasti
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myös Jakautumisessa Vastaanottavalle Yhtiölle siirtyvien osallistujien osalta.
Päätökset sitovat Jakautuvaa Yhtiötä, Vastaanottavaa Yhtiötä ja kyseisiä osallistujia.
Jakautuvan Yhtiön hallitus voi myös päättää uusista Jakautuvan Yhtiön henkilöstölle, mukaan lukien myös Jakautumisessa Vastaanottavalle Yhtiölle siirtyvä
henkilöstö, suunnattavista osakepohjaisista kannustinohjelmista (mukaan lukien esimerkiksi Osakepohjaisten Kannustinohjelmien uusista ansaintajaksoista) Täytäntöönpanopäivään saakka. Tämän jälkeen Vastaanottavan Yhtiön
hallitus päättää mahdollisista siirtyvälle henkilöstölle suunnatuista ohjelmista.
8

VASTAANOTTAVAN YHTIÖN OSAKEPÄÄOMA JA MUU OMA PÄÄOMA
Vastaanottavan Yhtiön osakepääoma tulee olemaan 80.000 euroa.
Jakautumisessa muodostuva Vastaanottavan Yhtiön oma pääoma merkitään
kohdan 10.4 mukaisesti sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon siltä osin
kuin se ylittää yllä mainitun osakepääomaan merkittävän määrän.

9

SELVITYS JAKAUTUVAN YHTIÖN VAROISTA, VELOISTA JA OMASTA PÄÄOMASTA SEKÄ NIIDEN ARVOSTAMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA
Jakautuvan Yhtiön varat, velat ja oma pääoma 31.12.2021 ilmenevät tämän Jakautumissuunnitelman liitteestä 4. Kyseiset taloudelliset tiedot perustuvat Jakautuvan Yhtiön tilinpäätökseen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021, joka on tämän Jakautumissuunnitelman liitteenä 2. Kyseinen tilinpäätös on Jakautuvan Yhtiön
hallituksen allekirjoittama ja tilintarkastettu, mutta Jakautuvan Yhtiön yhtiökokous ei ole vielä tämän Jakautumissuunnitelman päivänä vahvistanut tilinpäätöstä. Tilinpäätöksen vahvistamisesta on tarkoitus päättää Jakautuvan Yhtiön
varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on suunniteltu pidettäväksi 16.3.2022.
Jakautuvan Yhtiön varat ja velat on kirjattu ja arvostettu tilinpäätöksessä kirjanpitolain (1336/1997, muutoksineen) (Kirjanpitolaki) mukaisesti.

10

JAKAUTUVAN YHTIÖN VAROJEN JA VELKOJEN JAKAMINEN JAKAUTUMISEEN OSALLISTUVILLE YHTIÖILLE, JAKAUTUMISEN SUUNNITELTU VAIKUTUS VASTAANOTTAVAN YHTIÖN TASEESEEN SEKÄ JAKAUTUMISEEN SOVELLETTAVAT KIRJANPIDOLLISET MENETELMÄT

10.1

Vastaanottavalle Yhtiölle siirtyvät varat ja velat
Jakautumisessa Vastaanottavalle Yhtiölle siirtyy Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnillä Täytäntöönpanopäivänä Siirtyvä Liiketoiminta eli kaikki
Siirtyvään Liiketoimintaan liittyvät tai siihen kohdistettavissa olevat varat, velat
ja vastuut (riippumatta siitä, ovatko ne tunnettuja, tuntemattomia tai ehdollisia
sekä mukaan lukien myös kaikki niihin liittyvät sopimukset ja sitoumukset),
jotka ovat olemassa Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin hetkellä.
Vastaanottavalle Yhtiölle siirtyvät varat, velat ja vastuut sisältävät muun muassa
seuraavat keskeiset erät:
(a)

Kaikki Jakautuvan Yhtiön suoraan omistamat tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakkeet ja sivuliikkeet siltä osin kuin ne liittyvät Siirtyvään Liiketoimintaan sekä niiden sellaiset suorat ja epäsuorat tytäryhtiöt ja sivuliikkeet, jotka liittyvät Siirtyvään Liiketoimintaan (yhdessä Siirtyvät
Tytäryhtiöt) mukaan lukien tämän Jakautumissuunnitelman päivänä
esimerkiksi seuraavassa nimetyt yhtiöt ja sivuliikkeet ja niiden suorat ja
epäsuorat tytäryhtiöt ja sivuliikkeet, jotka liittyvät Siirtyvän Liiketoimintaan, sekä lisäksi kaikki muut sellaiset Siirtyvät Tytäryhtiöt, jotka
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mahdollisesti perustetaan tai rekisteröidään tämän Jakautumissuunnitelman päivän ja Täytäntöönpanopäivän välillä:
(1)

DF-Data Oy, Suomen lakien mukaan perustettu ja olemassa
oleva yhtiö, jonka y-tunnus on 0797029-6;

(2)

F-Secure Inc, Kalifornian osavaltion lakien mukaan perustettu ja
olemassa oleva yhtiö, jonka yhtiönumero on C1759144;

(3)

F-Secure (UK) Ltd, Englannin ja Walesin lakien mukaan perustettu ja olemassa oleva yhtiö, jonka yhtiönumero on 03782275;

(4)

F-Secure e-Store GmbH, Saksan lakien mukaan perustettu ja olemassa oleva yhtiö, jonka rekisterinumero on HRB 156273;

(5)

F-Secure Pvt Ltd, Intian lakien mukaan perustettu ja olemassa
oleva yhtiö, jonka rekisterinumero on 158613;

(6)

F-Secure Iberia SL, Espanjan lakien mukaan perustettu ja olemassa oleva yhtiö, jonka rekisterinumero on B65396103; ja

(7)

F-Secure do Brasil Technol. da Informacão Ltda, Brasilian lakien
mukaan perustettu ja olemassa oleva yhtiö, jonka rekisterinumero on 13.592.922/0001-87.

(b)

Jakautuvan Yhtiön saamiset Siirtyviltä Tytäryhtiöiltä sekä Jakautuvan
Yhtiön velat Siirtyville Tytäryhtiöille sikäli kuin ne liittyvät Jakautuvan
Yhtiön konsernitilijärjestelyyn sekä sellainen osa Jakautuvan Yhtiön rahavaroista, joka Jakautuvan Yhtiön arvion mukaan tarvitaan Vastaanottavan Yhtiön toimintoihin ja käyttöpääomatarpeisiin.

(c)

Jakautuvan Yhtiön muut kuin edellä kohdassa 10.1(b) mainitut saamiset
Siirtyviltä Tytäryhtiöiltä, mukaan lukien esimerkiksi osinkosaamiset, ja
Jakautuvan Yhtiön muut kuin edellä kohdassa 10.1(b) mainitut velat Siirtyville Tytäryhtiöille.

(d)

Jakautuvan Yhtiön Siirtyvään Liiketoimintaan liittyvä vaihto-omaisuus.

(e)

Jakautuvan Yhtiön Siirtyvien Tytäryhtiöiden puolesta tai muuten Siirtyvään Liiketoimintaan liittyen antamiin takauksiin tai vastasitoumuksiin
liittyvät vastuut. Tämän Jakautumissuunnitelman päivänä tällaisia takauksia tai vastasitoumuksia ei ole.

(f)

Jakautuvan Yhtiön Siirtyvään Liiketoimintaan liittyvät aineelliset hyödykkeet, mukaan lukien esimerkiksi koneet ja kalusto, jotka liittyvät Siirtyvään Liiketoimintaan tai ovat sen käytössä.

(g)

Jakautuvan Yhtiön Siirtyvään Liiketoimintaan kuuluvat immateriaalioikeudet, kuten tavaramerkit, tekijänoikeudet, patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet, verkkotunnukset ja liiketoiminnallinen tietotaito (englanniksi: business knowhow), riippumatta siitä, voidaanko nämä oikeudet rekisteröidä tai onko niitä rekisteröity. Sellaisten tekijänoikeuksien,
patenttien, verkkotunnusten ja liiketoiminnallisen tietotaidon omistusoikeudet, jotka ovat sekä Siirtyvän Liiketoiminnan että Jäljelle Jäävän
Liiketoiminnan käytössä tai joiden luomiseen molemmat edellä mainitut
ovat vaikuttaneet, joko siirtyvät Vastaanottavalle Yhtiölle tai jäävät Jakautuvalle Yhtiölle tapauskohtaisen, liiketoiminnan tarpeiden näkökulmasta ennen Täytäntöönpanopäivää tehtävän Jakautuvan Yhtiön hallituksen tai toimitusjohtajan harkinnan perusteella. Siirtyvät rekisteröidyt
immateriaalioikeudet on lueteltu liitteessä 3. Tekijänoikeudet, patentit ja
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liiketoiminnallinen tietotaito, jotka ovat sekä Siirtyvän Liiketoiminnan
että Jäljelle Jäävän Liiketoiminnan käytössä tai joiden luomiseen molemmat edellä mainitut ovat vaikuttaneet, sovelletaan Jakautumissuunnitelman kohdassa 10.3 kuvattavaa lisenssijärjestelyä. Sellaisten verkkotunnusten käytöstä, jotka ovat sekä Siirtyvät Liiketoiminnan että Jäljelle
Jäävän Liiketoiminnan käytössä, sovitaan erikseen.
(h)

Jakautuvan Yhtiön Siirtyvään Liiketoimintaan liittyvät muut kuin edellä
kohdassa 10.1(g) kuvatut aineettomat hyödykkeet, mukaan lukien esimerkiksi Siirtyvään Liiketoimintaan liittyvät aktivoidut kehittämismenot.

(i)

Jakautuvan Yhtiön asiakassopimukset ja kaikki niiden mukaiset oikeudet (mukaan lukien esimerkiksi saamiset kuten myyntisaamiset ja siirtosaamiset), velvoitteet ja vastuut (mukaan lukien esimerkiksi saadut ennakkomaksut ja siirtovelat) siinä määrin kuin ne liittyvät Siirtyvään Liiketoimintaan.

(j)

Jakautuvan Yhtiön vuokrasopimukset koskien autoja ja kaikki niiden
mukaiset oikeudet, velvoitteet ja vastuut siinä määrin kuin ne liittyvät
Siirtyvään Liiketoimintaan.

(k)

Kaikki sopimukset (muut kuin edellä kohdissa 10.1(i) ja 10.1(j) kuvatut),
sitoumukset, tarjoukset ja tarjouspyynnöt sekä kaikki niiden mukaiset
oikeudet, velvoitteet ja vastuut siinä määrin kuin ne liittyvät Siirtyvään
Liiketoimintaan ja ovat Vastaanottavan Yhtiön tekemiä, antamia tai vastaanottamia, mukaan lukien esimerkiksi kaikki sellaiset sopimukset,
jotka ehtojensa mukaisesti liittyvät Siirtyvään Liiketoimintaan. Selvyyden vuoksi, Jakautuvan Yhtiön toimitiloja koskevat vuokrasopimukset
eivät siirry Vastaanottavalle Yhtiölle.

(l)

Vastaanottavalle Yhtiölle Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin
yhteydessä siirtyvään henkilöstöön liittyvät vastuut kohdassa 19.3 esitetyllä tavalla, mukaan lukien esimerkiksi palkat, provisiot, lyhyen aikaväin kannustinohjelman mukaiset maksut, bonukset ja palkkiot, ennakonpidätykset, kertyneet lomat, päivärahat, eläkemaksut ja kulukorvaukset.

(m)

Osakepohjaiset Kannustinohjelmat ja Vastaanottavan Yhtiön hallituksen
hyväksymät mahdolliset uudet osakepohjaiset kannustinohjelmat sekä
niiden mukaiset oikeudet, velvoitteet ja vastuut siinä määrin kuin ne liittyvät Jakautuvan Yhtiön henkilöstöön, joka siirtyy kohdan 19.3 mukaisesti Vastaanottavalle Yhtiölle Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä, tai henkilöihin, joilla on voimassa oleva työ- tai toimisuhde Siirtyvän Tytäryhtiön kanssa Jakautumisen täytäntöönpanon
rekisteröinnin tapahtuessa Täytäntöönpanopäivänä. Tämä Jakautumissuunnitelma ei rajoita Jakautuvan Yhtiön hallituksen oikeutta päättää
kannustinohjelmien ehtojen muuttamisesta niiden mukaisesti ennen
Täytäntöönpanopäivää.

(n)

Sopimukset, jotka liittyvät Jakautuvan Yhtiön henkilöstöön siinä määrin
kuin he Jakautumissuunnitelman kohdan 19.3 mukaisesti siirtyvät Vastaanottavalle Yhtiölle Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä tai henkilöihin, joilla on voimassa oleva työ- tai toimisuhde Siirtyvän Tytäryhtiön kanssa Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin
tapahtuessa Täytäntöönpanopäivänä.

(o)

Vastuut, jotka liittyvät esiteasetuksen (EU) 2017/1129 täydentämisestä
annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 mukaisesti Jakautumisen yhteydessä laadittavaan esitteeseen tai komission delegoidun asetuksen (EU) 2021/528 mukaisesti Jakautumisen yhteydessä
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laadittavaan vapautusasiakirjaan tai muuten liittyvät Vastaanottavan
Yhtiön osakkeiden tarjoamiseen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamiseen Jakautumisen yhteydessä.
(p)

Jakautuvan Yhtiön verosaamiset, verovelat tai verovastuut siltä osin kuin
ne liittyvät Siirtyvään Liiketoimintaan tai siihen liittyviin varoihin, velkoihin tai vastuisiin.

(q)

Kaikki varat, velat ja vastuut, jotka korvaavat edellä tässä kohdassa 10.1
luetellun erän tai ovat tulleet sen sijaan (siinä määrin kuin niitä ei ole
nimenomaisesti osoitettu Jakautuvalle Yhtiölle kohdassa 10.2), ja kaikki
varat, velat ja vastuut, jotka ovat syntyneet tai jotka Jakautuva Yhtiö on
muuten saanut tämän Jakautumissuunnitelman päivän jälkeen, siinä
määrin kuin ne liittyvät Siirtyvään Liiketoimintaan.

(r)

Kaikki muut mahdolliset varat, velat ja vastuut, riippumatta siitä, ovatko
ne tunnettuja vai tuntemattomia, siinä määrin kuin ne liittyvät tai ovat
kohdistettavissa Siirtyvään Liiketoimintaan.

Jos jokin vara, velka tai vastuu liittyy sekä Siirtyvään Liiketoimintaan että Jäljelle
Jäävään Liiketoimintaan, Jakautuvalla Yhtiöllä ja Vastaanottavalla Yhtiöllä on
oikeus siihen tai Jakautuva Yhtiö ja Vastaanottava Yhtiö vastaavat siitä perustuen sen määrittämiseen, liittyykö vara, velka tai vastuu (ja jos liittyy, miltä osin)
tai onko se kohdistettavissa (ja jos on, miltä osin) Siirtyvään Liiketoimintaan vai
Jäljelle Jäävään Liiketoimintaan. Edellä esitetystä riippumatta kohdat 10.1(g),
10.2(g) ja 10.3 soveltuvat sellaisiin tekijänoikeuksiin, patentteihin ja liiketoiminnalliseen tietotaitoon, jotka ennen Jakautumista ovat sekä Siirtyvän Liiketoiminnan että Jäljelle Jäävän Liiketoiminnan käytössä tai joiden luomiseen molemmat
edellä mainitut ovat vaikuttaneet.
Jakautuva Yhtiö on ainoastaan Osakeyhtiölain 17 luvun 16 §:n 6 momentin mukaisessa toissijaisessa vastuussa kaikista Vastaanottavalle Yhtiölle Jakautumisessa siirtyvistä tunnetuista, tuntemattomista ja ehdollisista veloista ja vastuista,
paitsi milloin velkojan kanssa on sovittu tai sovitaan myös toissijaisen vastuun
rajoittamisesta tai poissulkemisesta, missä tapauksessa Jakautuvan Yhtiön vastuuseen kyseiseen velkojaan nähden sovelletaan sovittua vastuunrajoitusta tai
vastuun poissulkemista. Jakautuvalle Yhtiölle ei synny Osakeyhtiölain 17 luvun
16 §:n 6 momentin mukaista toissijaista vastuuta Vastaanottavalle Yhtiölle siirtyvästä takausvastuusta muutoin kuin sellaisesta takausvastuusta, joka katsotaan velaksi sanotun lainkohdan perusteella Täytäntöönpanopäivänä.
10.2

Jakautuvalle Yhtiölle jäävät varat ja velat
Jakautumisessa Jakautuvalle Yhtiölle jäävät kaikki muut kuin Siirtyvään Liiketoimintaan liittyvät tai siihen kohdistettavissa olevat varat, velat ja vastuut (riippumatta siitä, ovatko ne tunnettuja, tuntemattomia tai ehdollisia sekä mukaan
lukien myös kaikki niihin liittyvät sopimukset ja sitoumukset), jotka ovat olemassa Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin hetkellä.
Jakautuvalle Yhtiölle jäävät varat, velat ja vastuut sisältävät muun muassa seuraavat keskeiset erät:
(a)

Kaikki Jakautuvan Yhtiön suoraan omistamat tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakkeet ja sivuliikkeet sekä niiden suorat ja epäsuorat tytäryhtiöt ja
sivuliikkeet lukuun ottamatta Siirtyviä Tytäryhtiöitä.

(b)

Jakautuvan Yhtiön saamiset sen tytär- ja osakkuusyhtiöiltä tai niiden
suorilta ja epäsuorilta tytäryhtiöiltä sekä velat tällaisille yhtiöille lukuun
ottamatta tämän Jakautumissuunnitelman kohdan 10.1 mukaisesti Vastaanottavalle Yhtiölle siirtyviä saamisia ja velkoja.
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(c)

Jakautuvan Yhtiön vaihto-omaisuus lukuun ottamatta tämän Jakautumissuunnitelman kohdan 10.1 mukaisesti Vastaanottavalle Yhtiölle siirtyvää vaihto-omaisuutta. Tämän Jakautumissuunnitelman päivänä tällaista Jakautuvalle Yhtiölle jäävää vaihto-omaisuutta ei ole.

(d)

Jakautuvan Yhtiön antamiin takauksiin tai vastasitoumuksiin liittyvät
vastuut lukuun ottamatta kohdan 10.1 mukaisesti Vastaanottavalle Yhtiölle siirtyviä vastuita.

(e)

Jakautuvan Yhtiön olemassa olevat pankkisuhteet, lainasopimukset ja
rahoitussopimusten mukaiset vastuut lukuun ottamatta kohdan 10.1 mukaisesti Vastaanottavalle Yhtiölle siirtyviä sopimuksia ja vastuita. Jakautuvalle Yhtiölle jäävät näin ollen muun muassa Jakautuvan Yhtiön valmiusluotto (englanniksi: revolving credit facility), joka tämän Jakautumissuunnitelman päivänä on nostamatta sekä Jakautuvan Yhtiön pankkilaina.

(f)

Jakautuvan Yhtiön aineelliset hyödykkeet lukuun ottamatta kohdan 10.1
mukaisesti Vastaanottavalle Yhtiölle siirtyviä aineellisia hyödykkeitä.

(g)

Jakautuvan Yhtiön immateriaalioikeudet lukuun ottamatta kohdan 10.1
mukaisesti Vastaanottavalle Yhtiölle siirtyviä immateriaalioikeuksia. Tekijänoikeuksiin, patentteihin ja liiketoiminnalliseen tietotaitoon, jotka
ovat sekä Siirtyvän Liiketoiminnan että Jäljelle Jäävän Liiketoiminnan
käytössä tai joiden luomiseen molemmat edellä mainitut ovat vaikuttaneet, sovelletaan Jakautumissuunnitelman kohdassa 10.3 kuvattavaa lisenssijärjestelyä.

(h)

Jakautuvan Yhtiön muut kuin edellä kohdassa 10.2(g) kuvatut aineettomat hyödykkeet lukuun ottamatta kohdan 10.1 mukaisesti Vastaanottavalle Yhtiölle siirtyviä aineettomia hyödykkeitä.

(i)

Jakautuvan Yhtiön asiakassopimukset ja kaikki niiden mukaiset oikeudet (mukaan lukien esimerkiksi saamiset kuten myyntisaamiset ja siirtosaamiset), velvoitteet ja vastuut (mukaan lukien esimerkiksi ennakkomaksut ja siirtovelat) lukuun ottamatta sellaisia, jotka siirtyvät kohdan
10.1 mukaisesti Vastaanottavalle Yhtiölle.

(j)

Jakautuvan Yhtiön vuokrasopimukset koskien toimitiloja ja autoja sekä
kaikki niiden mukaiset oikeudet, velvoitteet ja vastuut lukuun ottamatta
sellaisia, jotka siirtyvät kohdan 10.1 mukaisesti Vastaanottavalle Yhtiölle.

(k)

Kaikki sopimukset (muut kuin edellä kohdissa 10.2(i) ja 10.2(j) kuvatut),
sitoumukset, tarjoukset ja tarjouspyynnöt sekä kaikki niiden mukaiset
oikeudet, velvoitteet ja vastuut lukuun ottamatta sellaisia, jotka siirtyvät
kohdan 10.1 mukaisesti Vastaanottavalle Yhtiölle.

(l)

Henkilöstöön liittyvät velvoitteet lukuun ottamatta kohdan 10.1 mukaisesti Vastaanottavalle Yhtiölle siirtyviä velvoitteita.

(m)

Osakepohjaiset Kannustinohjelmat ja Vastaanottavan Yhtiön hallituksen
hyväksymät mahdolliset uudet osakepohjaiset kannustinohjelmat sekä
niiden mukaiset oikeudet, velvoitteet ja vastuut lukuun ottamatta sellaisia, jotka siirtyvät kohdan 10.1 mukaisesti Vastaanottavalle Yhtiölle.
Tämä Jakautumissuunnitelma ei rajoita Jakautuvan Yhtiön hallituksen
oikeutta päättää kannustinohjelmien ehtojen muuttamisesta niiden ehtojen mukaisesti ennen Täytäntöönpanopäivää.
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(n)

Sopimukset, jotka liittyvät Jakautuvan Yhtiön henkilöstöön lukuun ottamatta kohdan 10.1 mukaisesti Vastaanottavalle Yhtiölle siirtyviä sopimuksia.

(o)

Jakautuvan Yhtiön verosaamiset, verovelat tai verovastuut lukuun ottamatta sellaisia, jotka siirtyvät kohdan 10.1 mukaisesti Vastaanottavalle
Yhtiölle.

(p)

Varat, jotka Jakautuvan Yhtiö kerää ennen Täytäntöönpanopäivää mahdollisesti toteutettavalla, Jakautumissuunnitelman kohdassa 19.1 viitatulla osakeannilla sekä siihen liittyvät vastuut.

(q)

Kaikki varat, velat ja vastuut, jotka korvaavat edellä tässä kohdassa 10.2
luetellun erän tai ovat tulleet sen sijaan (siinä määrin kuin niitä ei ole
nimenomaisesti osoitettu Vastaanottavalle Yhtiölle kohdassa 10.1), ja
kaikki varat, velat ja vastuut, jotka ovat syntyneet tai jotka Jakautuva Yhtiö on muuten saanut tämän Jakautumissuunnitelman päivän jälkeen lukuun ottamatta sellaisia, jotka siirtyvät Vastaanottavalle Yhtiölle kohdan
10.1 mukaisesti.

(r)

Kaikki muut mahdolliset varat, velat ja vastuut, riippumatta siitä, ovatko
ne tunnettuja vai tuntemattomia, lukuun ottamatta sellaisia, jotka siirtyvät Vastaanottavalle yhtiölle kohdan 10.1 mukaisesti.

Vastaanottava Yhtiö on ainoastaan Osakeyhtiölain 17 luvun 16 §:n 6 momentin
mukaisessa toissijaisessa vastuussa kaikista Jakautuvalle Yhtiölle jäävistä tunnetuista, tuntemattomista ja ehdollisista veloista ja vastuista, paitsi milloin velkojan kanssa on sovittu tai sovitaan myös toissijaisen vastuun rajoittamisesta tai
poissulkemisesta, missä tapauksessa Vastaanottavan Yhtiön vastuuseen kyseiseen velkojaan nähden sovelletaan sovittua vastuunrajoitusta tai vastuun poissulkemista. Vastaanottavalle Yhtiölle ei synny Osakeyhtiölain 17 luvun 16 §:n 6
momentin mukaista toissijaista vastuuta Jakautuvalle Yhtiölle jäävästä takausvastuusta muutoin kuin sellaisesta takausvastuusta, joka katsotaan velaksi sanotun lainkohdan perusteella Täytäntöönpanopäivänä.
10.3

Lisenssijärjestely
Kohtien 10.1(g) ja 10.2(g) mukaisesti sellaiset tekijänoikeudet, patentit ja liiketoiminnallinen tietotaito, jotka ennen Jakautumista ovat sekä Siirtyvän Liiketoiminnan että Jäljelle Jäävän Liiketoiminnan käytössä tai joiden luomiseen molemmat edellä mainitut ovat vaikuttaneet, joko:
(a)

säilyvät Jakautuvalla Yhtiöllä, jolloin Vastaanottavalle Yhtiölle myönnetään niihin pysyvä (paitsi patenttien tapauksessa niiden rekisteröinnin
voimassaoloajan voimassa oleva) ja peruuttamaton lisenssi, joka tulee
voimaan Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä Täytäntöönpanopäivänä ja joka pääsääntöisesti sallii näiden immateriaalioikeuksien edelleen kehittämisen; tai

(b)

siirtyvät Vastaanottavalle Yhtiölle, jolloin Jakautuvalle Yhtiölle myönnetään niihin pysyvä (paitsi patenttien tapauksessa niiden rekisteröinnin
voimassaoloajan voimassa oleva) ja peruuttamaton lisenssi, joka tulee
voimaan Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä Täytäntöönpanopäivänä ja joka pääsääntöisesti sallii näiden immateriaalioikeuksien edelleen kehittämisen.

Lisenssin saava yhtiö saa laajan, pysyvän (paitsi patenttien tapauksessa niiden
rekisteröinnin voimassaoloajan voimassa olevan), peruuttamattoman, maailmanlaajuisen, maksuttoman, ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävissä olevan oikeuden käyttää, hyödyntää ja kehittää tekijänoikeuden alaisia teoksia ja patenttien
kattamia keksintöjä edelleen. Lisensseihin sisältyy muun muassa oikeus käyttää,
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hyödyntää, kopioida, valmistaa, myydä, tarjota, vuokrata, tuoda maahan, viedä
maasta, levittää, saattaa saataville, kääntää, muokata ja parantaa kyseistä immateriaalioikeutta sekä luoda niistä jälkiperäisteoksia. Lisenssi on alilisensoitavissa
vain lisenssinsaajayhtiön oman teknologisen tarjonnan yhteydessä.
Lisenssin saava yhtiö myöntää lisenssin antavalle yhtiölle grant back -lisenssin
koskien kaikkia lisensoitujen immateriaalioikeuksien kehitystyön tuloksia, kuten lisäyksiä, päivityksiä ja parannuksia. Grant back -lisenssit tulevat voimaan
samanaikaisesti lisenssien kanssa, ja ne pysyvät voimassa (i) tekijänoikeuksien
ja liiketoiminnallisen tietotaidon osalta Jakautuvan Yhtiön hallituksen tai toimitusjohtajan ennen Täytäntöönpanopäivää päättämän siirtymäajan ja (ii) patenttien osalta niin kauan kuin lisenssi on voimassa.
10.4

Varojen ja velkojen arvostaminen Jakautumisessa
Vastaanottavalle Yhtiölle Jakautumissuunnitelmassa kohdennetut Siirtyvään
Liiketoimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyvät Vastaanottavalle Yhtiölle
Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä Täytäntöönpanopäivänä. Jakautuvan Yhtiön varat ja velat on kirjattu ja arvostettu Kirjanpitolain
mukaisesti. Jakautumisessa Vastaanottava Yhtiö kirjaa siirtyvät varat ja velat taseeseensa Jakautuvan Yhtiön käyttämään Täytäntöönpanopäivän kirjanpitoarvoon Kirjanpitolain säännöksiä noudattaen.
Jakautumisessa muodostuva Vastaanottavan Yhtiön oma pääoma merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon siltä osin kuin se ylittää kohdan 8 mukaisesti osakepääomaan merkittävän määrän.
Jakautumisen aiheuttama Jakautuvan Yhtiön nettokirjanpitovarojen väheneminen kirjataan Jakautuvan Yhtiön kertyneiden voittovarojen vähennykseksi siinä
määrin kuin se ylittää kohdan 11 mukaiset osakepääoman alentamisen ja ylikurssirahaston purkamisen.
Kuvaus tämän Jakautumissuunnitelman mukaisen Jakautuvan Yhtiön varojen
ja velkojen kohdentamisesta Vastaanottavalle Yhtiölle on esitetty tämän Jakautumissuunnitelman liitteessä 4. Esitetyt luvut perustuvat Jakautuvan Yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen, joka on liitteenä 2. Jakautumisen vaikutus Jakautuvan Yhtiön ja Vastaanottavan Yhtiön taseisiin määrittyy kuitenkin Jakautumisen Täytäntöönpanopäivänä vallitsevan tilanteen mukaan.

11

JAKAUTUVAN YHTIÖN OSAKEPÄÄOMA JA MUU OMA PÄÄOMA
Tämän Jakautumissuunnitelman päivänä Jakautuvan Yhtiön osakepääoma on
1.551.311,18 euroa. Jakautuvan Yhtiön osakepääomaa ehdotetaan alennettavaksi
Jakautumisen yhteydessä 1.471.311,18 eurolla eli 80.000 euroon. Summa, jolla
Jakautuvan Yhtiön osakepääomaa alennetaan, käytetään varojen siirtämiseksi
Vastaanottava Yhtiölle.
Lisäksi ehdotetaan, että Jakautumisen yhteydessä Jakautuvan Yhtiön
164.543,23 euron suuruinen ylikurssirahasto puretaan. Summa käytetään varojen siirtämiseksi Vastaanottavalle Yhtiölle.
Jakautumisen aiheuttama Jakautuvan Yhtiön nettokirjanpitovarojen väheneminen kirjataan kohdan 10.4 mukaisesti Jakautuvan Yhtiön kertyneiden voittovarojen vähennykseksi siinä määrin kuin se ylittää edellä mainitut osakepääoman
alentamisen ja ylikurssirahaston purkamisen.

12

MUUT KUIN TAVANOMAISEEN LIIKETOIMINTAAN KUULUVAT JÄRJESTELYT
Tämä Jakautumissuunnitelma tai Jakautuminen eivät rajoita Jakautuvan Yhtiön
oikeutta päättää Jakautuvan Yhtiön ja, Täytäntöönpanopäivään saakka, myös
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Vastaanottavan Yhtiön asioista, olivatpa ne tavanomaisia tai epätavanomaisia,
mukaan lukien esimerkiksi yritys- ja liiketoimintakaupat, yritysten uudelleenjärjestelyt, osingonjako ja muun vapaan oman pääoman jakaminen, osakeannit
(kuten mahdollinen osakeanti, johon viitataan kohdassa 19.1), omien osakkeiden
hankkiminen tai luovuttaminen, muutokset osakepääoman määrässä, uudelleenarvostusten tekeminen ja konsernin sisäiset kaupat ja uudelleenjärjestelyt.
Lisäksi Jakautuvan Yhtiön hallituksella on oikeus päättää hakea Vastaanottavan
Yhtiön osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalla, ja ryhtyä siihen liittyviin valmisteleviin toimenpiteisiin tämän Jakautumissuunnitelman kohdassa 19.4 mainitulla tavalla sekä ryhtyä muihin Jakautumiseen liittyviin valmisteleviin toimiin.
13

PÄÄOMALAINAT
Jakautuvalla Yhtiöllä ei ole Osakeyhtiölain 1 luvun 1 §:n mukaisia pääomalainoja.

14

RISTIINOMISTUS JA OMAT OSAKKEET
Tämän Jakautumissuunnitelman päivänä Jakautuva Yhtiö tai sen tytäryhtiöt eivät omista Vastaanottavan Yhtiön osakkeita, sillä Vastaanottava Yhtiö perustetaan Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä Täytäntöönpanopäivänä.
Jakautumissuunnitelman päivänä Jakautuvalla Yhtiöllä on hallussaan 411.358
omaa osaketta.
Vastaanottavalle Yhtiölle ei Jakautumisessa siirry Jakautuvan Yhtiön osakkeita.

15

YRITYSKIINNITYKSET
Jakautuvan Yhtiön omaisuuteen ei kohdistu yrityskiinnityslain (634/1984, muutoksineen) mukaisia yrityskiinnityksiä.

16

ERITYISET EDUT JA OIKEUDET JAKAUTUMISEN YHTEYDESSÄ
Jakautuvan Yhtiön tai Vastaanottavan Yhtiön hallituksen jäsenille, toimitusjohtajille, tilintarkastajille tai tästä Jakautumissuunnitelmasta lausunnon antavalle
tilintarkastajalle ei Jakautumisen yhteydessä anneta Osakeyhtiölain tarkoittamia erityisiä etuja tai oikeuksia.
Jakautuvan Yhtiön hallituksen jäsenille ja tilintarkastajalle maksettavasta palkkiosta päättää Jakautuvan Yhtiön yhtiökokous.
Vastaanottavan Yhtiön hallituksen jäsenille ja tilintarkastajalle maksettavasta
palkkiosta päättää kohtien 4.1 ja 4.2 mukaisesti Jakautumisesta päättävä Jakautuvan Yhtiön yhtiökokous. Vastaanottava Yhtiö vastaa palkkioiden maksamisesta edellä kohdissa 4.1 ja 4.2 esitetyllä tavalla.
Jakautuvan Yhtiön toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää Jakautuvan Yhtiön
hallitus.
Vastaanottavan Yhtiön toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää kohdan 4.3 mukaisesti Jakautuvan Yhtiön hallitus ja kyseisistä suorituksista vastaa kohdassa
4.3 esitetyllä tavalla Vastaanottava Yhtiö.
Jakautumissuunnitelmasta lausunnon antavalle tilintarkastajalle maksettava
palkkio ehdotetaan maksettavaksi Jakautuvan Yhtiön hallituksen hyväksymien
periaatteiden mukaista laskua vastaan. Jakautuva Yhtiö vastaa palkkiosta Jakautumissuunnitelman kohdan 19.9 mukaisesti.
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17

VALTUUTUKSET VASTAANOTTAVAN YHTIÖN HALLITUKSELLE JAKAUTUMISEN TÄYTÄNTÖÖNPANON REKISTERÖINNIN JÄLKEEN

17.1

Valtuutus antaa Vastaanottavan Yhtiön osakkeita ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia
Vastaanottavan Yhtiön hallitus valtuutetaan tämän Jakautumissuunnitelman
nojalla päättämään Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeen yhteensä enintään 15.000.000 Vastaanottavan Yhtiön osakkeen antamisesta osakeannilla sekä antamalla Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia
tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa
erässä. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että Vastaanottavan
Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista. Osakeanti voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen toteuttamiseen, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
Hallitus on myös oikeutettu päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden myynnistä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
Valtuutus on voimassa Täytäntöönpanopäivää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään Täytäntöönpanopäivää seuraavan vuoden kesäkuun loppuun.

17.2

Valtuutus päättää Vastaanottavan Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
Vastaanottavan Yhtiön hallitus valtuutetaan tämän Jakautumissuunnitelman
nojalla päättämään Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeen yhteensä enintään 15.000.000 Vastaanottavan Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä Vastaanottavan Yhtiön vapaalla omalla
pääomalla.
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen). Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä tai muuten markkinoilla hankintahetkellä määräytyvän
kaupankäyntikurssin perusteella, tai osakkeenomistajille tehtävällä ostotarjouksella, jolloin hankintahinnan tulee olla kaikille osakkeenomistajille sama. Vastaanottavan Yhtiön omia osakkeita hankitaan käytettäväksi yrityskauppojen tai
muiden Vastaanottavan Yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, Vastaanottavan Yhtiön pääomarakenteen optimoimiseksi, osana Vastaanottavan Yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista tai muutoin edelleen
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista Vastaanottavan Yhtiön omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.
Valtuutus on voimassa Täytäntöönpanopäivää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään Täytäntöönpanopäivää seuraavan vuoden kesäkuun loppuun.

18

JAKAUTUMISEN
TIAJANKOHTA

TÄYTÄNTÖÖNPANON

SUUNNITELTU

REKISTERÖIN-

Tämänhetkisen suunnitelman mukaan Täytäntöönpanopäivä eli Jakautumisen
täytäntöönpanon rekisteröintiajankohta on arviolta 30.6.2022.
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Tosiasiallinen Täytäntöönpanopäivä voi vielä muuttua mainitusta ajankohdasta,
esimerkiksi mikäli Jakautumiseen liittyvät olosuhteet edellyttävät yllä esitetyn
arvioidun ajankohdan muuttamista tai mikäli Jakautuvan Yhtiön hallitus muutoin päättää ilmoittaa Jakautumisen rekisteröitäväksi tämänhetkisen suunnitelman mukaista ajankohtaa aikaisemmin tai myöhemmin.
19

MUUT ASIAT

19.1

Osakeanti
Jakautuva Yhtiö tutkii mahdollisuutta kerätä varoja järjestämällä osakeanti suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille sekä muille ammattimaisille sijoittajille, ja Jakautuvan Yhtiön hallitus aikoo ehdottaa ennen Täytäntöönpanopäivää koolle kutsuttavalle yhtiökokoukselle mainittua tarkoitusta varten riittävää osakeantivaltuutusta.
Osakeannin tarkoitus olisi, ja kerättävät rahat käytettäisiin, rahoittamaan Jäljelle Jäävään Liiketoimintaan liittyvän kasvustrategian toteutusta. Jakautuva
Yhtiö ei tällä hetkellä odota annettavien osakkeiden lukumäärän ylittävän 20
prosenttia kaikista Jakautuvan Yhtiön osakkeista välittömästi ennen osakeantia
edellyttäen, että Jakautuvan Yhtiön yhtiökokous päättää riittävästä valtuutuksesta Jakautuvan Yhtiön hallitukselle.
Tämän Jakautumissuunnitelman kohdan 10.2(p) mukaisesti varat, jotka Jakautuva Yhtiö kerää mahdollisessa osakeannissa, jäävät Jakautuvalle Yhtiölle Jakautumisesta huolimatta.

19.2

Vastaanottavan Yhtiön osakkeiden hakeminen kaupankäynnin kohteeksi
Vastaanottavan Yhtiön osakkeet haetaan otettavaksi kaupankäynnin kohteeksi
Helsingin Pörssin pörssilistalla. Kaupankäynnin Vastaanottavan Yhtiön osakkeilla Helsingin Pörssissä odotetaan alkavan mahdollisimman pian Täytäntöönpanopäivän jälkeen.
Jakautuvan Yhtiön hallituksella on oikeus päättää siitä, että Vastaanottavan Yhtiön osakkeita haetaan otettavaksi kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin
pörssilistalla ja ryhtyä listautumisen edellyttämiin toimiin, mukaan lukien esimerkiksi tarvittavien sopimusten tekeminen.
Jakautuminen ei vaikuta Jakautuvan Yhtiön osakkeiden pörssilistaukseen tai
kaupankäyntiin Jakautuvan Yhtiön osakkeilla.

19.3

Työntekijöiden siirtyminen
Osa Jakautuvan Yhtiön ja sen suorien ja välillisten tytäryhtiöiden henkilöstöstä
siirtyy Täytäntöönpanopäivänä Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin
yhteydessä Vastaanottavan Yhtiön palvelukseen Jakautuvan Yhtiön toimitusjohtajan ennen Täytäntöönpanopäivää tekemän päätöksen mukaisesti sen jälkeen,
kun mahdollisesti edellytettävät neuvottelu- tai kuulemismenettelyt on käyty ja
mahdolliset muut soveltuvat oikeudelliset vaatimukset on täytetty. Vastaanottava Yhtiö ottaa vastattavakseen siirtyvän henkilöstön Täytäntöönpanopäivänä
Jakautuvan Yhtiön kanssa voimassa olevista työ- ja toimisuhteista sekä niihin
liittyvistä etuuksista johtuvat velvoitteet. Siirtyvä henkilöstö siirtyy Vastaanottavan Yhtiön palvelukseen niin sanottuina vanhoina työntekijöinä siinä määrin
kuin se on soveltuvan lainsäädännön mukaan mahdollista.
Jakautuvaa Yhtiötä sitovien konsernitasoisten sopimusten velvoitteet (jotka liittyvät esimerkiksi työterveyshuoltoon) siirtyvät Vastaanottavan Yhtiön vastattavaksi siltä osin kuin ne koskevat Vastaanottavalle Yhtiölle siirtyviä tai Siirtyvien
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Tytäryhtiöiden työntekijöitä ja siinä määrin kuin tällainen siirtyminen on mahdollista.
Vastaanottava Yhtiö vastaa kaikista sille siirtyvään henkilöstöön liittyvistä velvoitteista, kuten palkoista, provisioista, bonuksista ja palkkioista, ennakonpidätyksistä, kertyneistä lomista, päivärahoista, eläkemaksuista ja kulukorvauksista,
myös siltä osin kuin tällaiset Täytäntöönpanopäivänä täyttämättä olevien velvoitteiden perusteet ovat syntyneet kokonaan tai osittain ennen Täytäntöönpanopäivää.
Osapuolet sitoutuvat täyttämään yhteistoimintalain (1333/2021, muutoksineen)
4 luvun mukaiset tiedottamisvelvoitteensa siirtyviä työntekijöitä ja heidän henkilöstöedustajiaan kohtaan lain edellyttämällä tavalla.
19.4

Valmistelevat toimenpiteet
Ennen Täytäntöönpanopäivänä tapahtuvaa Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä Jakautuvan Yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja tekevät kaikki omaan
toimivaltaansa soveltuvan lain mukaan kuuluvat päätökset, jotka koskevat Jakautuvan Yhtiön liiketoimintaa, Siirtyvä Liiketoiminta mukaan luettuna, ja huolehtivat kaikista Jakautumisen valmistelun ja Jakautumisen täytäntöönpanon
rekisteröinnin edellyttämistä toimenpiteistä.

19.5

Jakautuvan Yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan oikeus toimia Vastaanottavan
Yhtiön puolesta
Jakautumissuunnitelman kohdan 19.4 mukaisesti Jakautuvan Yhtiön hallitus tai
toimitusjohtaja voi ennen Täytäntöönpanopäivänä tapahtuvaa Jakautumisen
täytäntöönpanon rekisteröintiä tehdä Jakautumisen valmisteluun liittyviä toimenpiteitä, mukaan lukien esimerkiksi Siirtyvän Liiketoiminnan eriyttämistä
edistävien sopimusten (kuten rahoitussopimukset, siirtymäajan palvelusopimukset (englanniksi: transitional services agreement), lisenssisopimukset ja
vuokrasopimukset) tekeminen sekä Vastaanottavan Yhtiön toimintojen käynnistämistä edistävien sopimusten tekeminen.
Jakautuvan Yhtiön hallitus tai toimitusjohtaja voi tehdä edellä mainitut päätökset sekä tehdä sopimuksia ja muita toimenpiteitä myös Vastaanottavan Yhtiön
puolesta ja lukuun.
Jakautuvan Yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja voivat ennen Täytäntöönpanopäivää myös tehdä Vastaanottavan Yhtiön puolesta ja lukuun kaikki sellaiset Siirtyvään Liiketoimintaan liittyvät päätökset, sopimukset ja toimenpiteet, jotka kuuluvat niiden toimivaltaan soveltuvan lain nojalla.
Vastaanottavan Yhtiön puolesta ja lukuun tehtyjen päätösten, sopimusten ja
muiden toimien perusteella Jakautuvalle Yhtiölle kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät Vastaanottavalle Yhtiölle Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä Täytäntöönpanopäivänä.

19.6

Vastaanottavan Yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan kelpoisuus ja toimivalta
ennen Täytäntöönpanopäivää
Vastaanottavan Yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja voivat ennen Täytäntöönpanopäivää tehdä vain tässä Jakautumissuunnitelmassa kummankin niistä tehtäväksi erikseen määrätyt tai Jakautuvan Yhtiön hallituksen niille erikseen osoittamat päätökset.
Vastaanottavan Yhtiön hallitus voi kuitenkin ilman Jakautuvan Yhtiön hallituksen erillistä ohjeistusta ennen Täytäntöönpanopäivää tehdä Vastaanottavan Yhtiön
osalta
päätöksiä,
jotka
koskevat
edustamisoikeuksia
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(toiminimenkirjoitusoikeutta, prokuroita tai muita valtuutuksia), pankkitilejä ja
listatun yhtiön hallintoon liittyviä välttämättömiä sopimuksia ja asiakirjoja, kuten hallituksen työjärjestys ja sisäpiiriohje. Myös Jakautuvan Yhtiön hallitus voi
tehdä tällaisia Vastaanottavaa Yhtiötä koskevia päätöksiä ennen Täytäntöönpanopäivää. Näiden päätösten mukaiset oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät Vastaanottavalle Yhtiölle Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä
Täytäntöönpanopäivänä.
19.7

Sopimukset ja sitoumukset sekä myötävaikuttaminen oikeuksien ja velvollisuuksien siirtymiseen; konsernin sisäiset järjestelyt
Kaikki Siirtyvään Liiketoimintaan liittyvät sopimukset ja sitoumukset sekä näihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät Vastaanottavalle Yhtiölle tämän
Jakautumissuunnitelman mukaisesti Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä Täytäntöönpanopäivänä. Sikäli kuin sopimuksen tai sitoumuksen siirtyminen edellyttää sopijapuolen tai kolmannen osapuolen suostumusta, Jakautuva Yhtiö ja Vastaanottava Yhtiö pyrkivät parhaan kykynsä mukaan hankkimaan tarvittavan suostumuksen. Mikäli suostumusta ei ole saatu
Täytäntöönpanopäivään mennessä, Jakautuva Yhtiö pysyy kyseisen sopimus- tai
velvoitesuhteen osapuolena, mutta Vastaanottava Yhtiö täyttää tällaiseen sopimukseen tai sitoumukseen liittyvät velvoitteet omaan lukuunsa, omalla vastuullaan ja omalla riskillään Jakautuvan Yhtiön nimissä ja saa vastaavasti niihin liittyvän hyödyn Jakautuvan Yhtiön ja Vastaanottavan Yhtiön erikseen sopimalla
tavalla.
Sekä Jakautuva Yhtiö että Vastaanottava Yhtiö ovat velvollisia antamaan kaikki
toistensa pyytämät selvitykset ja vahvistukset, joita tarvitaan tämän Jakautumissuunnitelman mukaisten oikeuksien ja velvollisuuksien siirtymisen vahvistamiseksi tai kirjaamiseksi, kuten viranomaisten tai rahoituslaitosten mahdollisesti edellyttämät selvitykset varojen, velkojen ja vastuiden siirtymisestä.
Jakautuva Yhtiö ja Vastaanottava Yhtiö sitoutuvat allekirjoittamaan arviolta
Täytäntöönpanopäivänä erillisen liitteessä 3 lueteltuja siirtyviä rekisteröityjä immateriaalioikeuksia koskevan siirtokirjan, jonka tarkoituksena on vahvistaa kyseisten immateriaalioikeuksien siirtyminen Jakautumisessa.
Jakautuva Yhtiö sitoutuu toimittamaan Vastaanottavalle Yhtiölle kaikki tarvittavat siirtyvien verkkotunnusten siirtoavaimet, eli sekä siirtoavaimet että välittäjän vaihtoavaimet, kolmenkymmenen (30) arkipäivän kuluessa Täytäntöönpanopäivästä verkkotunnusten siirtymisen viimeistelemiseksi.
Ennen Täytäntöönpanopäivää Jakautuva Yhtiö aikoo toteuttaa tiettyjä Siirtyvään Liiketoimintaan liittyviä konsernin sisäisiä järjestelyitä, kuten liiketoimintojen siirtoja ja jakautumisia. Ellei kyseisiä järjestelyjä voida täysin saattaa päätökseen ennen Täytäntöönpanopäivää esimerkiksi ulkomaisten viranomaisten
vaatimusten tai toimenpiteiden takia tai muista vastaavista syistä, Jakautuva Yhtiö ja Vastaanottava Yhtiö sitoutuvat saattamaan järjestelyt päätökseen mahdollisimman pian Täytäntöönpanopäivän jälkeen.
Jos Jakautuva Yhtiö ja Vastaanottava Yhtiö havaitsevat Täytäntöönpanopäivän
jälkeen, että jonkin immateriaalioikeuksista, kuten verkkotunnuksista, pitäisi
olla toisen Jakautumiseen Osallistuvan Yhtiön omistuksessa, Jakautuva Yhtiö ja
Vastaanottava sitoutuvat keskustelemaan kyseisen immateriaalioikeuden siirrosta tälle toiselle Jakautumiseen Osallistuvalle Yhtiölle hyvässä yhteisymmärryksessä ja tekemään tarpeelliset toimenpiteet siirron toteuttamiseksi kohtuullisen ajan kuluessa.

19.8

Brändit
Jakautuvalla Yhtiöllä on oikeus myös Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeen käyttää ”F-Secure”-sanamerkkiä ja ”F”-kuviomerkkiä Jäljelle
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Jäävän Liiketoiminnan yhteydessä Jakautuvan Yhtiön hallituksen ennen Täytäntöönpanopäivää määrittämän siirtymäajan siinä laajuudessa kuin Jakautuva
Yhtiö ja Vastaanottava Yhtiö erikseen sopivat.
Vastaanottava Yhtiö huolehtii ja vastaa siitä, että se ei Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeen käytä mitään toiminimeä, tavaramerkkiä tai muuta
immateriaalioikeutta, johon sisältyy ilmaus ”WithSecure” tai joka on muuten sekoitettavissa kyseiseen ilmaukseen tai muihin Jakautuvan Yhtiön toiminimiin,
tavaramerkkeihin tai muihin immateriaalioikeuksiin.
19.9

Kulut
Elleivät Jakautuva Yhtiö ja Vastaanottava Yhtiö erikseen toisin sovi tai ellei tässä
Jakautumissuunnitelmassa (mukaan lukien kohta 10) toisin määrätä, Jakautumiseen liittyvien kulujen jakoon asianomaisten yhtiöiden välillä sovelletaan seuraavaa:
(a)

Jakautuva Yhtiö vastaa kaikista jakautumismenettelyyn ja sen täytäntöönpanoon välittömästi liittyvistä kuluista ja palkkioista, mukaan lukien esimerkiksi kulut, jotka liittyvät Jakautumisesta päättävän yhtiökokouksen koollekutsumiseen, mahdollisiin Jakautumisen yhteydessä
edellytettäviin kaupparekisteri-ilmoituksiin, Jakautumiseen osallistuvien neuvonantajien palkkioihin ja Jakautumissuunnitelmasta lausunnon antavalle tilintarkastajalle maksettavaan palkkioon;

(b)

kumpikin Jakautumiseen Osallistuva Yhtiö vastaa välittömästi Jakautuvan Yhtiön brändiuudistukseen ja Vastaanottavan Yhtiön visuaalisen ilmeen päivittämiseen liittyvistä kuluista ja kustannuksista siinä määrin
kuin tällaiset kulut ja kustannukset ovat suoraan kohdistettavissa asianomaiseen yhtiöön tai sen toimintaan;

(c)

Jakautuva Yhtiö vastaa kaikista mahdolliseen kohdassa 19.1 viitattuun
osakeantiin välittömästi liittyvistä kuluista ja palkkioista;

(d)

Vastaanottava Yhtiö vastaa kaikista kuluista ja palkkioista, jotka liittyvät
välittömästi Vastaanottavan Yhtiön osakkeiden listaamiseen ja arvoosuusjärjestelmään liittämiseen, mukaan lukien esimerkiksi listautumista edeltäviin selvityksiin (englanniksi: IPO due diligence), esitteen tai
vapautusasiakirjan laatimiseen ja Finanssivalvonnan, Helsingin Pörssin
ja Euroclear Finland Oy:n veloittamiin palkkioihin liittyvät kulut riippumatta siitä, milloin nämä kulut ja palkkiot ovat syntyneet. Jos tällainen
kulu tai palkkio on syntynyt ennen Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä ja Jakautuva Yhtiö on maksanut sen, Jakautuva Yhtiö laskuttaa kulun tai palkkion Vastaanottavalta Yhtiöltä;

(e)

Vastaanottava Yhtiö vastaa kaikista muista kuin edellä alakohdissa (a)–
(d) luetelluista välittömästi Vastaanottava Yhtiön toimintojen käynnistämiseen liittyvistä kuluista ja palkkioista (esimerkiksi IT-järjestelmien rakentamiseen liittyvät kulut ja palkkiot) riippumatta siitä, milloin nämä
kulut ja palkkiot ovat syntyneet. Jos tällainen kulu tai palkkio on syntynyt ennen Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä ja Jakautuva
Yhtiö on maksanut sen, Jakautuva Yhtiö laskuttaa kulun tai palkkion
Vastaanottavalta Yhtiöltä; ja

(f)

Jakautuva Yhtiö ja Vastaanottava Yhtiö vastaavat puoliksi sellaisista Jakautumiseen liittyvistä kuluista ja palkkioista, joita ei voida jakaa yllä
olevien alakohtien (a)–(e) perusteella tai jotka eivät suoraan liity Jakautuvan Yhtiön tai Vastaanottavan Yhtiön toimintaan.
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19.10

Kirjanpitoaineisto
Jakautuvan Yhtiön kirjanpitoaineisto pysyy Jakautuvan Yhtiön omistuksessa.
Siltä osin kuin kirjanpitoaineisto kuitenkin liittyy Siirtyvään Liiketoimintaan,
Vastaanottavalla Yhtiöllä on ilman erillistä korvausta oikeus saada pääsy kyseiseen aineistoon tavanomaisten toimistoaikojen puitteissa, mukaan lukien oikeus
tehdä aineiston perusteella muistiinpanoja, ottaa siitä kopioita ja tallentaa se
elektronisesti.

19.11

Kieliversiot
Tämä Jakautumissuunnitelma (mukaan lukien liitteet) on laadittu suomen kielellä. Englanninkielinen käännös on laadittu vain tiedoksi. Jos kieliversioiden välillä on ristiriitaa, suomenkielinen versio on ratkaiseva.

19.12

Erimielisyyksien ratkaiseminen
Jakautumissuunnitelmaa tai sen rikkomista, irtisanomista tai voimassaoloa koskevat Jakautuvan Yhtiön ja Vastaanottavan Yhtiön väliset riidat, erimielisyydet
tai vaatimukset ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on kolmijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesmenettelyn kieli on englanti, mutta todisteita voidaan esittää ja todistajia kuulla myös suomeksi siinä
määrin kuin välimiesoikeus sen katsoo asianmukaiseksi.
Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä välityslauseke on tehty myös Vastaanottavan Yhtiön puolesta ja lukuun ja Vastaanottavaa Yhtiötä sitovasti.

19.13

Muut seikat
Jakautuvan Yhtiön hallituksella on oikeus päättää viranomaisten vaatimien tai
Jakautuvan Yhtiön hallituksen harkintansa mukaan tarkoituksenmukaiseksi
katsomien teknisluonteisten muutosten tekemisestä tähän Jakautumissuunnitelmaan tai sen liitteisiin.
Jakautuvan Yhtiön hallitus voi myös päättää olla panematta Jakautumista täytäntöön, mikäli milloin tahansa ennen Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä ilmenee Jakautuvan Yhtiön hallituksen mukaan painavia syitä, joiden
vuoksi tämä olisi Jakautuvan Yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaista.
[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]
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ALLEKIRJOITUKSET
Tämä Jakautumissuunnitelma allekirjoitetaan sähköisesti.
Helsingissä, 17.2.2022
F-SECURE OYJ:N
hallituksen valtuuttamana

______________________
Risto Siilasmaa
Hallituksen puheenjohtaja

_______________________
Pertti Ervi
Hallituksen jäsen
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LIITE 1: VASTAANOTTAVAN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS
F-SECURE OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS
1

Yhtiön toiminimi
Yhtiön toiminimi on F-Secure Oyj, englanniksi F-Secure Corporation.

2

Yhtiön kotipaikka
Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

3

Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on suunnitella, valmistaa, julkaista ja tarjota informaatioteknologiaan ja kyberturvallisuuteen liittyviä tuotteita, kuten esimerkiksi laitteistoja ja ohjelmistoja, ja palveluja, sekä harjoittaa kaikkien edellä mainittujen tai
niihin liittyvien välineiden maahantuontia ja vientiä. Yhtiö voi lisäksi harjoittaa
arvopaperikauppaa.

4

Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

5

Hallitus
Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

6

Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus.

7

Tilintarkastaja
Yhtiöllä on tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö.
Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8

Edustaminen
Hallitus edustaa yhtiötä. Yhtiötä edustavat lisäksi hallituksen jäsenet kaksi yhdessä sekä hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin.
Hallitus voi antaa yhdelle tai useammalle nimetylle henkilölle oikeuden edustaa
yhtiötä tai prokuran.

9

Yhtiökokouskutsu ja ennakkoilmoittautuminen
Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla se yhtiön
internetsivuilla.
Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään hallituksen määrittämänä, kokouskutsussa mainittuna päivänä ja kellonaikana.
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10 Yhtiökokouksen paikka
Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Espoossa tai Vantaalla.
11 Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määrittämänä päivänä ja kellonaikana kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on
esitettävä:
(a) tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomus, ja
(b) tilintarkastuskertomus,
päätettävä:
(c) tilinpäätöksen vahvistamisesta,
(d) toimenpiteistä, joihin taseen osoittama voitto tai tappio antaa aihetta,
(e) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
(f) hallituksen jäsenten lukumäärästä,
(g) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,
valittava:
(h) hallituksen jäsenet ja
(i) tilintarkastaja sekä
käsiteltävä:
(j) muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.
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LIITE 2: JAKAUTUVAN YHTIÖN TILINTARKASTETTU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 2021
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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021
COVID-19-pandemia vaikutti maailmantalouteen ja F-Securen liiketoimintaan myös vuonna 2021. Yhteiskuntien
digitaalinen harppaus ja lisääntynyt etätyöskentely tukivat yhtiön yritystietoturvatuotteiden ja
kuluttajatietoturvaliiketoiminnan myönteistä kehitystä. F-Securen hallinnoitujen tietoturvapalveluiden (MDR) kiihtyvä
kasvu sekä Cloud Protection for Salesforce -ohjelmiston ja pilvipohjaisen Elements-alustan kysynnän jatkuminen
todistivat tarjoomamme vahvuuden. Vuonna 2021 F-Securen liikevaihto kasvoi 7 % ja oli 236,3 miljoonaa euroa
(220,2 milj. eur), ja oikaistu käyttökate kasvoi 36,5 miljoonaan euroon (35,7 milj. eur).
F-Securen yritystietoturvaliiketoiminta jatkoi vahvaa suoritustaan vuonna 2021. Yritystietoturvatuotteiden kasvu oli
erityisesti hallinnoitujen tietoturvapalveluiden (Managed Detection and Response, MDR), EDR-tuotteen (Endpoint
Detection and Response) sekä pilvialustojen tietoturvatuotteiden ansiota, vaikka päätelaitteiden tietoturva (EPP)
toikin edelleen merkittävän osan liikevaihdosta. COVID-19-pandemia vaikutti yhä F-Securen
kyberturvallisuuskonsultoinnin toimintoihin varsinkin vuoden alkupuolella. Etätyöskentely on yleistynyt, minkä ansiosta
F-Secure voi hyödyntää asiantuntijoitaan ympäri maailmaa ja tarjota kyberturvallisuuskonsultoinnin palveluita
maailmanlaajuisesti etäyhteyksillä. Tämä lieventää joissain maissa ilmennyttä erikoistuneiden asiantuntijoiden
puutetta ja vastaa asiakkaiden kysyntään.
F-Securen kuluttajatietoturvaliiketoiminnassa sekä palveluntarjoajakanava että suoramyynti kasvoivat.
Palveluntarjoajakanavassa koko portfolio edesauttoi kasvua. Suoramyynnin kasvuun vaikutti F-Secure TOTAL pakettiratkaisun kasvava osuus.

Liiketoiminta ja keskeiset tunnusluvut
Tammi-joulukuussa yhtiön kokonaisliikevaihto kasvoi 7 % edellisestä vuodesta ja oli 236,3 miljoonaa euroa (220,2
milj. eur). Yritystietoturvan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 55 % (55 %).
Yritystietoturva
Yritystietoturvan liikevaihto kasvoi 8 % edellisestä vuodesta ja oli 130,0 miljoonaa euroa (120,1 milj. eur).
Yritystietoturvatuotteiden liikevaihto kasvoi 11 % ja kyberturvallisuuskonsultoinnin 3 %. Joulukuun 2021 lopussa
pilvipohjaisten yritystietoturvatuotteiden jatkuva vuosilaskutus kasvoi 34 % ja oli 60,9 miljoonaa euroa (45,5 milj. eur).
Tuotteet
Yritystietoturvaohjelmistojen liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta. Kasvuun vaikutti pilvipohjainen Elements-alusta,
sen EDR-ohjelmisto (Endpoint Detection and Response) sekä Cloud Protection for Salesforce -ohjelmisto.
Päätelaitteiden tietoturvaratkaisut (Endpoint Protection Platform, EPP) vastaavat yhä merkittävästä osasta liikevaihtoa.
EDR- ja pilvialustojen tietoturvatuotteiden myynti kasvoi kaikilla keskeisillä markkinoilla.
F-Securen yritystietoturvaohjelmistojen tilaukset olivat ennätyksellisen korkealla tasolla vuonna 2021. Tämä johtui
ennen kaikkea Elements-alustan onnistuneesta lanseerauksesta toukokuussa 2021, uudistetuista lisensointimalleista
sekä EDR-tarjooman tuotteistamisesta systemaattisessa ja tiiviissä yhteistyössä kumppaniemme kanssa.
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Hallinnoituina tietoturvapalveluina (Managed Detection and Response, MDR) myytävien ratkaisujen (F-Secure
Countercept) liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta. Allekirjoitimme vuonna 2021 useita tärkeitä asiakassopimuksia
keskeisillä yritysasiakassegmenteillä, kuten valmistavan teollisuuden, teknologian, median ja rahoituslaitosten aloilla.
Kyberturvallisuuskonsultointi
Kyberturvallisuuskonsultoinnin liikevaihto kasvoi 3 % edellisestä vuodesta ja oli 47,2 miljoonaa euroa (45,8 milj. eur).
COVID-19-pandemia vaikutti yhä kyberturvallisuuskonsultoinnin toimintoihin varsinkin vuoden alkupuolella. Vuoden
loppua lähestyttäessä pandemian vaikutus väheni, mutta joissain maissa konsulttien vaihtuvuus vaikutti negatiivisesti
konsultointiliiketoimintaan. Vaihtuvuusaste kuitenkin parani neljännellä vuosineljänneksellä.
Pandemian vuoksi etätyöskentelystä on tullut uusi normi. Tämä mahdollistaa sen, että F-Secure voi hyödyntää
asiantuntijoitaan ympäri maailmaa ja tarjota kyberturvallisuuskonsultoinnin palveluita maailmanlaajuisesti
etäyhteyksillä riippumatta asiakkaan fyysisestä sijainnista.
Joulukuussa F-Secure myi Ison-Britannian julkisen sektorin konsultointiliiketoiminnan paikalliselle toimivalle johdolle
keskittyäkseen yritysasiakkaisiin. Myytyjen toimintojen liikevaihto vuonna 2021 oli 3,7 miljoonaa euroa, ja ne
työllistivät noin 20 konsulttia.
Kuluttajatietoturvatuotteet
Kuluttajatietoturvan liikevaihto kasvoi 6 % edellisestä vuodesta ja oli 106,3 miljoonaa euroa (100,1 milj. eur). Sekä
palveluntarjoajakanavan että suoramyynnin liikevaihto kasvoi.
Palveluntarjoajat (aiemmin Operaattorit)
Palveluntarjoajien kautta kertyvä liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta. Kasvu johtuu ennen kaikkea
päätelaitesuojauksen ydintuotteiden myynnistä sekä F-Securen uusista kuluttajatuotteista, joihin
operaattorikumppanit ovat laajentaneet tarjoomaansa. Suurin osa vuoden 2021 liikevaihdosta tuli F-Secure SAFE tuotteesta.
Suoramyynti
Suoramyynnin liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta F-Secure TOTAL -pakettiratkaisun kasvavan osuuden myötä.
Tilausten uusimisasteet säilyivät hyvällä tasolla.
Bruttokate
Bruttokate nousi 13,5 miljoonaa euroa 185,7 miljoonaan euroon (172,2 milj. eur) ja oli 78,6 % liikevaihdosta (78,2 %).
Bruttokate kasvoi skaalautuvien tuoteliiketoimintojen liikevaihdon kasvun sekä kyberturvallisuuskonsultoinnin
parantuneen suorituskyvyn ansiosta.
Liiketoiminnan muut kulut
Liiketoiminnan muut kulut ilman poistoja ja arvonalentumisia sekä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä kasvoivat
13,0 miljoonaa euroa ja olivat 151,5 miljoonaa euroa (138,5 milj. eur). Vertailukaudella liiketoiminnan muut kulut
olivat epätavallisen alhaiset koronaviruspandemian johdosta. Myynnin ja markkinoinnin kulut nousivat edellisestä
vuodesta kasvaneiden markkinointiaktiviteettien ja korkeampien myyntikomissioiden johdosta. Tutkimuksen ja
tuotekehityksen kulut nousivat kasvaneen työntekijämäärän johdosta. Tämän lisäksi lukuisilla markkinoilla on ollut
nähtävissä palkkainflaatiota. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät koostuivat strategisten vaihtoehtojen arviointiin
liittyvistä kuluista ja olivat 4,3 miljoonaa euroa.
Poistot olivat 15,1 miljoonaa euroa (16,0 milj. eur). Yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden
poistojen osuus oli 2,8 miljoonaa euroa (3,2 milj. eur), ja arvonalentumisten osuus oli 1,0 miljoonaa euroa.
Kannattavuus
Oikaistu käyttökate oli 36,5 miljoonaa euroa ja 15,4 % liikevaihdosta (35,7 milj. eur, 16,2 %), ja oikaistu liikevoitto oli
25,3 miljoonaa euroa ja 10,7 % liikevaihdosta (22,9 milj. eur, 10,4 %).
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Käyttökate oli 32,8 miljoonaa euroa ja 13,9 % liikevaihdosta (35,7 milj. eur, 16,2 %). Liikevoitto oli 17,7 miljoonaa
euroa ja 7,5 % liikevaihdosta (19,7 milj. eur, 8,9 %). Liikevoittoon sisältyy 2,8 miljoonaa euroa yrityshankinnoissa
syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoja (3,2 milj. eur), 1,0 miljoonaa euroa arvonalentumisia sekä 3,7
miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Strategiaan liittyviä 4,3 miljoonan euron kustannuksia netottaa
osittain 0,5 miljoonan euron alustava myyntivoitto Ison-Britannian julkisen sektorin konsultointiliiketoimintojen
myynnistä paikalliselle toimivalle johdolle. Lopullinen myyntivoitto riippuu ehdollisesta vastikkeesta, joka perustuu
myydyn liiketoiminnan tulevaan kehitykseen, ja se arvostetaan käypään arvoon neljännesvuosittain.
Rahavirta
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja laski 9,6 miljoonaa euroa ja oli 38,7 miljoonaa euroa (48,3 milj.
eur). Ennen kaikkea lyhytaikaisten saamisten kasvusta johtuvat nettokäyttöpääoman muutokset vaikuttivat
negatiivisesti operatiiviseen rahavirtaan. Liiketoiminnan rahavirta laski 15,9 miljoonalla eurolla ja oli 30,7 miljoonaa
euroa (46,7 milj. eur). Nettokäyttöpääoman lisäksi vuoden 2020 jäännösverot ja korkeammat veroennakot vaikuttivat
rahavirtaan negatiivisesti.

Yrityshankinnat ja rahoitusjärjestelyt
F-Secure ei toteuttanut yritysostoja vuonna 2021.
Yhtiö ei solminut uusia rahoitussopimuksia vuonna 2021. Pankkilainaa lyhennettiin takaisinmaksuohjelman mukaisesti
6,0 miljoonaa euroa vuonna 2021. Lainasopimukseen sisältyy 23 miljoonan euron vahvistettu valmiusluotto (RCF,
Revolving Credit Facility) lyhytaikaisen maksuvalmiusriskin pienentämiseksi. Tilikauden lopussa pankkilainaa oli jäljellä
19,0 miljoonaa euroa ja valmiusluotto (revolving credit facility, RCF) oli nostamatta. Seuraavan 12 kuukauden aikana
pankkilainaan tehtävät sopimuksen mukaiset lyhennykset ovat 6,0 miljoonaa euroa.
Rahoitusjärjestely sisältää tavanomaisia kovenanttiehtoja, jotka liittyvät korolliseen nettovelkaan suhteessa
käyttökatteeseen ja omavaraisuusasteeseen. Ehdot täyttyivät koko raportointikauden ajan.

Konsernirakenteen muutokset
Tilikauden aikana konsernirakenteessa on tapahtunut seuraavat muutokset:
Australialainen F-Secure Pty Limited likvidoitiin vuoden 2021 toisen neljänneksen aikana.

Pääomarakenne
Rahoitusasema säilyi hyvänä. Yhtiöllä oli 53,0 miljoonaa euroa (51,4 milj. eur) likvidejä varoja ja 19,0 miljoonaa euroa
(30,0 milj. eur) korollista pankkilainaa. Velkaantumisaste oli negatiivinen -25,8 % johtuen korkeasta likviditeetistä.
Pankkilainan seuraava takaisinmaksu (3,0 milj. eur) erääntyy kesäkuussa 2022. Likviditeetin takaamiseksi F-Securella
on 23,0 miljoonan euron vahvistettu valmiusluotto (revolving credit facility, RCF), joka oli nostamatta vuoden lopussa.

Tutkimus ja tuotekehitys
Vuonna 2021 F-Securen tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 46,6 miljoonaa euroa, mikä vastasi 19,7 % liikevaihdosta
(41,9 milj. eur, 19 %). Aktivoidut kehitysmenot olivat 5,6 miljoonaa euroa (5,5 milj. eur).
F-Secure on tietoturvateknologiayhtiö, jolle kyky luoda uutta on ensiarvoisen tärkeää. Riippumattomissa arvioinneissa
yhtiö on toistuvasti saavuttanut huipputuloksia tietoturvan laadussa, edistyneessä uhkien tunnistuksessa ja
torjuntatehokkuudessa sekä asiakastyytyväisyydessä. Tämä kävi jälleen kerran ilmi huhtikuussa, kun F-Securen uhkien
havaitsemiseen ja torjuntaan liittyvät ratkaisut onnistuivat erinomaisesti kolmannessa MITRE Engenuity ATT&CK® arvioinnissa.
F-Securen yritys- ja kuluttajatietoturvatuotteet saivat vuoden aikana useita palkintoja, kuten AV-TEST-organisaation
Paras suojaus -palkinnon sekä kuluttaja- että yrityskäyttäjien kohdalla ja Paras kuluttajaratkaisujen suorituskyky 3
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palkinnon. Syksyllä saavutimme tärkeän etapin, kun F-Secure SAFE -tuote sai huippupisteet riippumattoman AV-TESTinstituutin testauksissa kaikista kolmesta kategoriasta (suojaus, suorituskyky ja käytettävyys) kaikkien kolmen
käyttöjärjestelmän (Windows, MacOS ja Android) kohdalla.
Vuonna 2021 F-Securen Project Blackfin -hanke sai myös Artificial Intelligence Excellence Award -palkinnon. Project
Blackfin on monivuotinen tutkimus, jossa selvitetään, miten parviälyä voidaan hyödyntää kyberturvallisuudessa. FSecuren Artificial Intelligence Centre of Excellence -keskuksen johtama tutkimus on koko yrityksen laajuinen
ponnistus, johon osallistuvat F-Securen insinöörit, tutkijat, datatutkijat ja akateemiset kumppanit. Hankkeen
tavoitteita ovat muun muassa kehittää uusia, yleisempiä tapoja haitallisten toimien havaitsemiseen, kehittää ja
automatisoida uhkakuvatiedonkeruuta sekä ymmärtää, miten automaattisia torjuntatoimia voidaan toteuttaa ja
kehittää.
Vuoden tärkein tuotelanseeraus oli F-Secure ELEMENTS -alustan lanseeraus toisella vuosineljänneksellä. F-Secure
ELEMENTS on moduuleista koostuva pilvipohjainen alusta, jonka avulla asiakkaat voivat valita itsenäisten ratkaisujen ja
päätelaitetuotteiden kokonaisratkaisun välillä. Siinä yhdistyvät päätelaitteiden tietoturva, EDR-tuotteet (endpoint
detection and response), haavoittuvuuksien hallinta ja Microsoft Office 365:n kaltaisten pilvipohjaisten
yhteistyötyökalujen suojaus. Se myös vastaa kyberturvallisuuden palveluistumistarpeeseen ja tarjoaa asiakkaillemme
helpon tavan ottaa uusia ratkaisuja käyttöön. Tämä auttaa meitä toteuttamaan Land and Expand -strategiaamme, eli
hankkimaan asiakkaan ensin ja laajentamaan sen jälkeen.

Henkilöstö ja yhtiön johto
Henkilöstö
Vuoden lopussa F-Securella oli 1 656 työntekijää, mikä tarkoittaa 22 työntekijän (-1 %) nettovähennystä vuoden
alusta (31.12.2020: 1 678).
Yhtiön johtoryhmä
Ari Vänttinen aloitti yhtiön markkinointijohtajana helmikuussa 2021. Tämän johdosta Antti Hovilasta tuli johtaja,
strategia ja portfolio.
Syyskuussa 2021 Tom Jansson aloitti F-Secure Oyj:n talousjohtajana ja yhtiön johtoryhmän jäsenenä, kun entinen
talousjohtaja Eriikka Söderström lähti yhtiön palveluksesta.
Syyskuussa 2021 Tiina Sarhimaa nimitettiin lakiasiainjohtajaksi ja hänestä tuli F-Securen johtoryhmän jäsen.
F-Secure uudisti 1.10.2021 johtoryhmänsä kokoonpanon vastaamaan yhtiön päivitettyä strategiaa. Jatkossa
tietohallintojohtaja raportoi tuotehallinto- ja kehitysjohtaja Antti Koskelalle ja strategia- ja portfoliotiimi raportoi
talousjohtaja Tom Janssonille. Tämän myötä Jari Still (entinen tietohallintojohtaja) ja Antti Hovila (entinen johtaja,
strategia ja portfolio) jättivät johtoryhmän.
Vuoden lopussa yhtiön johtoryhmän kokoonpano vastuualueittain oli seuraava:
Juhani Hintikka (toimitusjohtaja), Tom Jansson (talousjohtaja), Christine Bejerasco (teknologiajohtaja), Antti Koskela
(tuotehallinto- ja kehitysjohtaja), Ari Vänttinen (markkinointijohtaja), Timo Laaksonen (johtaja, kuluttajatietoturva),
Juha Kivikoski (johtaja, yritystietoturva), Edward Parsons (johtaja, kyberturvallisuuskonsultointi), Tim Orchard (johtaja,
hallinnoidut tietoturvapalvelut), Charlotte Guillou (henkilöstöjohtaja) ja Tiina Sarhimaa (lakiasiainjohtaja).
Raportointikauden päättymisen jälkeen 1.1.2022 F-Secure muutti hallintorakennettaan ja yhdisti hallinnoitujen
tietoturvapalveluiden yksikön ja kyberturvallisuuskonsultointiyksikön yhdeksi ratkaisuyksiköksi, jota johtaa Tim
Orchard, johtaja, ratkaisut.
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Osakkeet, osakepääoma ja omat osakkeet
F-Securen osakkeiden kokonaismäärä on 158 798 739. Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 1 551 311,18 euroa.
Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä vuosineljänneksen lopussa oli 411 358.
Yhtiö omistaa omia osakkeitaan käyttääkseen niitä kannustinjärjestelmien, yrityshankintojen tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi tai muutoin
edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Tammi-joulukuussa Helsingin pörssissä käytiin kauppaa 20 164 500 (22 752 704) F-Securen osakkeella. Korkein
kauppahinta oli 5,53 euroa (4,14), ja matalin hinta oli 3,66 euroa (2,04). F-Securen osakkeiden kaupankäyntimäärillä
painotettu keskihinta vuonna 2021 oli 4,39 euroa (3,10).
Osakkeen päätöshinta vuoden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 30.12.2021 oli 4,97 euroa (3,84). Tähän
päätöshintaan perustuen yhtiön osakkeiden markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 786
miljoona euroa (607 milj. eur).
Yhtiöllä on suoritukseen perustuvia ja markkinaperusteisia osakepohjaisia palkitsemisohjelmia avainhenkilöstölle.

Riskit ja epävarmuudet
Seuraavat riskit ja epävarmuustekijät voivat vaikuttaa negatiivisesti F-Securen myyntitoimintaan, kannattavuuteen,
taloudelliseen tilaan, markkinaosuuteen, maineeseen, osakkeen hintaan tai yhtiön lyhyen tai pitkän aikavälin
tavoitteiden saavuttamiseen. Alla kuvatut seikat kattavat ainoastaan merkittävimmät yhtiötä koskevat riskit; kyseessä
ei ole kattava luettelo riskeistä. Merkittävimmät riskit ovat:
COVID-19-pandemia
COVID-19-pandemia vaikuttaa negatiivisesti kyberturvallisuuskonsultointiin ja hallinnoitujen tietoturvapalveluiden
(MDR) uusmyyntiin. Ohjelmistotuotteiden ja hallinnoitujen tietoturvapalveluiden (MDR) uusmyynti voi hidastua, jos
pandemia pitkittyy.
Liikearvo testataan arvonalentumisten varalta vuosittain sekä aina kun on olemassa viitteitä arvonalentumisesta.
Konsultoinnin ja MDR:n vuosittaiset arvonalentumistestaukset on tehty vuoden 2021 lopussa. Testaukset eivät
johtaneet arvonalentumiskirjauksiin, vaikkakin pitkän aikavälin ennusteisiin sisältyy edelleen korkeampaa
epävarmuutta pandemian pitkittyessä. Johto jatkaa arvonalentumistestauksen tarpeen arviointia säännöllisesti.
Pandemian aikana luottotappiot ja asiakkaiden maksuviivästykset voivat kasvaa. Tähän mennessä merkittäviä riskejä ei
ole realisoitunut. Pandemian vaikutukset asiakkaisiin voivat kuitenkin näkyä pidemmällä aikajänteellä. Osana
neljännesvuosittaista, IFRS 9 -standardin mukaista arviota odotettavissa olevien luottotappioiden määrästä
luottotappioriskin varaus pidettiin hieman korotettuna.
Tietoturvahyökkäys
Tietoturvahyökkäykset uhkaavat F-Securen tuotteiden, palvelujen ja koko konsernin luottamuksellisuutta,
koskemattomuutta ja saatavuutta. F-Secure rakentaa vastustuskykyä tietoturvauhkia vastaan kehittämällä jatkuvasti
kykyään tunnistaa ja havaita uhat, suojautua niiltä sekä vastata niihin.
Päätelaitteille suunnatun tietoturvan markkinoiden murros
Päätelaitteille suunnattu tietoturva on vahvasti kilpailtu markkinasegmentti. Käyttöjärjestelmien valmistajat keskittyvät
entistä enemmän tuotteidensa sisäänrakennettuihin tietoturvaominaisuuksiin, minkä lisäksi markkinoille on tullut
uusia toimijoita ja uutta teknologiaa. F-Securen tulee myös jatkossa tuntea erittäin tarkasti kyberuhat ja niiden
kehittyminen sekä hakkereiden käyttämät tekniikat ja teknologia ja jatkaa uuden puolustusteknologian innovointia.
Markkinoiden keskittyminen
Kyberturvallisuusmarkkinoiden keskittymisen taustalla ovat skaalaedut. F-Securen täytyy löytää oikeat
yritysostokohteet ja onnistua ostettujen yhtiöiden integroimisessa.
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Uuden teknologian lanseeraamiseen liittyvät riskit
Nopeasti kehittyvällä toimialalla on ensiarvoisen tärkeää pystyä tarjoamaan jatkuvasti asiakkaiden tarpeisiin vastaavia
tuotteita ja palveluita sekä samalla tuomaan markkinoille uutta teknologiaa. F-Securella on käynnissä teknologian
yksinkertaistamiseen ja tuotekehityksen tehostamiseen tähtääviä hankkeita, minkä lisäksi yhtiö investoi tekoälyyn
pitääkseen tuotevalikoimansa kilpailukykyisenä.
Osaavan henkilöstön rekrytointi ja sitouttaminen
Osaavasta henkilöstöstä käydään tietoturva-alalla yhä kovempaa kilpailua, ja toimialalla vallitsee rakenteellinen
osaamisvaje. F-Secure kehittää ja ottaa käyttöön uusia rekrytointimenetelmiä, kehittää omaa osaamisyhteisöään sekä
investoi henkilöstön kehittämiseen ja koulutukseen.
Geopoliittiset riskit
F-Secure on globaali yhtiö, joka toimii useissa eri maissa. Tämä altistaa yhtiön geopoliittisille riskeille, joihin lukeutuvat
muun muassa epäsuotuisa verotus tai vientivalvonta. Olemassa olevia tai uusia teknologioita tai palveluita koskevan
lainsäädännön tai sen soveltamisen muutokset voivat vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan negatiivisesti.
Valuuttakurssien vaihtelu
Euroalueen ulkopuolisten toimien ja toimipisteiden lisääntyminen altistaa F-Securen entistä enemmän
valuuttakurssien vaihtelusta johtuville riskeille.

Yhtiökokous
F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.3.2021. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen vuodelta 2020 sekä tarkisti toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin.
Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,04 euroa osakkeelta emoyhtiön
voitonjakokelpoisista varoista osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2021
merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettiin 8.4.2021.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan ja maksetaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja
80 000 euroa, valiokuntien puheenjohtajat 48 000 euroa ja valiokuntien jäsenet 38 000 euroa sekä hallituksen jäsen,
joka on työsuhteessa yhtiöön, 12 667 euroa. Vuotuisista palkkioista noin 40 % maksetaan yhtiön osakkeina.
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Risto
Siilasmaa, Keith Bannister, Pertti Ervi, Päivi Rekonen ja Tuomas Syrjänen. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Åsa
Riisberg sekä F-Secure Oyj:n henkilöstöön kuuluva Robin Wikström.
Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Risto Siilasmaan. Henkilöstövaliokunnan
puheenjohtajaksi nimettiin Päivi Rekonen sekä jäseniksi Risto Siilasmaa ja Tuomas Syrjänen. Tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajaksi nimettiin Pertti Ervi ja jäseniksi Keith Bannister, Åsa Riisberg ja Robin Wikström.
Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksyttyä laskua vastaan. Tilintarkastajaksi valittiin
PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Janne Rajalahti.
Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 10 000 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta. Osakkeet voidaan hankkia
myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus hankkia yhtiön omia osakkeita
on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.
Hallitus valtuutettiin päättämään yhteensä enintään 15 879 874 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeeseen oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä.
Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä. Valtuutus
oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.
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Markkinakatsaus
Kasvava ja monimuotoistuva laitekanta sekä erilaiset toisiinsa kytköksissä olevat verkkopalvelut tekevät tietoturvan
hallinnasta entistä haasteellisempaa niin yrityksille kuin yksityishenkilöillekin. Nämä tekijät yhdessä monimutkaistuvien
tietojärjestelmien, lisääntyvän sääntelyn ja geopolitiikan kasvaneen merkityksen kanssa kasvattavat
tietoturvatuotteiden ja -palveluiden kysyntää. Edistyneet kyberhyökkäykset yleistyvät, ja niiden tekijät muuttuvat
sinnikkäämmiksi. Samaan aikaan rikolliset pyrkivät hyödyntämään yleisten ohjelmistojen, verkkopalveluiden sekä
verkkoon kytkettyjen laitteiden haavoittuvuuksia ja hyökkäysten kohteena ovat paitsi kaiken kokoiset yritykset myös
yksityishenkilöt. Rikollisten lisäksi hallitukset ja haktivistit hyödyntävät haavoittuvuuksia muun muassa vakoiluun ja
seurantaan.
Yrityksiä vastaan tehtyjen hyökkäysten huomaaminen kestää nykyisin usein kuukausia. Koska useimmilla yrityksillä ei
vielä ole kykyä havaita tietomurtoja ja reagoida niihin, tähän tarkoitettujen ratkaisujen ja hallinnoitujen
tietoturvapalveluiden (EDR, MDR) kysynnän ennakoidaan kasvavan nopeasti. Asiakkaat täydentävät olemassa olevia
päätelaitteiden tietoturvaratkaisujaan (EPP) uusilla uhkien havaitsemiseen ja niihin reagointiin tarkoitetuilla
toiminnallisuuksilla (EDR), minkä vuoksi päätelaitteiden tietoturva käy parhaillaan läpi murrosta. Yritykset ja muut
organisaatiot käyttävät myös entistä enemmän hallinnoituja tietoturvapalveluita ja pilvipohjaisia ratkaisuja, jotka
auttavat niitä hallitsemaan tietoturvaansa.
Kuluttajien tietoturvatuotteiden markkinoihin vaikuttaa merkittävästi laitekannan muuttuminen, sovelluskaupat sekä
verkkomyynnin kehitys ylipäänsä. Verkkoon kytkettyjen laitteiden määrä kodeissa kasvaa nopeasti, ja niinpä
teleoperaattorit investoivat merkittävästi verkkoyhteyksien parantamiseen sekä lisäävät tarjoomaansa uusia
tietoturvaan liittyviä palveluita. Kaiken kaikkiaan kuluttajat ovat yhä paremmin tietoisia tietoturvaansa ja
yksityisyydensuojaansa kohdistuvista uhista ja etsivät kattavampia ratkaisuita turvaamaan digitaalista elämäänsä.

Näkymät
F-Secure julkaisee näkymät vuodelle 2022 myöhemmin, kun jakautumisprosessi on edennyt pidemmälle.

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet
Kuluttajatietoturvaliiketoiminnan keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:
•
•

Kasvutavoite: Korkea yksinumeroinen orgaanisen liikevaihdon kasvu
Kannattavuustavoite: Oikaistu EBITA-marginaali yli 42 % alkuvaiheen kasvuinvestointien jälkeen

Yritystietoturvaliiketoiminnan keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:
•
•

Kasvutavoite: Kaksinkertaistaa liikevaihto orgaanisesti vuoden 2025 loppuun mennessä
Kannattavuustavoite: Oikaistu käyttökate saavuttaa nollatason vuoden 2023 loppuun mennessä ja oikaistu
käyttökateprosentti noin 20 % vuoteen 2025 mennessä

Hallituksen ehdotus voiton käyttämisestä
Yhtiön osinkopolitiikkana on jakaa noin puolet vuotuisesta voitosta osinkona. F-Secure Oyj:n voitonjakokelpoiset
varat 31.12.2021 olivat 81,4 miljoonaa euroa, josta tilikauden tuloksen osuus oli 15,7 miljoonaa euroa. Yhtiön
taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia.
F-Securen hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2021 ei makseta osinkoa yhtiön ja sen kuluttajatietoturvaliiketoiminnan
suunnitellun jakautumisen vuoksi.
Lisätietoa suunnitellusta jakautumisesta löytyy jakautumissuunnitelmasta, joka julkaistaan 17.2.2022 ja löytyy yhtiön
verkkosivulta: www.f-secure.com.
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Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Raportointikauden jälkeen helmikuussa 2022 F-Secure myi omistamansa eteläafrikkalaisen F-Secure Cyber Security
(PTY) Limitedin osakkeet paikalliselle toimivalle johdolle. Myynnin vaikutusta taloudelliseen raportointiin kuvataan
tarkemmin vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa.
F-Secure julkisti yhtiön kuluttajatietoturvaliiketoiminnan strategisten vaihtoehtojen arvioinnin tulokset 17.2.2022. FSecure Oyj:n hallitus on päättänyt tavoitella kuluttajatietoturvaliiketoiminnan jakamista yhtiöstä osittaisella
jakautumisella. Suunnitelma on muuttaa kuluttajatietoturvaliiketoiminta uudeksi itsenäiseksi yhtiöksi, jonka nimeksi
tulisi F-Secure Oyj ja joka perustettaisiin jakautumisen yhteydessä. Nykyinen F-Secure Oyj jatkaa
yritystietoturvaliiketoimintaansa ja suunnittelee yhtiön nimen muuttamista WithSecure Oyj:ksi. Jakautumisen
suunniteltu toteuttamisajankohta on 30.6.2022. Kaupankäynnin uuden kuluttajatietoturvayhtiön osakkeilla
arvioidaan alkavan Helsingin pörssissä 1.7.2022 tai mahdollisimman pian sen jälkeen.
Helsinki, 16. helmikuuta 2022
F-Secure Oyj
Hallitus
Risto Siilasmaa
Pertti Ervi
Päivi Rekonen
Tuomas Syrjänen
Keith Bannister
Åsa Riisberg
Robin Wikström
Toimitusjohtaja
Juhani Hintikka
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F-SECURE -KONSERNI
LAAJA TULOSLASKELMA 1.1.–31.12.2021
(1000 EUR)
Konserni
IFRS
2021

Konserni
IFRS
2020

236 265

220 204

-50 551

-47 996

185 714

172 208

2 791
-99 215
-46 599
-24 984

2 108
-95 625
-41 891
-17 120

17 707

19 680

1 473
-1 751

2 443
-5 666

17 429

16 457

-4 726

-3 581

12 703

12 875

3 992

-7 361

TILIKAUDEN LAAJA TULOS

16 695

5 514

Tilikauden tuloksen jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille

12 703

12 875

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille

16 695

5 514

0,08
0,00

0,08
0,00

TULOSLASKELMA

LIIKEVAIHTO

(2)
0

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut

(6)
0
0
0

Bruttokate
Liiketoiminnan muut tuotot
Myynnin ja markkinoinnin kulut
Tuotekehityksen kulut
Hallinnon kulut

(3)
(4,5,6)
(4,5,6)
(4,5,6)
0
0
0
(8)
(8)
0
0
0
(9)

LIIKETULOS
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
TULOS ENNEN VEROJA
Tuloverot
TILIKAUDEN TULOS
Muut laajan tuloksen erät
Ulkomaisiin yksiköihin liittyvät muuntoerot

Tulos/osake
- laimentamaton ja laimennettu

(10)
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F-SECURE -KONSERNI
TASE 31.12.2021

(1000 EUR)
Konserni
IFRS
2021

Konserni
IFRS
2020

(4,13)
(13)
(11,12,13)
(21)
(16)

12 712
33 034
85 143
4 124
1 860
136 874

14 064
34 016
81 944
3 954
579
134 557

(14)
(16)
(15,16)
(16)
(15)
(15, 20)

51
4 714
49 856
1 740
61
52 940
109 361

74
3 398
47 462
872
61
51 380
103 246

246 235

237 803

VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet
Liikearvo
Laskennalliset verosaamiset
Muut saamiset
Pitkäaikaiset varat yhteensä
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus
Jaksotettu liikevaihto
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Rahat ja pankkisaamiset
Lyhytaikaiset varat yhteensä
VARAT YHTEENSÄ
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F-SECURE-KONSERNI
TASE 31.12.2021

(1000 EUR)
Konserni
IFRS
2021

Konserni
IFRS
2020

1 551
165
-849
-124
6 789
87 831
95 363

1 551
165
-1 288
-4 116
6 464
79 554
82 330

0

0

(4,19, 20)
(21)
(22)

17 577
1 880
26 335
45 792

23 929
1 294
25 338
50 560

(4,19, 20)
(20, 22)
(22)
(22)

10 824
29 990
4 182
60 084
105 080

15 937
26 088
5 656
57 232
104 913

246 235

237 803

OMA PÄÄOMA JA
VELAT

OMA PÄÄOMA

(17)

Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Omat osakkeet
Muuntoerot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Kertyneet voittovarat
Oma pääoma yhteensä
PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset velat, pitkäaikaiset
Laskennalliset verovelat
Muut velat
Pitkäaikaiset velat yhteensä
LYHYTAIKAISET VELAT
Korolliset velat, lyhytaikaiset
Ostovelat ja muut velat
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset velat yhteensä
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

11

A - 40

DocuSign Envelope ID: 1F44EF2E-160D-4411-A661-527A583A44FD
C5C9734B-FA32-4F18-90C8-66072ED7C708

F-SECURE -KONSERNI
RAHAVIRTALASKELMA 1.1.–31.12.2021

(1000 EUR)

Konserni
IFRS
2021

Konserni
IFRS
2020

Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden tulos
Oikaisut
Suunnitelman mukaiset poistot
Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappiot
Muut oikaisut
Rahoitustuotot ja kulut
Välittömät verot
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

12 703
0
15 066
142
2 504
278
4 726
35 420

12 875
0
16 020
58
1 783
3 224
3 581
37 542

Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-), vähennys (+)
Vaihto-omaisuuden lisäys (-), vähennys (+)
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+), vähennys (-)
Varausten lisäys (+), vähennys (-)

-4 138
23
7 371
0,00

6 164
33
5 069
-500

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

38 675

48 307

Maksetut korot
Saadut korot
Muut rahoituskulut ja -tuotot
Maksetut välittömät verot

-451
11
-843
-6 652

-536
-4
-1 017
-70

Liiketoiminnan rahavirta

30 741

46 680

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
Investoinnit tytäryhtiöiden osakkeisiin vähennettynä hankintahetken rahavaroilla
Investoinnit myytävissä oleviin rahoitusvaroihin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot

-6 569
0
0
433

Investointien rahavirta

-6 135

-8 139
-3 681
6
238
0
-11 575

0
-11 000
-5 963
-6 334
-23 298

10 000
-11 000
-7 251
0
-8 251

1 309

26 854

51 380

25 427

252

-902

52 940

51 380

Rahoituksen rahavirta
Korollisten velkojen nostot
Korollisten velkojen takaisinmaksut
Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut
Maksetut osingot
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarat tilikauden alussa
Valuuttakurssien muutosten vaikutus
Rahavarat tilikauden lopussa
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F-SECURE -KONSERNI
31.12.2021

(1000 EUR)

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osake- Ylikurssi- Omat Muunto- Sij.vapaan Kertyneet Yhteensä
pääoma rahasto osakkeet erot
oman
voittopääoman
varat
IFRS
rahasto
Oma pääoma 31.12.2019
1 551
165 -2 141 3 245
6 172
67 166
76 158
Tilikauden tulos
0
0
0
0
0
12 875
12 875
Muuntoero
-7 361
0
-7 361
Tilikauden laaja tulos yhteensä
-7 361
0
12 875
5 514
Osakeperusteisten maksujen kustannus
0
0
853
0
291
-486
659
Oma pääoma 31.12.2020
1 551
165 -1 288 -4 116
6 464
79 554
82 330
Tilikauden tulos
0
0
12 703
12 703
Muuntoero
0
0
0 3 992
0
0
3 992
Tilikauden laaja tulos yhteensä
3 992
0
12 703
16 695
Osingonjako
0
0
0
0
0
-6 334
-6 334
Osakeperusteisten maksujen kustannus
0
0
439
0
325
1 913
2 678
Oma pääoma 31.12.2021
1 551
165
-849
-124
6 789
87 831
95 363

Lisätietoja esitetään liitetiedossa 17. Oma pääoma.

13

A - 42

DocuSign Envelope ID: 1F44EF2E-160D-4411-A661-527A583A44FD
C5C9734B-FA32-4F18-90C8-66072ED7C708

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET
Perustiedot
F-Secure toimittaa tietoturvatuotteita ja -palveluja globaalisti kuluttaja- ja yritysasiakkaille.
Konsernin emoyritys on F-Secure Oyj. Emoyrityksen kotipaikka on Helsinki ja sen rekisteröity osoite on
Tammasaarenkatu 7, 00180 Helsinki. Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa osoitteesta www.fsecure.com tai emoyhtiön rekisteröidystä osoitteesta.
F-Secure Oyj:n hallitus on hyväksynyt tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi kokouksessaan 16.2.2022.
Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen
julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus tehdä päätös
tilinpäätöksen muuttamisesta.
LAATIMISPERUSTEET
F-Securen konsernitilinpäätös vuodelta 2021 on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjen
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaan. Sitä
laadittaessa on noudatettu 31.12.2021 voimassaolleita ja EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä IAS- ja IFRSstandardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja.
Yhdistelyperiaatteet
Konsernitilinpäätökseen yhdistellään F-Secure Oyj ja sen määräysvallassa olevat yritykset. Yhdistely
tehdään hankintamenetelmää käyttäen ja yhdistely tehdään siitä hetkestä lähtien, kun konserni on saanut
määräysvallan. Yhdistely lopetetaan, kun määräysvalta lakkaa. Konsernilla ei ole osakkuusyhtiöitä eikä
konsernin tytäryhtiöillä ole määräysvallattomia omistajia.
Konsernin sisäiset liiketapahtumat ja tase-erät mukaan lukien realisoitumattomat sisäiset katteet, on
eliminoitu yhdistelyssä. Tytäryhtiöiden tilinpäätösten laadintaperiaatteita on tarvittaessa muutettu
vastaamaan konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteita.
Valuuttamääräiset tapahtumat
Konsernitilinpäätös esitetään euroina, joka on emoyhtiön toimintavaluutta. Jokaisena raportointipäivänä
ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat muutetaan euroiksi tilikauden keskikurssiin ja taseet käyttäen
Euroopan Keskuspankin tilinpäätöspäivänä julkaisemia kursseja. Muuntoerot kirjataan omaan pääomaan ja
niiden muutos muihin laajan tuloksen eriin.
Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat kirjataan liiketoimen toteutumispäivän kurssiin. Tilikauden
päättyessä avoimena olevat ulkomaanrahan määräiset saatavat ja velat arvostetaan käyttäen Euroopan
keskuspankin tilinpäätöspäivänä julkaisemia kursseja. Kurssivoitot ja -tappiot on kirjattu tuloslaskelman
rahoituseriin.
Muutokset laskentastandardeissa 2021
Tilikauden 2021 aikana konsernin laskentaperiaatteissa ei ole tapahtunut muutoksia.
COVID-19-pandemian vaikutukset taloudelliseen raportointiin tilikaudella 2021
Vuoden 2021 aikana COVID-19-pandemian vaikutukset F-Securen taloudelliseen raportointiin jatkuivat ja
näkyivät lisääntyneenä johdon harkintana tiettyjen erien osalta. Pandemian vaikutukset liiketoimintaan ovat
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olleet edellistä vuotta vähäisemmät, kun konserni on onnistunut omaksumaan uusia tapoja työskennellä ja
toimittaa palveluita.
Vuoden 2021 aikana viitteitä liikearvon mahdollisesta arvonalentumisesta on arvioitu jatkuvasti. Tilikauden
aikana viitteitä ei ole havaittu, ja ainoastaan vuosittaiset arvonalennustestaukset on laadittu vuoden lopussa.
Testaukset eivät johtaneet arvonalentumiskirjauksiin.
Johdon arvion mukaan COVID-19-pandemia voi vaikuttaa konsernin asiakkaiden maksukykyyn lyhyellä ja
pidemmällä aikavälillä. Vuonna 2020 odotettavissa olevien luottotappioiden määrää IFRS 9 -standardin
mukaisesti arvioitiin uudestaan ottamaan huomioon pandemian aiheuttama kohonnut riski. Merkittäviä
riskejä ei realisoitunut tilikauden 2020 aikana, mutta pitkittynyt pandemia voi edelleen vaikuttaa asiakkaiden
maksukykyyn. Mahdolliset vaikutukset odotettavissa oleviin luottotappioihin arvioitiin uudestaan vuodelle
2021 ja varaukseen sisällytettiin edelleen pieni korotus kohonneen riskin huomioimiseksi,
Vuonna 2020 COVID-19-pandemia vaikutti väliaikaisesti konsernin kyberturvakonsultoinnin
kannattavuuteen tietyissä maissa. Vuoden 2020 lopussa johto arvioi konsernin mahdollisuuksia hyödyntää
näissä maissa syntyneet verotuksessa syntyneet tappiot IAS 12 -standardin mukaisesti ja laskennallisia
verosaamisia kirjattiin arvioiden pohjalta. Vuoden 2021 aikana konserni on onnistunut hyödyntämään näitä
tappioita tilikaudella syntyneitä voittoja vastaan. Uusia tappioita pandemian vaikutuksista johtuen ei ole
syntynyt.
Konsernin rahoitussopimus sisältää 23 000 tuhannen euron vahvistetun valmiusluoton (RCF, Revolving
Credit Facility). Edellisen tilikauden lopussa luotosta oli nostettuna 5 000 tuhatta euroa. Konsernin
maksuvalmius säilyi hyvänä vuonna 2021 ja RCF maksettiin kokonaisuudessaan takaisin ensimmäisen
neljänneksen aikana.
Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvionvaraiset erät
Tilinpäätöksen laadinnassa käytetään arvioita ja oletuksia tulevasta. Lisäksi tilinpäätöksen
laatimisperiaatteiden soveltamisessa joudutaan käyttämään harkintaa. Nämä vaikuttavat tilinpäätöksen
sisältöön ja on mahdollista, että toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista.
Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tehdyt arviot pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen
raportointikauden päättymispäivänä. Arvioiden tekemisessä käytetään johdon aiempia kokemuksia sekä
oletuksia konsernin taloudellisen toimintaympäristön tulevasta kehityksestä. Mahdolliset arvioiden ja
oletusten tarkistukset kirjataan sillä tilikaudella, jonka aikana arviota tai oletusta muutetaan ja kaikilla tämän
jälkeisillä tilikausilla, mikäli tarkistus vaikuttaa sekä kuluvaan että tuleviin kausiin.
Tilinpäätöspäivänä arvioista johtuvaa epävarmuutta sisältyy erityisesti seuraaviin osa-alueisiin:

-

Arvonalennustestaukset: Yrityshankinnoissa syntyneen liikearvon kerrytettävissä olevan
rahamäärän määrittäminen perustuu arvioituihin tuleviin kassavirtoihin, joiden laadinnassa käytetään
johdon arvioita.
Liikearvon lisäksi keskeneräiset aineettomat hyödykkeet (2,7 miljoonaa euroa) testataan
arvonalentumisten varalta vuosittain. Kerrytettävissä oleva rahamäärä perustuu hyödykkeen
myynnistä ja/tai käytöstä syntyviin arvioituihin tuleviin kassavirtoihin.

-

Verotuksen tappioista kirjatut laskennalliset verosaamiset: Konserni on kirjannut taseeseen
laskennallisia verosaamisia tappioista. Suurimmat tappiot ovat Iso-Britanniassa, jossa laskennallisen
verosaamisen määrä on 2,5 miljoonaa. Laskennallisen verosaamisen määrä perustuu johdon arvioon
tappioiden hyödyntämisestä tulevina vuosina.
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-

Odotettavissa olevat luottotappiot: Odotettavissa olevien luottotappioiden varaus konsernin
taseessa on 2,1 miljoonaa euroa. Johto on käyttänyt harkintaa COVID-19 -pandemian vaikutusten
arvioinnissa odotettavissa oleviin luottotappioihin ja varausta on nostettu arvioon perustuen.

-

Osakeperusteiset maksut: Konsernin osakeperusteiset maksut on pääsääntöisesti sidottu
markkinaperusteisiin ehtoihin. Johto käyttää näistä kannustinohjelmista annettavien osakkeiden
käyvän arvon määrittämisessä ulkopuolista arvonmääritystä. Arvonmäärityksessä on käytetty Monte
Carlo -simulaatiota.

-

Iso-Britannian julkisen sektorin konsultointiliiketoiminnan myyntiin liittyvä ehdollinen
kauppahinta: Joulukuussa 2021 myydyn Iso-Britannian julkisen sektorin konsultointiliiketoiminnan
kokonaiskauppahintaan liittyy ehdollinen vastike, joka arvostetaan diskontattuun käypään arvoon
jokaisena raportointipäivänä. Ehdollisen vastikkeen määrä riippuu tulevasta kehityksestä ja sisältää
siten johdon harkintaa ja arvioon liittyvää epävarmuutta.

Myyntituottojen tuloutus
Liikevaihto muodostuu yritys- ja kuluttajaliiketoiminnoissa. Yritystietoturvan liikevaihto sisältää
kyberturvallisuustuotteet, hallinnoidut palvelut sekä kyberturvallisuuskonsultoinnin.
Kyberturvallisuustuotteisiin kuuluvat päätelaitteiden tietoturvatuotteet (F-Secure Elements Endpoint
Protection; F-Secure Business Suite; F-Secure Cloud Protection for Salesforce, F-Secure Elements for
Microsoft Office 365) sekä kehittyneet ratkaisut tietomurtojen havaitsemiseksi ja niihin reagoimiseksi (FSecure Elements Endpoint Detection and Response ja F-Secure Countercept) sekä haavoittuvuuksien
hallitsemiseksi (F-Secure Elements Vulnerability Management ja phishd). Kuluttajatietoturvassa liikevaihto
syntyy joko operaattorikanavan kautta tai suorana kuluttajamyyntinä, ja päätuotteisiin lukeutuvat F-Secure
SAFE, F-Secure FREEDOME, F-Secure SENSE, F-Secure KEY ja F-Secure ID PROTECTION.
Päätelaitteiden tietoturvatuotteet ja haavoittuvuuksien hallitsemiseen kehitetyt ratkaisut
Päätelaitteiden tietoturvaan kehitettyjä ratkaisuja (F-Secure Elements Endpoint Protection, F-Secure
Business Suite, F-Secure Elements Endpoint Detection and Response, F-Secure Cloud Protection for
Salesforce ja F-Secure Elements for Microsoft Office 365) myydään yritysasiakkaille myöntämällä
asiakkaalle ohjelmiston käyttöoikeus lisenssikaudelle tai tietoturvapalveluna (Security-as-a-Service). FSecure toimittaa asiakkaalle tuotteen sekä jatkuvia automaattisia päivityksiä uusiin uhkiin vastaamiseksi.
Ohjelmisto ja mukana tulevat palvelut liittyvät vahvasti yhteen ja niitä käsitellään yhtenä suoritevelvoitteena,
jonka myyntituotto tuloutetaan tasaisesti lisenssikaudelle ajan kuluessa.
Tuotteet kuluttaja-asiakkaille sekä haavoittuvuuksien hallintaan kehitetyt tuotteet yritysasiakkaille (F-Secure
Elements Vulnerability Management ja phishd) myydään palveluna eivätkä ne sisällä lisenssiä ohjelmistoon.
Myyntituottoja käsitellään yhtenä suoritevelvoitteena ja ne tuloutetaan tasaisesti sopimuskaudelle ajan
kuluessa.
Kun myytävään ratkaisuun liittyy laitekomponentti (F-Secure SENSE), laite käsitellään erillisenä
suoritevelvoitteena, jonka liikevaihto tuloutetaan toimitushetkellä.
Kyberturvallisuuskonsultointi ja hallinnoidut palvelut
Kyberturvallisuuskonsultoinnin palvelut tuloutetaan liikevaihtoon palvelun toimittamisen perusteella. FSecuren hallinnoitua palvelua (F-Secure Countercept) käsitellään yhtenä suoritevelvoitteena. Asiakkaalle
myönnetään ohjelmiston käyttöoikeus ja palvelu toimitetaan jatkuvana sopimuskauden kuluessa.
Myyntituotot hallinnoiduista palveluista tuloutetaan tasaisesti sopimuskaudelle.
Asiakassopimuksiin perustuvien saamisten ja velkojen esittäminen taseessa
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Saamiset sopimuksista asiakkaiden kanssa esitetään taseen erässä Jaksotettu liikevaihto. Velat sopimuksista
asiakkaiden kanssa esitetään taseessa Saatuina ennakoina, joka sisältyy joko pitkä- tai lyhytaikaisiin
velkoihin riippuen velkaan liittyvän asiakassopimuksen pituudesta.

Eläkkeet
Konsernin eläkejärjestelyt ovat maksupohjaisia kunkin maan paikalliseen lainsäädäntöön pohjautuen.
Maksupohjaiset suoritukset kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan sille tilikaudelle, jota veloitus koskee.

Vuokrasopimukset
Vuokrasopimukset, jotka täyttävät IFRS 16 -standardin vaatimukset kirjataan taseeseen
käyttöoikeusomaisuuseränä ja sitä vastaavana vuokravelkana. Käyttöoikeusomaisuuserät ja vuokravelat
arvostetaan hankintahetkellä jäljellä olevien vuokramaksujen nykyarvoon. Konsernin arvioitua lisäluoton
korkoa käytetään tulevien maksujen diskonttaamisessa. F-Securen diskonttauskorot vaihtelevat 2,45 % ja
9,15 % välillä riippuen vuokratun omaisuuserän maantieteellisestä sijainnista, vuokra-ajasta ja annetuista
vakuuksista.
F-Securen käyttöoikeusomaisuuserät koostuvat vuokratuista toimitiloista ja leasingautoista Lyhytaikaiset

sopimukset (jäljellä oleva vuokra-aika 12 kuukautta tai alle) tai arvoltaan vähäiset omaisuuserät jätetään
vuokrasopimusmääritelmän ulkopuolelle IFRS 16 -standardin salliman helpotuksen mukaisesti, ja
vuokrakulu kirjataan tasaisesti tuloslaskelmaan.
Konsernin toimistotilojen vuokrasopimukset tehdään tyypillisesti määräaikaisinä 3–6 vuodeksi, ja
sopimuksiin voi liittyä jatko-optio. Jokainen toimistotilojen vuokrasopimus neuvotellaan erikseen ja
sopimusten ehdoissa voi olla merkittävää vaihtelua. Jotkut konAsernin toimistotiloista on vuokrattu
toistaiseksi voimassa olevilla vuokrasopimuksilla, joissa sopimuksen päättymispäivää ei ole määritetty
yksiselitteisesti. Johto arvioi toistaiseksi voimassa olevien sopimusten todennäköisen pituuden
sopimuskohtaisesti ja vuokravelka määritetään sen mukaisesti. Muutokset arvioissa sisällytetään
taloudelliseen raportointiin jokaisena raportointipäivänä. Arvioidut pituudet vaihtelevat 3–5 vuoden välillä ja
vuokravelat toistaiseksi voimassa olevista sopimuksista ovat yhteensä 3,0 miljoonaa euroa.
Vuokravelkojen nykyarvojen määrittämisessä kaikki sopimuksiin sisältyvät palvelumaksut on erotettu
vuokramaksusta. Konsernin vuokrasopimuksiin ei sisälly jäännösarvotakuita eikä osto-optioita.
Tuloverot
Tuloslaskelmalla esitettävät tuloverot sisältävät tilikauden verot sekä laskennallisten verojen muutoksen.
Tilikaudelle kohdistuvat tuloverot kirjataan kaikissa konserniyhtiössä paikallisten verosäännösten mukaisen
verotettavan tulon perusteella. Laskennallinen verovelka tai -saaminen lasketaan kaikista kirjanpidon ja
verotuksen välisistä jaksotuseroista käyttämällä verokantoja, jotka on säädetty tilinpäätöshetkeen mennessä
tai jotka on tilinpäätöshetkeen mennessä käytännössä hyväksytty. Laskennallinen verosaaminen on kirjattu
siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan
väliaikainen ero voidaan hyödyntää. Laskennalliset verovelat kirjataan kaikista väliaikaisista eroista.
Laskennalliset verosaamiset ja -velat netotetaan, kun on olemassa laillisesti toimeenpantavissa oleva oikeus
kuitata tilikauden verotettavaan tuloon perustuva verovelka ja -saaminen keskenään, laskennalliset verovelat
ja -saamiset liittyvät samaan veronsaajaan ja kun konsernilla on aikomus suorittaa verot nettomääräisinä.
Liiketoimintojen yhdistäminen
Liiketoimintojen yhdistämiset tehdään hankintamenetelmää käyttäen. Liiketoimintojen yhdistämisessä
annettava vastike arvostetaan käypään arvoon, joka määritetään hankintapäivänä konsernista siirtyneiden

17

A - 46

DocuSign Envelope ID: 1F44EF2E-160D-4411-A661-527A583A44FD
C5C9734B-FA32-4F18-90C8-66072ED7C708

varojen ja yhdistämisessä hankitun kohteen aikaisemmille omistajille syntyvien velkojen käypien arvojen
yhteissummana. Liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvät ehdolliset vastikkeet arvostetaan käypään arvoon ja
sisällytetään vastikkeen kokonaismäärään. Hankintaan liittyvät kulut kirjataan tuloslaskelmaan.
Tunnistettavissa olevat hankitut varat ja vastattavaksi otetut velat kirjataan käypään arvoon hankintahetkellä
lukuun ottamatta laskennallisia verosaamisia tai velkoja, jotka arvostetaan IAS 12 -standardin periaatteiden
mukaisesti. Liikearvo kirjataan määrään, jolla hankintameno ylittää hankittujen varojen ja velkojen
nettoarvon hankintahetkellä.
Ehdollisen vastikkeen käyvän arvon muutokset, jotka eivät tule ilmi vuoden kuluessa hankinnasta ja liity
seikkoihin ja olosuhteisiin, jotka olivat olemassa hankintahetkellä, kirjataan tuloslaskelmaan.
Liikearvo
Liiketoimintojen yhdistämisissä syntyvä liikearvo kirjataan ja arvostetaan hankintahetkellä edellä esitettyjen
periaatteiden mukaisesti. Liikearvosta ei kirjata poistoja, vaan se testataan mahdollisen arvonalentumisen
varalta vähintään vuosittain ja aina, kun esiintyy jokin viite siitä, että arvo saattaa olla alentunut.
Arvonalentumistestausta varten liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille, joiden odotetaan
hyötyvän liiketoimintojen yhdistämisessä syntyvistä synergioista. Jos rahavirtaa tuottavan yksikön
kerrytettävissä oleva rahamäärä alittaa yksikön kirjanpitoarvon, arvonalennus kohdistetaan ensimmäiseksi
liikearvoon ja sitten yksikön muihin varoihin. Jos liikearvoon on kohdistettu arvonalentumista, sitä ei
peruuteta tulevilla tilikausilla. Liikearvo arvostetaan hankintamenoon kumulatiivisilla arvonalennuksilla
vähennettynä.
Aineettomat hyödykkeet
Tutkimus- ja kehitysmenot
Yhtiö kirjaa tutkimukseen liittyvät menot kuluksi tapahtumakaudelle. Kehittämismenot, jotka aiheutuvat
uusien tuotteiden tai merkittäviä uusia piirteitä sisältävien uusien tuoteversioiden suunnittelusta, aktivoidaan
taseeseen aineettomiksi hyödykkeiksi siitä lähtien kun IAS 38 mukaiset vaatimukset täyttyvät. Suunnitelman
mukaiset poistot tehdään tasapoistoina arvioidun taloudellisen pitoajan kuluessa, 3–8 vuodessa.
Liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut aineettomat hyödykkeet
Liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut aineettomat hyödykkeet, jotka kirjataan liikearvosta erillisinä,
arvostetaan hankintahetkellä käypään arvoon. Alkuperäisen arvostuksen jälkeen aineettomat hyödykkeet
kirjataan alkuperäiseen hankintamenoon kumulatiivisilla poistoilla ja arvonalennuksilla vähennettynä.
Liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut aineettomat hyödykkeet sisältävät teknologiaa, tuotemerkkejä ja
asiakassuhteita, ja niillä on kaikilla rajattu taloudellinen vaikutusaika. Teknologian ja tuotemerkkien
alkuperäisessä arvostamisessa käytetään Relief from royalty -menetelmää ja asiakassuhteet arvostetaan
Excess earnings -menetelmää käyttäen. Liiketoimintojen yhdistämisessä hankittujen aineettomien
hyödykkeiden arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat:

Teknologia
Tuotemerkki
Asiakassuhteet

10 vuotta
2 vuotta
6-10 vuotta

Muut aineettomat hyödykkeet
Muut aineettomat hyödykkeet sisältää aineettomia oikeuksia ja ohjelmistoja, joilla on rajattu taloudellinen
vaikutusaika. Muut aineettomat hyödykkeet on arvostettu alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä
kumulatiivisilla poistoilla sekä mahdollisilla arvonalennuksilla. Poistot kirjataan tasapoistoina hyödykkeiden
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arvioidun taloudellisen pitoajan kuluessa. Aineettomien hyödykkeiden arvioidut taloudelliset vaikutusajat
ovat seuraavat:
Aineettomat oikeudet
Muut aineettomat hyödykkeet

3–8 vuotta
5–10 vuotta

Aineelliset hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet on arvostettu alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla
poistoilla sekä mahdollisilla arvonalennuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot tehdään tasapoistoina
hyödykkeen arvioidun taloudellisen pitoajan kuluessa. Aineellisten hyödykkeiden suunnitelmien mukaiset
poistoajat ovat seuraavat:
Koneet ja laitteet
Muut aineelliset hyödykkeet

3–8 vuotta
5–10 vuotta

Muut aineelliset hyödykkeet käsittävät vuokrahuoneistojen perusparannusmenoja.
Aineellisten hyödykkeiden myynneistä syntyneet voitot tai tappiot on kirjattu tuloslaskelmaan ja ne esitetään
liiketoiminnan muissa tuotoissa tai kuluissa.
Arvonalentumiset
Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo on alentunut.
Jos viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Liikearvon ja
keskeneräisten aineettomien hyödykkeiden kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan lisäksi vuosittain
riippumatta siitä, onko arvonalentumisesta viitteitä.
Mikäli omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä oleva rahamäärä, on sen arvo
alentunut ja se kirjataan kerrytettävissä olevaan rahamäärään. Kerrytettävissä oleva rahamäärä on
omaisuuserän käypä arvo vähennettynä luovutuksesta aiheutuvilla menoilla tai sitä korkeampi käyttöarvo.
Arvonalentumistappio kirjataan tuloslaskelmaan.
Arvonalentumistappio perutaan vain siinä tapauksessa, että viimeisimmän arvonalentumistappion
kirjaamisen jälkeen on tapahtunut muutos niissä arvioissa, joita on käytetty määritettäessä omaisuuserästä
kerrytettävissä olevaa rahamäärää. Arvonalentumistappiota ei kuitenkaan peruta enempää, kuin mikä
hyödykkeen kirjanpitoarvo poistot huomioiden olisi ollut ilman arvonalentumistappion kirjaamista.
Liikearvosta kirjattua arvonalentumistappiota ei peruta myöhemmällä kaudella.
Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alhaisempaan nettorealisointiarvoon. Hankintameno
määritetään FIFO-menetelmällä. Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu
myyntihinta, josta on vähennetty arvioidut tuotteen valmiiksi saattamiseen tarvittavat menot ja myynnistä
johtuvat menot.
Rahoitusvarat
Rahoitusvarat kirjataan alun perin käypään arvoon. Myyntisaamiset kirjataan alun perin transaktiohintaan, ja
myöhemmin jaksotettuun hankintahintaan odotetuilla luottotappioilla vähennettynä. Myyntisaamiset ja muut
rahoitusvarat kirjataan pois taseesta kun oikeudet rahavirtoihin lakkaavat tai on siirretty toiselle osapuolelle
Myyntisaamisten odotettavissa oleva luottotappio kirjataan IFRS 9 -standardin mukaisesti. Odotettavissa
olevan luottotappion määrä päivitetään jokaisena raportointipäivänä kuvastamaan rahoitusvaran luottoriskin
muutosta. Odotettavissa olevan luottotappion arvioinnissa käytetään matriisia, jossa myyntisaamiset on
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luokiteltu luottotappiohistorian ja saatavan luottoriskiä kuvaavien tekijöiden perusteella (esim.
maantieteellinen alue ja ikäjakauma).
Rahoitusvelat
F-Secure luokittelee lainat rahoituslaitoksilta, osto- ja muut velat muihin rahoitusvelkoihin, jotka arvostetaan
jaksotettuun hankintamenoon. Transaktiomenot, kuten lainan järjestelypalkkiot jaksotetaan laina-ajalle.
Yrityshankinnoissa syntyvät ehdolliset vastikkeet luokitellaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattaviksi rahoitusveloiksi ja niiden muutokset kirjataan tuloslaskelmaan. Ehdolliset vastikkeet arvostetaan
käypään arvoon jokaisen raportointikauden lopussa. Rahoitusvelat luokitellaan lyhytaikaisiksi, ellei
konsernilla ole ehdotonta oikeutta siirtää velan maksua vähintään 12 kuukauden päähän raportointikauden
päättymispäivästä.
Johdannaissopimukset
Konserni käyttää johdannaissopimuksia, kuten valuuttatermiinejä, suojautuakseen valuuttakurssien
vaihteluista aiheutuvilta riskeiltä. Johdannaissopimukset esitetään tilinpäätöksessä käypään arvoon.
Valuuttatermiinisopimusten käypä arvo lasketaan maturiteettirakenteeltaan vastaavanlaisten sopimusten
tilinpäätöspäivänä vallitsevien termiinikurssien perusteella. Yhtiö ei sovella suojauslaskentaa, joten käyvän
arvon muutoksista syntyvät voitot ja tappiot merkitään suoraan tuloslaskelmaan.
Varaukset
Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen
velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus on arvioitavissa
luotettavasti. Varauksen määrä on paras arvio vastikkeesta, joka vaaditaan velvoitteen täyttämiseen jokaisena
raportointipäivänä. Riskit ja epävarmuustekijät huomioidaan arviota tehdessä.
Omat osakkeet
Konsernin emoyhtiö on hankkinut omia osakkeita vuosina 2008–2011. Omien osakkeiden hankintameno on
vähennetty omasta pääomasta.

Osakeperusteiset maksut
F-Secure palkitsee ja motivoi henkilöstöään oman pääoman ehtoisilla kannustinohjelmilla. Yhtiöllä on
raportointihetkellä osakepohjaisia kannustinohjelmia.
F-Securen osakepohjaiset kannustinohjelmat on suunnattu konsernin avainhenkilöstölle. Ohjelmat
jakaantuvat osakkeina maksettavaan ja rahana maksettavaan osaan. Osakkeina maksettava erä arvostetaan
käypään arvoon myöntämishetkellä ja kirjataan tasaerinä oikeuden syntymisajanjakson aikana
tuloslaskelmaan kuluksi ja vastakirjauksena taseen oman pääoman voittovaroihin. Suoritukseen perustuvissa
kannustinohjelmissa käypä arvo määritellään käyttämällä F-Secure Oyj:n osakkeen markkina-arvoa.
Markkinapohjaisiin ehtoihin perustuvissa ohjelmissa käypä arvo määritetään käyttämällä yleisesti
hyväksyttyjä arvonmääritystekniikoita. Rahana maksettava erä arvostetaan alun perin myöntämishetken
käypään arvoon. Jokaisena raportointipäivänä rahana maksettava erä arvostetaan uudelleen käypään arvoon
ja käyvän arvon muutos kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi ja vastakirjauksena taseen velkoihin. Rahana
maksettava osuus arvostetaan uudestaan käypään arvoon jokaisena tilinpäätöspäivänä. Palkkion
myöntämishetkellä määritelty kulu perustuu konsernin arvioon siitä osakkeiden määrästä, joihin oletetaan
syntyvän oikeus oikeuden syntymisajanjakson lopussa. Jos henkilö lähtee yrityksestä ennen palkkiooikeuden lopullista syntymistä, palkkio menetetään. Konserni päivittää oletuksen lopullisesta osakkeiden
määrästä jokaisena raportointipäivänä. Näiden arvioiden muutokset kirjataan tuloslaskelmaan.
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Kulujen esittäminen
Kulujen jako toimintokohtaisen esitystavan mukaiseksi on toteutettu esittämällä välittömät kulut kyseisessä
toiminnossa ja allokoimalla muut operatiiviset kulut toimintojen tilikauden keskimääräisen
henkilölukumäärän perusteella.
Liiketulos
IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardi ei määrittele liiketuloksen käsitettä. Konserni on määritellyt sen
seuraavasti: liiketulos on nettosumma, joka muodostuu, kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut
tuotot, vähennetään ostokulut oikaistuna varastojenmuutoksella, vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuvat
kulut, poistot ja mahdolliset arvonalentumistappiot sekä liiketoiminnan muut kulut.

Uudet standardit ja tulkinnat, joita ei ole vielä otettu käyttöön
Uusilla tai muutetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei odoteta olevan vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.
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F-SECURE -KONSERNI
31.12.2021

(1000 EUR)

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
1. Segmentti-informaatio
Konsernilla on yksi liiketoimintasegmentti, tietoturva. Segmenttiraportointi noudattaa sisäistä
raportointia, jota toimitetaan ylimmän operatiivisen päätöksentekijän käyttöön. Johtoryhmä on
nimetty ylimmäksi operatiiviseksi päätöksentekijäksi ja vastaa resurssien allokoinnista, toiminnan
arvioinnista sekä strategisten päätösten tekemisestä. Eri maantieteellisten alueiden liikevaihto
esitetään asiakkaiden sijainnin mukaan ja pitkäaikaiset varat esitetään varojen sijainnin mukaan.
Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot
Liikevaihtoa koskeva maantieteellinen jakauma esitetään liitetiedossa 2.

Pitkäaikaiset varat
Pohjoismaat
Eurooppa pl. Pohjoismaat
Pohjois-Amerikka
Muu maailma
Yhteensä

Konserni Konserni
2021
2020
34 506
31 907
67 785
67 063
1 308
902
33 276
34 685
136 874
134 557

2. Liikevaihto
Myyntituottojen tuloutuksen periaatteet esitetään konsernin laadintaperiaatteissa, osiossa Myynnin tuloutus .
Myyntituottojen jaottelu
Konserni Konserni
2021
2020
Myyntikanavat
Ulkoinen liikevaihto
Kuluttajatietoturva
Yritystietoturva
Tuotteet
Palvelut
Yhteensä

106 250
130 015
82 773
47 242
236 265

100 106
120 098
74 279
45 819
220 204

Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot
Ulkoinen liikevaihto
Pohjoismaat
Eurooppa pl. Pohjoismaat
Pohjois-Amerikka
Muu maailma
Yhteensä

77 144
104 794
24 576
29 751
236 265

70 948
98 893
23 242
27 121
220 204

Asiakassopimuksiin perustuvat saamiset ja velat
Asiakassopimuksiin perustuvat suoritevelvoitteet, jotka raportointipäivänä on täytetty mutta ei
laskutettu esitetään taseessa Jaksotettuna liikevaihtona . Tasearvo liittyy tuotteisiin ja palveluihin,
jotka on toimitettu asiakkaille ja tuloutettu liikevaihtoon, mutta ei vielä laskutettu.
Asiakassopimuksiin perustuvat velat esitetään taseessa Saatuina ennakoina , jotka sisältyvät pitkätai lyhytaikaisiin velkoihin riippuen velan perusteena olevan sopimuksen pituudesta. Edellisenä
vuonna lyhytaikaisena saatuna ennakkona esitetyt erät on tuloutettu liikevaihtoon kuluneen
tilikauden aikana. Saadut ennakot perustuvat asiakassopimusten jäljellä oleviin
suoritevelvoitteisiin, joita ei vielä ole tuloutettu liikevaihtoon. Tasearvo liittyy velvoitteeseen
toimittaa ohjelmistotuotteita tai hallinnoituja palveluita monivuotisiin sopimuksiin perustuen.
Jaksotettu liikevaihto
Pitkäaikaiset saadut ennakot
Lyhytaikaiset saadut ennakot

4 714
25 988
60 084

3 398
23 788
57 232

Laskutuksesta johtuvat lisäykset saaduissa ennakoissa olivat 62 285 tuhatta euroa.
Suoritevelvoitteiden täyttämisestä johtuvat vähennykset saaduissa ennakoissa olivat 57 232 tuhatta
euroa.
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F-SECURE -KONSERNI
31.12.2021

(1000 EUR)

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
Konserni
2021

Konserni
2020

540
1 760
0
491
2 791

0
1 896
18
194
2 108

3. Liiketoiminnan muut tuotot
Myyntivoitot liiketoimintojen luovutuksesta
Saadut avustukset
Vuokratuotot
Muut
Yhteensä

Myyntivoittoihin liiketoimintojen luovutuksesta sisältyy Ison-Britannian julkisen sektorin
konsultointiliiketoiminnan myynnistä saatu tuotto. Saadut avustukset kirjataan tuotoksi ajanjaksona,
jolloin niihin kohdistuvat kulut syntyvät. Tilikausien 2020 ja 2021 aikana saadut avustukset ovat olleet
hieman korkeammat maissa, joissa paikallisia yrityksiä on tuettu julkisin toimenpitein pandemian aikana.
Muihin liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy muun muassa käyttöomaisuuden myyntivoitot ja saadut
vuokratuotot.
4. Vuokrasopimukset
Myynnin kulujen vähennys
Liiketoiminnan muiden kulujen vähennys (vuokrakulut)
Käyttöoikeusomaisuuserien poistojen lisäys
Liikevoiton lisäys
Rahoituskulujen lisäys
Tilikauden tulos

Lyhytaikaiset vuokrat

41
6 207
-6 022
227
-279
52

197
6 628
-6 536
288
-324
-36

180

205

8 130
1 111
0
9 241
0
0
8 279
1 122
9 401
0
6 185

8 554
1 207
0
9 761
0
0
8 663
1 202
9 865
0
7 278

Käyttöoikeusomaisuuserät ja vuokrasopimusvelat
Käyttöoikeusomaisuuserät
Rakennukset
Autot
Koneet ja laitteet
Yhteensä
Vuokrasopimusvelat
Rakennukset
Autot
Yhteensä
Vuokravelkojen takaisinmaksut

Käyttöoikeusomaisuuserien muutokset esitetään liitetiedossa 13. Käyttöomaisuus
Vuokrasopimusvelkojen korkojen maksut esitetään liitetiedossa 8. Rahoitustuotot ja -kulut
Vuokrasopimusvelkojen maturiteetti esitetään liitetiedossa 19. Rahoitusvelat
5. Poistot ja arvonalentumiset
Poistot
Muut aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot
Aineettomat hyödykkeet

-1 368
-4 723
-6 091

-1 945
-4 992
-6 937

Koneet ja kalusto
Käyttöoikeusomaisuuserät
Muut aineelliset hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet

-1 398
-6 022
-538
-7 958

-1 627
-6 536
-659
-8 823

Arvonalentumiset
Kehittämismenot
Arvonalentumiset yhteensä

-1 016
-1 016

-260
-260

Poistot yhteensä

-15 066

-16 020

Toimintokohtaiset poistot
Myynti ja markkinointi
Tuotekehitys
Hallinto
Poistot yhteensä

-5 352
-5 176
-4 537
-15 066

-6 138
-5 957
-3 925
-16 020
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31.12.2021

(1000 EUR)

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
Konserni
2021

Konserni
2020

-109 550
-12 907
-2 672
-8 993
-134 122

-103 747
-10 710
-801
-8 280
-123 538

6. Henkilöstökulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt
Osakeperusteiset maksut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista ja lainoista esitetään liitetiedossa 24. Lähipiiritapahtumat
Tiedot osakeperusteisista maksuista esitetään liitetiedossa 18. Osakeperusteiset maksut.
Henkilöstö keskimäärin

1 678

1 691

Henkilöstö toiminnoittain 31.12.
Konsultointi ja asiakastoimitukset
Myynti ja markkinointi
Tuotekehitys
Hallinto
Yhteensä

439
476
555
186
1 656

476
480
535
187
1 678

-319

-308
0
-38
-346

7. Tilintarkastajan palkkiot
Konsernin tilintarkastaja
Tilintarkastus, PricewaterhouseCoopers
Todistukset ja lausunnot, PricewaterhouseCoopers
Muut palvelut, PricewaterhouseCoopers
Yhteensä

-347
-666

PricewaterhouseCoopers Oy:n suorittamat muut kuin tilintarkastuspalvelut F-Secure -konsernin yhtiöille
olivat yhteensä 347 tuhatta euroa, ja ne koostuivat muusta konsultoinnista.
Muut tarkastajat
Tilintarkastus
Yhteensä

-58
-58

-58
-58

Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonta on myöntänyt PricewaterhouseCoopers Oy:lle sen
hakemuksesta tilintarkastuslain (1141/2015) 5 luvun 4 pykälässä tarkoitetun muiden kuin
tilintarkastuspalkkioiden enimmäismäärää koskevan poikkeusluvan.
8. Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot
Korkotuotot lainoista ja muista saamisista
Valuuttakurssivoitot
Muut rahoitustuotot
Yhteensä
Rahoituskulut
Korkokulut lainosta ja muista veloista
Korkokulut vuokrasopimusveloista
Valuuttakurssitappiot
Muut rahoituskulut
Yhteensä

11
1 452
10
1 473

-4
2 413
34
2 443

-451
-279
-668
-353
-1 751

-536
-324
-4 458
-349
-5 666
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(1000 EUR)

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
Konserni
2021

Konserni
2020

-4 357
108
-477
-4 726

-5 911
267
2 063
-3 581

9. Tuloverot
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero
Oikaisut edellisten tilikausien tilikauden veroihin
Laskennallisten verojen muutos
Yhteensä

Tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan verokannalla (20 %) laskettujen verojen välinen
täsmäytyslaskelma:
Tulos ennen veroja

17 429

16 457

Verot laskettuna Suomen verokannalla 20 %
Ulkomaisten verokantojen vaikutus
Vähennyskelvottomat kulut/verovapaat tuotot
Tappioista kirjaamattomat verosaamiset
Oikaisut edellisten tilikausien veroihin
Muut
Verot tuloslaskelmassa

-3 486
-312
-202
-716
108
-118
-4 726

-3 291
-349
19
-199
267
-27
-3 581

10. Osakekohtainen tulos
Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva
kauden voitto kauden aikan ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla.
Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden lukumäärän painotetussa keskiarvossa otetaan huomioon kaikkien laimentavien potentiaalisten osakkeiden osakkeiksi
muuttamisesta johtuva laimentava vaikutus.
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto
jatkuvat toiminnot
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
tilikauden aikana (1 000)
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
laimennusvaikutuksella oikaistun osakekohtaisen tuloksen laskemiseksi (1 000)
Laimentamaton ja laimennettu tulos/osake, jatkuvat toiminnot

12 703

12 875

158 354
158 354

158 082
158 082

0,08

0,08

Osakkeiden lukumäärän painotetussa keskiarvossa on otettu huomioon omien osakkeiden muutos.
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11. Yrityshankinnat
Tilikausien 2020 ja 2021 aikana ei ole ollut yrityshankintoja.
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(1000 EUR)

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Konserni
2021

Konserni
2020

12. Liikearvojen arvonalentumistestaus
Arvonalennustestausta varten liikearvo allokoidaan rahavirtaa tuottaville yksiköille (Cash generating unit, CGU).
Liikearvon kirjanpitoarvo 85 144 tuhatta euroa on allokoitu kahdelle rahavirtaa tuottavalle yksikölle:
Konsultointi
MDR

55 963
29 181
85 144

54 625
27 319
81 944

Liikearvo testataan arvonalentumisen varalta vuosittain tai useammin, jos ilmenee viitteitä, että arvo saattaisi olla
alentunut. Jokaisen rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä olevan rahamäärän määrittämiseen käytetään
kassavirtalaskelmaa, jonka ennustekausi on määritetty CGU:lle. Kassavirtojen pohjana on hallituksen hyväksymät
budjetit ja ennusteet. Konsultoinnilla ennusteperiodi on viisi vuotta ja MDR:ssä kuusi vuotta, jonka aikana
liiketoiminnan odotetaan saavuttavan vakaan aseman. Laskelmilla käytetyt diskonttokorot ennen veroja ovat olleet
Konsultoinnilla 9,8 % ja MDR:llä 13,6 %.
Molempien yksiköiden ennustekauden jälkeiset kassavirrat on ekstrapoloitu käyttäen tasaista 2 % vuosittaista
kasvutekijää. Markkinoiden, joilla rahavirtaa tuottavat yksiköt toimivat, odotetaan kasvavan merkittävästi laskelmilla
käytettyä kasvutekijää nopeammin: hallinnoitujen palveluiden (MDR, Managed detection and response) markkinan
odotetaan kasvavan 16,4 % vuosittain ja kyberturvallisuuskonsultoinnin markkinan 12,6 % vuosittain vuoteen 2024
mennessä.
Herkkyysanalyysi
Konserni on laatinut analyysin, jossa arvonalennustestausten herkkyyttä testataan keskeisten oletusten muutoksilla.
Keskeiset muuttujat ovat liikevaihto, kannattavuus ja diskonttokorko. Mitkään kohtuullisen todennäköiset keskeisten
oletusten muutokset arvonalennustestauksilla eivät johtaisi kerrytettävissä olevien rahamäärien vähentymiseen alle
kirjanpitoarvojen.
COVID-19 -pandemian vaikutus liikearvoon
Covid-19- pandemian vuoksi johto arvioi jatkuvasti mahdollisia viitteitä liikearvon arvonalentumisesta. Vuoden
2021 aikana johto ei ole havainnut arvonalentumiseen viittaavia tekijöitä, jotka olisivat johtaneet ylimääräisiin
testauksiin minkään rahavirtaa tuottavan yksikön osalta. Pandemiasta johtuva liikearvon arvonalentumiseen liittyvä
riski on madaltunut, kun uusia tapoja työskennellä ja toimittaa palveluita asiakkaille on otettu käyttöön
menestyksekkäästi. Arvonalennustestausten herkkyys keskeisille oletuksille on noussut hieman verrattuna vuoteen
2020. Johto jatkaa arvonalentumisviitteiden arviointia säännöllisen ennusteprosessin kautta.
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13. Käyttöomaisuus
Aineettomat hyödykkeet
Ennakkomaksut ja
Muut aineettomat Kehittämis- Liikearvo keskeneräihyödykkeet menot
nen kehitys

Hankintameno 1.1.2020
Muuntoero
Lisäykset
Siirrot erien välillä
Vähennykset
Hankintameno 31.12.2020
Muuntoero
Lisäykset
Siirrot erien välillä
Vähennykset
Hankintameno 31.12.2021
Kertyneet poistot 1.1.2020
Muuntoero
Siirrot erien välillä
Tilikauden poistot
Vähennysten kertyneet poistot
Kertyneet poistot 31.12.2020
Muuntoero
Siirrot erien välillä
Tilikauden poistot
Vähennysten kertyneet poistot
Kertyneet poistot 31.12.2021

Kirjanpitoarvo 31.12.2020
Kirjanpitoarvo 31.12.2021

20 481
-445
58
0
4
20 098
399
50

44 289
-1 215
0
3 967
-520
46 520
1 214

-1 021
19 526
0
-13 254
189
0
-1 932
1
-14 996
-228
0
-1 384
898
-15 710
0

9 941
-1 585
56 090
0
-20 574
182
0
-4 973
260
-25 104
-303
0
-4 761
555
-29 614
0

5 102
3 817

21 416
26 476

88 399
-6 455
0
0
0
81 944
3 199

5 579
0
5 887
-3 967
0
7 499
0
5 866
-9 941

85 143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3 425
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

81 944
85 143

7 499
3 425

Aineelliset hyödykkeet

Yhteensä

158 747
-8 115
5 945
0
-517
156 061
4 813
5 916

Koneet ja
kalusto

Käyttöoikeusomaisuuserät

Muut
aineelliset

Yhteensä

-2 606
164 184
0
-33 828
371
0
-6 905
261
-40 101
-531
0
-6 146
1 453
-45 324
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14 780
-310
1 383
172
-266
15 759
206
658
0
-6 103
10 520
0
-11 540
196
-171
-1 616
208
-12 924
-140
10
-1 402
6 030
-8 425
0

16 727
-482
6 787
0
-981
22 051
320
6 111
0
-1 977
26 505
0
-6 464
158
0
-6 418
433
-12 290
-202
0
-6 062
1 285
-17 269
0

3 708
-190
155
0
-75
3 597
111
33
0
-465
3 276
0
-1 617
85
0
-647
50
-2 129
-66
0
-548
163
-2 580
0

35 215
-982
8 325
172
-1 322
41 407
637
6 802
0
-8 545
40 301
0
-19 620
439
-171
-8 681
692
-27 343
-407
10
-8 013
7 478
-28 275
0

115 960
118 858

0
0

2 835
2 095

9 761
9 236

1 468
697

14 064
12 026

Vuoden 2021 lopussa käyttöoikeusomaisuuserien kirjanpitoarvo koostui rakennuksista, 8,1 miljoonaa euroa (8,6 milj.eur vuoden 2020 lopussa) ja autoista 1,1
miljoonaa euroa (1,2 milj. eur).
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Konserni
2021

Konserni
2020

51

74

52 940
38 310
-1
61
91 310

51 380
38 088
2
61
89 531

32 847
5 887
1 603
-2 063
38 274

31 877
7 343
1 378
-2 510
38 088

2 510
153
-601
2 063

2 375
806
-670
2 510

14. Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus
15. Rahoitusvarat
Käteinen raha ja pankkitilit
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Yhteensä
Myyntisaamiset
Myyntisaamisten ikäjakauma
Erääntymättömät
1–90 päivää erääntyneet
Yli 90 päivää erääntyneet
Luottotappiovaraus
Yhteensä
Myyntisaamisten luottotappiovarauksen muutokset
Kirjanpitoarvo 1.1.
Muutos
Luottotappiokirjaukset vuoden aikana
Kirjanpitoarvo 31.12.

COVID-19 -pandemia voi vaikuttaa F-Securen asiakkaiden maksukykyyn lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Vaikka
merkittäviä riskejä ei ole realisoitunut tilikauden aikana, johto on arvioinut, että vaikutukset voivat näkyä vasta
pidemmällä aikajänteellä, kun pandemia pitkittyy. Odotettavissa olevien luottotappioiden laskentaa IFRS 9 -standardin
mukaisesti on tästä syystä arvioitu uudelleen tilikauden aikana ja pieni korotus varauksen määrässä on säilytetty.
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatut rahoitusvarat

Käypä arvo 1.1.
Käyvän arvon muutos
Käypä arvo 31.12.
Osakkeet - listaamattomat
Rahastot
Käypä arvo 31.12.
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(1000 EUR)

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Konserni
2021

Konserni
2020

Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset

1 860

579

Lyhytaikaiset saamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Jaksotettu liikevaihto
Tuloverosaamiset
Yhteensä

531
10 197
4 714
2 558
18 001

1 250
7 511
3 398
1 477
13 636

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Ennakkoon maksetut rojaltit
Avustussaamiset
Muut menoennakot
Yhteensä

2 991
860
6 346
10 197

2 765
-395
5 141
7 511

16. Muut saamiset
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17. Oma pääoma
Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti.

31.12.2019
Osakeperusteiset maksut
31.12.2020
Osakeperusteiset maksut
31.12.2021

Osakkeiden
lukumäärä
157 786 995
404 636
158 191 631
195 750
158 387 381

Osakepää Ylikurssi- Sij. vapaan oman
oma rahasto
pääoman rahasto
1 551
165
6 172
0
0
291
1 551
165
6 464
325
1 551
165
6 789

Omat
osakkeet
-2 141
853
-1 288
439
-848

Osakepääoma 31.12.2021 oli 1.551.311 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli 158 798 739 osaketta sisältäen omia osakkeita
411 358. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,01 €.
Ylikurssirahasto
Optio-ohjelmiin liityvien osakemerkintöjen perusteella saadut rahasuoritukset on kirjattu osakepääomaan ja
ylikurssirahastoon 26.3.2008 saakka.
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Yhtiökokouksen 20.3.2007 päätöksen mukaisesti ylikurssirahastoa on alennettu ja alennettu määrä 33 582 tuhatta euroa on
siirretty sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiökokouksen 26.3.2008 päätöksen mukaisesti optio-ohjelman
2005 annettujen optio-oikeuksien perusteella yhtiökokouspäivän jälkeen annettavista uusista osakkeista maksettava
merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Muuntoerot
Muuntoerot-rahasto sisältää ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet muuntoerot.
Osingot
Tilinpäätöspäivän jälkeen hallitus on ehdottanut, että vuodelta 2021 ei jaeta osinkoa.
Vuoden 2020 osinko 0,04 eur/osake on maksettu vuonna 2021. Maksettu määrä yhteensä oli 6 334 277,96 euroa.
Vuonna 2019 päätettiin olla maksamatta osinkoa.
Omat osakkeet
Omat osakkeet sisältää konsernin hallussa olevien omien osakkeiden hankintamenon. Hankintameno esitetään
oman pääoman vähennyksenä. Osakkeet on hankittu julkisesta kaupankäynnistä NASDAQ OMX Helsingistä.
Emoyhtiö ei ole hankkinut tilikauden aikana omia osakkeita.
Tilikauden aikana emoyhtiön omia osakkeita on käytetty hallituksen palkkioihin varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti,
kannustinohjelmiin sekä vuoden 2017 yrityshankinnan ehdollisen kauppahinnan maksuun.
Emoyhtiöllä on tilikauden lopussa omia osakkeita yhteensä 411 358 kappaletta. Tämä osuus vastaa 0,3 % yhtiön osakkeista ja
äänivallasta 31.12.2021.
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18. Osakeperusteiset maksut
Tilikauden aikana konsernilla on ollut kaksi osakeperusteista kannustinohjelmaa konsernin avainhenkilöille sekä rajoitettu
osakepalkkiojärjestelmä täydentävänä järjestelynä yksittäisille erikseen valituille avainhenkilöille.
Osakepohjainen kannustinohjelma
Tilikauden aikana konsernilla on ollut kaksi osakepohjaista kannustinohjelmaa. Konsernin osakepohjaiset palkitsemis- ja
kannustinohjelmat on suunnattu konsernin avainhenkilöstölle. Ohjelmat antavat osallistujille mahdollisuuden ansaita F-Secure
Oyj:n osakkeita ohjelmien ehtojen mukaisesti konsernin saavutettua ennalta asetetut tavoitteet ansaintakautena. Osakepalkkio
menetetään henkilön lähtiessä yrityksestä ennen oikeuden lopullista syntymistä.
Osakepohjainen kannustinohjelma 2017-2019 on perustettu lokakuussa 2017. Ohjelman kesto on viisi vuotta ja se sisältää
kolme ansaintakautta. Jokainen ansaintakausi kestää kolme vuotta. Ohjelma päättyi 31.12.2021. Ohjelma jakautuu kahteen
osaan, osakkeina maksettavaan osaan ja rahana maksettavaan osaan. Ohjelman tuottama kokonaispalkkio voi olla yhteensä
enintään 10 000 000 yhtiön osaketta ja niiden siirtopäivän arvoa vastaava käteisosuus. Hallitus on hyväksynyt kunkin
ansaintakauden mittarit, tavoitteet ja osallistujat vuosittain.
Uusi osakepohjainen kannustinohjelma 2020-2022 perustettiin helmikuussa 2020. Ohjelman kesto on viisi vuotta ja se sisältää
kolme ansaintakautta. Jokainen ansaintakausi kestää kolme vuotta. Ohjelma päättyy 31.12.2024. Ohjelma maksetaan
osakkeina. Hallitus hyväksyy kunkin ansaintakauden mittarit, tavoitteet ja osallistujat vuosittain.
Täydentäväksi osakepalkkio-ohjelmaksi perustettu rajoitettu osakepalkkiojärjestelmä sisältää kolme ansaintakautta: 20202021, 2021-2022 ja 2021-2023. Ansaintakaudelta 2020-2021 maksettavaksi voi tulla enintään 300 000 osaketta.
Ansaintakaudelta 2021-2022 voi tulla maksettavaksi enintään 500 000 osaketta ja ansaintakaudelta 2021-2023 enintään 500
000 osaketta.

Osakkeen omistajan oikeudet (esim. oikeus osinkoon) syntyvät, kun kannustinohjelman perusteella saadut osakkeet on
merkitty saajan arvo-osuustilille.
Tilikauden aikana osakeperusteisista maksuista kirjattiin kuluksi 2 672 tuhatta euroa (801 tuhatta euroa vuonna 2020).
Osakkeina maksettavien palkkioiden kulut määritetään myöntämispäivän mukaisen F-Secure Oyj:n osakkeen käyvän arvon
perusteella. Liiketoimintaan perustuvien suoritusmittareiden osalta osakkeen käypänä arvona käytetään F-Secure Oyj:n
osakkeen markkina-arvoa myöntämispäivänä. Markkinaehtoisten suoritusmittareiden osalta osakkeen käypä arvo määritetään
ulkoisesti yleisesti hyväksyttyjä arvostusmalleja käyttäen. Rahana maksettavien osuuksien osalta kuluksi kirjaaminen tapahtuu
F-Secure Oyj:n osakkeen raportointipäivän mukaisen markkina-arvon perusteella. Konserni päivittää oletuksen lopullisesta
osakkeiden määrästä jokaisena raportointipäivänä.
Osakeperusteisten maksujen vaikutus taloudelliseen raportointiin
2021
2 672
2 558
1 148

Tilikauden aikana kuluksi kirjattu
Tilikauden aikana oman pääoman voittovaroihin kirjattu
Taseessa oleva velka tilikauden lopussa
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Other
19. Rahoitusvelat

Konserni
2021
0

Konserni
2020
0

19 000
9 401
28 401
0
28 401
0
10 824
17 577

30 000
9 865
39 865
0
39 865
0
15 937
23 929

Korolliset rahoitusvelat
Hankintamenoon kirjattavat vakuudettomat lainat
Pankkilainat
Vuokrasopimusvelat
Yhteensä
Korolliset rahoitusvelat yhteensä
Erääntyvä laina alle 12 kk
Erääntyvä laina yli 12 kk
Lainat valuutoittain
Pankkilainat

EUR

EUR
19 000
19 000

30 000
30 000

Pankkilaina 37 000 tuhatta euroa nostettiin 2.7.2018. Lainasopimuksen mukaiset vuosittaiset takaisinmaksut
ovat 6 000 tuhatta euroa. Lainasopimukseen sisältyy 23 000 tuhannen euron vahvistettu valmiusluotto (RCF,
Revolving Credit Facility). Edellisen tilikauden lopussa valmiusluottoa oli nostettuna 5 000 tuhatta euroa.
Tilikauden 2021 aikana valmiusluotto maksettiin kokonaisuudessaan takaisin ja se oli nostamatta tilikauden
päättyessä.
0
0
Pankkilainasta maksetaan muuttuvaa korkoa. Maksettu painotettu korko pankkilainoista vuoden aikana oli:
Pankkilainat

1,5 %

1,4 %

Rahoitusjärjestelyyn liittyy tavanomaisia lainakovenantteja liittyen korolliseen nettovelkaan suhteessa käyttökatteeseen ja
omavaraisuusasteeseen. Ehdot täyttyivät koko raportointikauden ajan.

Muut rahoitusvelat

Rahoitusvelkojen takaisinmaksuaikataulu
Korolliset rahoitusvelat
Vuokrasopimusvelat
Rahoitusvelat yhteensä

Alle 1
vuosi
6 000
4 824
10 824

1-2 vuotta
13 000
2 982
15 982

2-3 vuotta 3-4 vuotta 4-5 vuotta
Yli 5 vuotta
0
0
0
0
1 173
205
123
94
1 173
205
123
94

Yhteenlaskett
u sopimuksen
mukainen
rahavirta
19 000
9 401
28 401

Tasearvo
19 000
9 401
28 401

Vuokrasopimusvelat koostuvat pääosin rakennuksien vuokrasopimusvelasta (8,3 miljoonaa euroa). Autojen osuus on yhteensä 1,1 miljoonaa euroa, ja näiden takaisinmaksuaika on
pääosin alle kaksi vuotta.
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20. Rahoitusvarat ja velat
Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelut sekä niiden käyvät arvot
Käyvän arvon erät määritellään hierarkialuokkien 1-3 mukaan seuraavasti:
Taso 1: Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisille varoille tai veloille
noteerattuihin hintoihin toimivilla markkinoilla.
Taso 2: Rahoitusinstrumenteilla ei käydä kauppaa aktiivisilla ja likvideillä markkinoilla.
Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot ovat määritettävissä noteerattuihin markkinakursseihin ja -hintoihin
Taso 3: Rahoitusinstrumentin arvostus ei perustu todennettavissa olevaan markkinatietoon eivätkä
muutkaan instrumentin käypään arvoon vaikuttavat tekijät ole saatavilla tai todennettavissa.

1000 EUR
Rahat ja pankkisaamiset
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjatut
rahoitusvarat
Myyntisaamiset
Korolliset rahoitusvelat
Ostovelat

Liite

Kirjanpitoarvo
Rahoitusvarat
Rahoitusvelat
Käypään
arvoon
Jaksotettuun
tulosvaikut- hankintamen Jaksotettuun
teisesti
oon hankintamenoo
kirjattavat
kirjattavat
n kirjattavat
erät
erät
erät
15
52 940

15
15
19
22

61
38 310

0
19 000
5 975

Käypä arvo
Hierarkialuokka

Yhteensä
52 940

61
38 310
19 000
5 975

Yleistä
Riskinhallinnan tavoite on identifioida ne riskit, jotka voivat estää konsernia saavuttamasta
liiketoiminnallisia tavoitteita. Vastuu riskien hallinnasta kuulu toimitusjohtajalle, johdolle ja viime kädessä
hallitukselle. Konsernin rahoitusinstrumentteihin kohdistuvat pääasialliset riskit ovat luottoriski,
valuuttariski ja korkoriski.
Luottoriskit
Konserni käy kauppaa vain tunnettujen, luottokelpoisten asiakkaiden kanssa. Saatavia seurataan ja peritään
aktiivisesti. Konsernin luottoriskin enimmäismäärä vastaa myyntisaamisten kirjanpitoarvoa tilikauden
lopussa. Konsernilla ei ole merkittäviä luottoriskikeskittymiä. Ks. liite 15. Rahoitusvarat.
Maksuvalmiusriski

Maksuvalmiusriski toteutuu, mikäli konsernin olemassaolevat likvidit varat, nettokassavirrat sekä saatavilla
oleva lisärahoitus eivät riitä kattamaan seuraavan 12 kuukauden aikana erääntyviä velvoitteita. Konserni
hallitsee maksuvalmiusriskiä keskittämällä rahavarojen ja likvidien varojen hallinnoinnin ja siten
optimoimalla varojen käyttöä liiketoiminnan ja uudelleenrahoituksen tarpeisiin. Konsernin Treasurytoiminto vastaa kassavarojen seurannasta ja kassaennustamisesta pitääkseen maksuvalmiusriskin
hallittavalla tasolla. Konserni ei ole tunnistanut merkittäviä keskittymiä saatavissa olevan rahoituksen osalta.
Rahojen ja pankkisaamisten määrä säilyi hyvänä koko tilikauden 2021 ajan, ja raportointikauden lopussa
konsernilla oli pankkitileillään 52,9 miljoonaa euroa (51,4 miljoonaa euroa vuonna 2020). Pankkilainaa
maksettiin takaisin alkuperäisen lainasopimuksen mukaisesti 6 miljoonaa euroa tilikauden 2021 aikana.
Johto arvioi jatkuvasti COVID-19 -pandemian mahdollisia vaikutuksia, mutta pandemiaa ei enää pidetä
merkittävänä riskinä konsernin maksuvalmiudelle. Konsernilla on 23 miljoonan euron valmiusluotto (RCF,
Revolving Credit Facility) ennalta-arvaamattomia, lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten. Valmiusluotto oli
kokonaisuudessaan nostamatta tilikauden 2021 päättyessä.

Valuuttariski
Konsernin globaali liiketoiminta altistaa valuuttariskille, joka syntyy kun valuuttakurssit vaihtelevat
raportointivaluutta euroa vastaan. Transaktioriski liittyy vieraassa valuutassa tapahtuviin myynteihin ja
kuluihin. Translaatioriski syntyy konsernin sijoituksista euroalueen ulkopuolella.
Transaktioriski
Suurin osa mynnistä laskutetaan euroissa. Muut merkittävät valuutat myyntilaskutuksessa ovat GBP, USD
ja JPY. Myyntilaskutuksesta aiheutuvaa valuuttariskiä pienentää merkittävästi myynnin kanssa samassa
valuutassa toteutuvat liiketoiminnan kulut. Pienentääkseen valuuttakurssien vaihtelusta aiheutuvaa
vaikutusta konserni käyttää termiinisopimuksia eliminoidakseen valuutan vaikutuksen tuleviin rahavirtoihin.
Raportointikauden lopussa konsernilla ei ollut avoimia termiinisopimuksia.
Myynti valuutoittain
EUR
GBP
USD
JPY
SEK
Muut valuutat
Yhteensä

%
60
13
11
8
4
5
100

%
61
12
12
7
3
4
100
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Konsernin rahoitusvarojen ja velkojen määrä euroissa raportointipäivänä:
Rahoitusvarat valuutoittain
EUR
USD
GBP
JPY
Muut valuutat
Yhteensä

53 993
10 068
8 381
8 208
13 048
93 698

%
58
11
9
9
13
100

49 737
9 709
10 429
12 331
11 601
93 808

%
53
10
11
13
13
100

Rahoitusvelat valuutoittain
EUR
USD
GBP
Muut valuutat
Yhteensä

29 975
2 516
1 102
970
34 563

%
87
7
3
3
100

38 531
1 259
1 962
2 483
44 235

%
87
3
4
6
100

Alla olevassa taulukossa on esitetty valuuttakurssien mahdollisen muutoksen vaikutus konsernin voittoon
ennen veroja olettaen, että muut muuttujat pysyvät samoina. Konsernin rahoituserien, myyntisaamisten ja
ostovelkojen avoin USD-, GBP- ja JPY-määräinen positio vaikuttaa konsernin voittoon ennen veroja.
Herkkyysanalyysi perustuu +/- 10% kurssimuutokseen euron valuuttakurssissa verrattuna konsernin
toimintavaluuttoihin.
milj. eur
USD
GBP
JPY

+/- 0.3
+/- 0.2
+/- 0.3

+0.5/-0.4
+/- 0.1
+/- 0.1

Translaatioriski
Translaatioriski syntyy konsernin nettoinvestoinneista vieraassa valuutassa. Merkittävimmät translaatioriskit
liittyvät MWR InfoSecurityn hankinnassa syntyneeseen liikearvoon. Liikearvo on pääsääntöisesti GBP- ja
ZAR-määräistä. Muuntoeroja syntyy myös tytäryhtiöiden taseiden muuntamisesta euroon käyttäen
raportointipäivän valuuttakursseja. Sisäiset lainat myönnetään pääsääntöisesti tytäryhtiöiden
raportointivaluutassa. Nykyisen politiikan mukaisesti konserni ei suojaa tytäryhtiöihinsä tehtyjä
investointeja.

Alla olevassa taulukossa on esitetty valuuttakurssien mahdollisen muutoksen vaikutus konsernin omaan
pääomaan muiden muuttujien pysyessä samana. Herkkyysanalyysi perustuu +/- 10% kurssimuutokseen
translaatioriskiä pääasiallisesti aiheuttavien valuuttojen ulkomaan rahan määräisissä erissä.
milj. eur
GBP
ZAR
DKK

+7.2/-5.9
+3.2/-2.6
+0.9/-0.7

+7.2/-5.9
+3.2/-2.6
+1.0/-0.8

Korkoriski
Heinäkuussa 2018 MWR InfoSecurityn hankinnan rahoittamiseksi nostettu laina sekä kesäkuussa 2020
nostettu valmiusluotto altistavat konsernin korkoriskille. Lainoilla on muuttuva korko. Hallitakseen
korkoriskiä konserni arvioi säännöllisesti tarvetta suojaamiselle. Alla olevassa taulukossa on esitetty, miten
1 % muutos korkokannassa vaikuttaa konsernin tulokseen ennen veroja muiden muuttujien pysyessä
samana.
milj. eur
Korolliset rahoitusvelat

+/- 0.2

+/- 0.3

Pääoman hallinta
Pääomana hallinnoidaan konsernin osakkeenomistajien omaa pääomaa. Konsernin rahoitussopimukseen
sisältyy omavaraisuusasteeseen perustuva kovenanttiehto. Konsernin pääoman hallinnan tavoitteena on
tehokas pääomarakenne, joka varmistaa liiketoiminnan toimintaedellytykset, edistää omistaja-arvon kasvua
sekä varmistaa rahoitussopimuksen mukaisten ehtojen toteutumisen. Pääomarakenteen tarkastelu kuuluu
osaksi konsernin säännöllistä taloustietojen seurantaa.

Pääomarakenteeseen vaikutetaan mm. osinkopolitiikalla, omien osakkeiden hankinnalla ja pääoman
palautuksilla. Yhtiön osinkopolitiikka on maksaa osinkoina suunnilleen puolet vuotuisesta voitosta. Yhtiö
voi kuitenkin tilanteen mukaan poiketa tästä politiikasta.
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Konserni
2021

Konserni
2020

278
4 808
3 282
8 368
-4 243
4 124
0
0
496
0
0
2 639
2 799
6 123
-4 243
1 880
0
0
80

410
4 493
3 961
8 864
-4 910
3 954
0
0
-2 214
0
0
3 404
2 799
6 203
-4 910
1 294
0
0
-162

21. Laskennalliset verot
Laskennalliset verosaamiset liittyvät seuraaviin:
Käyttöomaisuus
Jaksotukset ja varaukset
Kertyneet tappiot
Yhteensä
Netotettu laskennallisia verovelkoja vasten
Laskennalliset verosaamiset, netto
Laskennalliset verosaamiset, muutokset vuoden aikana:
Kirjattu tilikauden tulokseen
Laskennalliset verovelat liittyvät seuraaviin:
Käyttöomaisuus
Jaksotukset ja varaukset
Yhteensä
Netotettu laskennallisia verosaamisia vasten
Laskennalliset verovelat, netto
Laskennalliset verovelat, muutokset vuoden aikana:
Kirjattu tilikauden tulokseen

Konsernilla oli tilikauden 2021 päättyessä 16,6 miljoonaa euroa vahvistettuja tappioita, jotka voidaan käyttää
tulevaisuudessa syntyvää verotettavaa tuloa vasten yhtiöissä, joissa ne ovat syntyneet.
Vuonna 2020 COVID-19 -pandemia vaikutti konsernin kyberturvallisuuskonsultointiliiketoimintaan useissa maissa aiheuttaen
verotettavan tulon väliaikaisen tappiollisuuden osassa tytäryhtiöistä. Vuoden 2021 aikana konserni on pystynyt hyödyntämään
kyseisiä tappioita kaikissa tytäryhtiöissä, joissa verotettavan tulos tappiollisuus johtui COVID-19 -pandemiasta.
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Konserni
2021

Konserni
2020

1 880
25 988
347
28 215

1 294
23 788
1 550
0
26 631

Lyhytaikainen velka
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Siirtovelat
Verovelat
Yhteensä

60 084
5 975
6 766
17 249
4 182
94 256

57 232
4 182
9 080
12 826
5 656
88 976

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Palkkajaksotukset
Rojaltijaksotukset
Menojäämät
Yhteensä

10 411
114
6 724
17 249

9 120
239
3 467
12 826

0
0
0
0

3 041
0
-3 041
0

22. Muut velat
Pitkäaikainen velka
Laskennallinen verovelka
Saadut ennakot
Muut pitkäaikaiset velat
Varaukset
Yhteensä

Varaukset
Tase-arvo 1.1.
Varausten lisäys
Varausten käyttö
Tase-arvo 31.12.
Vuonna 2020 käytetty varaus liittyy yhtiön uudelleenjärjestelyyn vuonna 2019.
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Konserni
2021

Konserni
2020

110

173

23. Vastuut
Muut vastuut
Muut
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Konserni
2021

Konserni
2020

24. Lähipiiritapahtumat
Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyhtiö ja tytäryritykset. Lähipiiriin kuuluvat myös hallituksen ja johtoryhmän jäsenet
mukaan luettuna toimitusjohtaja.
Johdon työsuhde-etuudet ja muut palkkiot
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet
Osakeperusteiset maksut
Yhteensä
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet sisältäen osakeperusteiset maksut
Toimitusjohtajalle
Johtoryhmälle
Hallituksen jäsenille

Hallitus ja toimitusjohtaja 2021
Juhani Hintikka, toimitusjohtaja
Risto Siilasmaa, hallituksen puheenjohtaja
Pertti Ervi
Päivi Rekonen
Tuomas Syrjänen
Keith Bannister
Åsa Riisberg
Robin Wikström
Yhteensä

Palkat
375

375

2 609
136
2 745

2 473
239
2 713

375
2 369
316
3 060

541
2 172
293
3 006

Palkkiot

Osakepalkkio

81
50
54
38
40
39
13
316

0

Toimitusjohtajalle myönnetty osakepalkkio esitetään IFRS 2 Osakeperusteiset maksut -standardin mukaisesti. Osakkeina
maksettavaan osuuteen on käytetty F-Secure Oyj:n osakkeen markkina-arvoa myöntämispäivänä ja rahana maksettavaan
osuuteen on käytetty tilinpäätöspäivän osakkeen markkina-arvoa. Palkkio kirjataan oikeuden syntymisjakson aikana
kuluksi (ansaintakausi).
Toimitusjohtaja kuuluu suomalaisen lakisääteisen työeläkejärjestelmän piiriin. Tilikauden aikana toimitusjohtajan
eläkekulua kirjattiin kuluksi 60 tuhatta euroa (66 tuhatta euroa vuonna 2020). Toimitusjohtajalla on kuuden kuukauden
irtisanomisaika ja toimitusjohtaja on oikeutettu kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen.
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25. Tytäryhtiöt
Yhtiö

Kotimaa

Emo F-Secure Oyj, Helsinki
DF-Data Oy, Helsinki
F-Secure Inc., Palo Alto
F-Secure (UK) Ltd, Lontoo
F-Secure KK, Tokio
F-Secure GmbH, München
F-Secure eStore GmbH, München
F-Secure SARL, Maisons-Laffitte
F-Secure BV, Heverlee-Leuven
F-Secure AB, Tukholma
F-Secure Srl, Milano
F-Secure SP z.o.o., Poznan
F-Secure Corporation (M) Sdn Bhd, Kuala Lumpur
F-Secure Pvt Ltd, Mumbai
F-Secure B.V., Utrecht
F-Secure Limited, Hongkong
F-Secure Iberia SL, Barcelona
F-Secure do Brasil Tecnologia da Informãcao Ltda, Saõ Paulo
F-Secure Informatica S de RL de CV, Mexico City
F-Secure Software (Shanghai) Co Ltd, Shanghai
F-Secure Danmark A/S, Kööpenhamina
F-Secure Cyber Security Services Oy, Helsinki
nSense Estonia OÛ, Tartto
F-Secure Norge AS, Oslo
F-Secure Argentina S.R.L., Buenos Aires
F-Secure Digital Assurance Consulting Ltd, Basingstoke
F-Secure Cyber Security Limited, Basingstoke
F-Secure Consulting Pte. Ltd., Singapore
F-Secure Cyber Security (Pty) Ltd, Johannesburg
F-Secure Cyber Security Inc, Camden
Bytegeist GmbH, Oldenburg

Suomi
Suomi
Yhdysvallat
Iso-Britannia
Japani
Saksa
Saksa
Ranska
Belgia
Ruotsi
Italia
Puola
Malesia
Intia
Alankomaat
Hongkong
Espanja
Brasilia
Meksiko
Kiina
Tanska
Suomi
Viro
Norja
Argentina
Iso-Britannia
Iso-Britannia
Singapore
Etelä-Afrikka
Yhdysvallat
Saksa
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100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

DocuSign Envelope ID: 1F44EF2E-160D-4411-A661-527A583A44FD
C5C9734B-FA32-4F18-90C8-66072ED7C708

F-SECURE OYJ
TULOSLASKELMA 1.1.–31.12.2021

TULOSLASKELMA

(EUR)
FAS
2021

FAS
2020

LIIKEVAIHTO

(1)

164 897 224,65

152 028 309,41

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut

(4)

-23 374 379,73

-18 744 714,58

141 522 844,92

133 283 594,83

6 603 406,83
-73 529 325,59
-43 566 748,03
-17 533 526,24

9 517 100,83
-72 321 336,86
-39 678 093,20
-11 181 184,61

13 496 651,89

19 620 080,99

2 775 137,35

-2 156 250,09

16 271 789,24

17 463 830,90

2 953 475,95
-3 510 977,31

1 931,83
-2 655 496,26

15 714 287,88

14 810 266,47

Bruttokate
Liiketoiminnan muut tuotot
Myynnin ja markkinoinnin kulut
Tuotekehityksen kulut
Hallinnon kulut

(2)
(3,4)
(3,4)
(3,4)

LIIKETULOS
Rahoitustuotot ja -kulut

(6)

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA
Tilinpäätössiirrot
Tuloverot

(7)
(8)

TILIKAUDEN TULOS
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F-SECURE OYJ
TASE 31.12.2021

(EUR)
FAS
2021

FAS
2020

(9)
(9)
(10)
(13)

19 507 822,36
810 961,74
122 951 349,68
5 756 901,99
149 027 035,77

17 563 812,01
1 067 803,84
122 962 964,04
5 329 967,97
146 924 547,86

(12)
(13)
(11)
(14)
(15)

50 609,00
54 461 495,45
0,00
26 156,08
39 022 997,26
93 561 257,79

73 957,00
46 901 342,91
3 021,80
26 156,08
35 085 481,26
82 089 959,05
0,00
229 014 506,91
0,00

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Osuudet saman konsernin yrityksissä
Pitkäaikaiset saamiset
Pysyvät vastaavat yhteensä
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Laskennalliset verosaamiset
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
VASTAAVAA YHTEENSÄ

242 588 293,56

FAS
2021

FAS
2020

Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Omat osakkeet
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Kertyneet voittovarat
Tilikauden tulos
Oma pääoma yhteensä

1 551 311,18
164 543,23
-848 824,36
6 789 026,35
76 870 857,81
15 714 287,88
100 241 202,09

1 551 311,18
164 543,23
-1 288 068,16
6 463 844,23
68 810 741,30
14 810 266,47
90 512 638,25

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero

90 614,56

44 090,51

0,00

0,00

42 422 844,86
99 833 632,05
142 256 476,91

50 911 456,39
87 546 321,76
138 457 778,15

242 588 293,56

229 014 506,91

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA

(16,17)

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
Vieras pääoma yhteensä

(19)
(19)

VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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F-SECURE OYJ
RAHOITUSLASKELMA 1.1.–31.12.2021

(1000 EUR)

FAS
2021

FAS
2020

Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden tulos
Oikaisut
Suunnitelman mukaiset poistot
Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappiot
Muut oikaisut
Rahoitustuotot ja kulut
Välittömät verot
Oikaisut
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

15 714
0
4 228
106
-2 504
-2 775
3 511
2 565
18 280

14 810
0
5 044
-3
-1 597
2 156
2 655
8 256
23 066

Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-), vähennys (+)
Vaihto-omaisuuden lisäys (-), vähennys (+)
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+), vähennys (-)
Varausten lisäys (+), vähennys (-)

-5 059
23
15 422
0

4 757
33
4 086
-500

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

28 666

31 442

Maksetut korot
Saadut korot
Muut rahoituskulut ja -tuotot
Maksetut välittömät verot

-450
358
-337
-2 432

-522
362
-289
933

25 805

31 926

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
Investoinnit tytäryhtiöden osakkeisiin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot
Myönnetyt tytäryhtiölainat
Takaisinmaksetut tytäryhtiölainat
Saadut osingot
Tytäryhtiöiden lopettamisesta saadut tuotot

-6 030
0
10
-440
1 271
2 199
0

-6 421
-3 681
3
-4 329
1 446
2 938
740

Investointien rahavirta

-2 990

-9 305

Rahoituksen rahavirta
Korollisten lainojen lisäys
Korollisten lainojen vähennys
Takaisinmaksetut tytäryhtiölainat
Maksetut osingot

0
-11 000
-1 651
-6 334

5 000
-6 000
0
0

Rahoituksen rahavirta

-18 985

-1 000

3 830

21 621

108

-88

Rahavarat tilikauden alussa

35 086

13 553

Rahavarat tilikauden lopussa

39 023

35 085

Liiketoiminnan rahavirta

0

Rahavarojen muutos
Valuuttakurssien muutosten vaikutus
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EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
Yrityksen perustiedot
F-Secure toimittaa tietoturvatuotteita ja -palveluja globaalisti kuluttaja- ja yritysasiakkaille.
F-Secure Oyj on konsernin emoyhtiö. Sen kotipaikka on Helsinki ja rekisteröity osoite on Tammasaarenkatu
7, 00180 Helsinki. Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa osoitteesta www.f-secure.com tai
emoyhtiön rekisteröidystä osoitteesta.
LAADINTAPERIAATTEET
Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu suomalaisen kirjanpitolainsäädännön mukaan.
Valuuttamääräiset tapahtumat
Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat kirjataan liiketoimen toteutumispäivän kurssiin. Tilikauden
päättyessä avoimena olevat ulkomaanrahan määräiset saatavat ja velat arvostetaan käyttäen Euroopan
keskuspankin tilinpäätöspäivänä julkaisemia kursseja. Kurssivoitot ja -tappiot on kirjattu tuloslaskelman
rahoituseriin.
Myyntituottojen tuloutus
Liikevaihto muodostuu yritys- ja kuluttajaliiketoiminnoissa. Yritystietoturvan liikevaihto sisältää
kyberturvallisuustuotteet, hallinnoidut palvelut sekä kyberturvallisuuskonsultoinnin.
Kyberturvallisuustuotteisiin kuuluvat päätelaitteiden tietoturvatuotteet (F-Secure Elements Endpoint
Protection; F-Secure Business Suite; F-Secure Cloud Protection for Salesforce, F-Secure Elements for
Microsoft Office 365) sekä kehittyneet ratkaisut tietomurtojen havaitsemiseksi ja niihin reagoimiseksi (FSecure Elements Endpoint Detection and Response ja F-Secure Countercept) sekä haavoittuvuuksien
hallitsemiseksi (F-Secure Elements Vulnerability Management ja phishd). Kuluttajatietoturvassa liikevaihto
syntyy joko operaattorikanavan kautta tai suorana kuluttajamyyntinä, ja päätuotteisiin lukeutuvat F-Secure
SAFE, F-Secure FREEDOME, F-Secure SENSE, F-Secure KEY ja F-Secure ID PROTECTION.
Päätelaitteiden tietoturvatuotteet ja haavoittuvuuksien hallitsemiseen kehitetyt ratkaisut
Päätelaitteiden tietoturvaan kehitettyjä ratkaisuja (F-Secure Elements Endpoint Protection, F-Secure
Business Suite, F-Secure Elements Endpoint Detection and Response, F-Secure Cloud Protection for
Salesforce ja F-Secure Elements for Microsoft Office 365) myydään yritysasiakkaille myöntämällä
asiakkaalle ohjelmiston käyttöoikeus lisenssikaudelle tai tietoturvapalveluna (Security-as-a-Service). FSecure toimittaa asiakkaalle tuotteen sekä jatkuvia automaattisia päivityksiä uusiin uhkiin vastaamiseksi.
Ohjelmisto ja mukana tulevat palvelut liittyvät vahvasti yhteen ja niitä käsitellään yhtenä suoritevelvoitteena,
jonka myyntituotto tuloutetaan tasaisesti lisenssikaudelle ajan kuluessa.
Tuotteet kuluttaja-asiakkaille sekä haavoittuvuuksien hallintaan kehitetyt tuotteet yritysasiakkaille (F-Secure
Elements Vulnerability Management ja phishd) myydään palveluna eivätkä ne sisällä lisenssiä ohjelmistoon.
Myyntituottoja käsitellään yhtenä suoritevelvoitteena ja ne tuloutetaan tasaisesti sopimuskaudelle ajan
kuluessa.
Kun myytävään ratkaisuun liittyy laitekomponentti (F-Secure SENSE), laite käsitellään erillisenä
suoritevelvoitteena, jonka liikevaihto tuloutetaan toimitushetkellä.
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Kyberturvallisuuskonsultointi ja hallinnoidut palvelut
Kyberturvallisuuskonsultoinnin palvelut tuloutetaan liikevaihtoon palvelun toimittamisen perusteella. FSecuren hallinnoituja palveluita (F-Secure Countercept) käsitellään yhtenä suoritevelvoitteena. Asiakkaalle
myönnetään ohjelmiston käyttöoikeus ja palvelu toimitetaan jatkuvana sopimuskauden kuluessa.
Myyntituotot hallinnoiduista palveluista tuloutetaan tasaisesti sopimuskaudelle.
Asiakassopimuksiin perustuvien saamisten ja velkojen esittäminen taseessa
Saamiset sopimuksista asiakkaiden kanssa esitetään taseen erässä Jaksotettu liikevaihto. Velat sopimuksista
asiakkaiden kanssa esitetään taseessa Saatuina ennakoina, joka sisältyy joko pitkä- tai lyhytaikaisiin
velkoihin riippuen velkaan liittyvän asiakassopimuksen pituudesta.
Eläkkeet
F-Securen eläkejärjestelyt ovat maksupohjaisia paikalliseen lainsäädäntöön pohjautuen. Eläkekulut on
kirjattu suoriteperusteisesti. Yhtiö kirjaa TyEL-vakuutukseen kuuluvan
työkyvyttömyyseläkevastuuvelvoitteen, kun työkyvyttömyys tapahtuu.
Vuokrasopimukset
Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät vuokralle antajalle, käsitellään muina
vuokrasopimuksina. Muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettavat vuokrat kirjataan kuluksi
tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. Yhtiöllä on vain edellä mainitun kaltaisia
vuokrasopimuksia.
Tuloverot
Tilikauden tuloverot kirjataan paikallisten verosäännösten mukaisen verotettavan tulon perusteella.
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet käsittävät aineettomia oikeuksia ja ohjelmistoja. Aineettomat ja aineelliset
hyödykkeet on arvostettu alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla
sekä mahdollisilla arvonalennuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot tehdään tasapoistoina hyödykkeen
arvioidun taloudellisen pitoajan kuluessa. Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden suunnitelmien mukaiset
poistoajat ovat seuraavat:
Koneet ja laitteet
Kehittämismenot
Aineettomat oikeudet
Aineettomat hyödykkeet

3–8 vuotta
3–8 vuotta
3–8 vuotta
5–10 vuotta

Tavanomaiset korjaus- ja ylläpitomenot kirjataan tulosvaikutteisesti, kun ne ovat toteutuneet. Merkittävien
korjausten menot sisällytetään käyttöomaisuushyödykkeen kirjanpitoarvoon, mikäli on todennäköistä, että
hyödykkeeseen liittyvä vastainen taloudellinen hyöty ylittää alkuperäisen arvion mukaisen hyödyn.
Aineellisten hyödykkeiden vähennyksistä syntyneet voitot tai tappiot (laskettuna saadun tuoton ja jäljellä
olevan hankintamenon erotuksena) on kirjattu tuloslaskelmaan.
Tutkimus- ja kehitysmenot
Yhtiö kirjaa tutkimukseen liittyvät menot kuluksi tapahtumakaudelle. Kehittämismenot aktivoidaan
taseeseen aineettomiksi hyödykkeiksi.
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Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alhaisempaan nettorealisointiarvoon. Hankintameno
määritetään FIFO-menetelmällä. Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu
myyntihinta, josta on vähennetty arvioidut tuotteen valmiiksi saattamiseen tarvittavat menot ja myynnistä
johtuvat menot.
Rahoitusvarat ja -velat
Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, vaadittaessa nostettavissa olevista pankkitalletuksista ja muista
lyhytaikaisista ja erittäin likvideistä sijoituksista.
F-Secure luokittelee lainat rahoituslaitoksilta, osto- ja muut velat muihin rahoitusvelkoihin, jotka arvostetaan
hankintamenoon. Rahoitusvelat luokitellaan lyhytaikaisiksi, ellei konsernilla ole ehdotonta oikeutta siirtää
velan maksua vähintään 12 kuukauden päähän raportointikauden päättymispäivästä.
Omat osakkeet
Yhtiö on hankkinut omia osakkeita vuosina 2008–2011. Omien osakkeiden hankintameno on vähennetty
omasta pääomasta.
Osakeperusteiset maksut
F-Secure palkitsee ja motivoi henkilöstöään oman pääoman ehtoisilla kannustinohjelmilla. Yhtiöllä on
raportointihetkellä osakepohjaisia kannustinohjelmia.
F-Securen osakepohjaiset kannustinohjelmat on suunnattu konsernin avainhenkilöstölle. Ohjelmat
jakaantuvat osakkeina maksettavaan ja rahana maksettavaan osaan. Rahana maksettava osa kirjataan
tuloslaskelmaan kuluksi ja vastakirjauksena taseen velkoihin. Arvostus tapahtuu alun perin myöntämishetken
käypään arvoon, minkä jälkeen jokaisena raportointipäivänä rahana maksettava erä arvostetaan uudelleen
käypään arvoon ja käyvän arvon muutos kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi ja vastakirjauksena taseen
velkoihin. Käypä arvo määritellään käyttämällä F-Secure Oyj:n osakkeen markkina-arvoa. Palkkion
myöntämishetkellä määritelty kulu perustuu yhtiön arvioon siitä osakkeiden määrästä, joihin oletetaan
syntyvän oikeus oikeuden syntymisajanjakson lopussa. Yhtiö päivittää oletuksen lopullisesta myönnettävien
osakkeiden määrästä jokaisena raportointipäivänä. Jos henkilö lähtee yrityksestä ennen palkkio-oikeuden
lopullista syntymistä, palkkio menetetään. Osakkeina maksettava osuus kirjataan maksuhetkellä yhtiön
omaan pääomaan.
Kulujen esittäminen
Kulujen jako toimintokohtaisen esitystavan mukaiseksi on toteutettu esittämällä välittömät kulut kyseisessä
toiminnossa ja allokoimalla muut operatiiviset kulut toimintojen tilikauden keskimääräisen
henkilölukumäärän perusteella.
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F-SECURE OYJ
31.12.2021

(1000 EUR)

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
FAS
2021

FAS
2020

57 011
79 269
13 943
14 675
164 897

52 494
75 256
13 005
11 273
152 028

170
1 705
4 728
6 603

189
1 574
7 755
9 517

1. Liikevaihto
Maantieteellinen jakauma
Pohjoismaat
Eurooppa pl. Pohjoismaat
Pohjois-Amerikka
Muu maailma
Yhteensä
2. Liiketoiminnan muut tuotot
Vuokratuotot
Tuotekehitysavustukset
Muut
Yhteensä

Tuotekehitysavustukset kirjataan tuotoksi ajanjaksona, jolloin niihin kohdistuvat kulut syntyvät.
Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy muun muassa käyttöomaisuuden myyntivoitot ja
saadut vuokratuotot.
Liiketoiminan muut tuotot sisältää vuonna 2020 1 804 tuhannen euron voiton Ranskan
tytäryhtiön F-Secure SDC SAS purkamisesta.
3. Poistot ja arvonalentumiset
Muut aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot
Aineettomat hyödykkeet

-1 087
-2 739
-3 826

-1 245
-3 009
-4 253

-402
0
-402

-531
0
-531

-4 228

-4 784

0
0
0

0
-260
-260

Yhteensä poistot ja arvonalentumiset

-4 228

-5 044

Toimintokohtaiset poistot
Myynti ja markkinointi
Tuotekehitys
Hallinto
Yhteensä

-472
-3 356
-400
-4 228

-696
-3 954
-394
-5 044

Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Yhteensä
Arvonalentumiset
Kehittämismenot
Yhteensä
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F-SECURE OYJ
31.12.2021

(1000 EUR)

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
FAS
2021

FAS
2020

-44 905
-7 914
-1 753
-54 572

-40 206
-6 369
-1 421
-47 995

Johdon työsuhde-etuudet ja muut palkkiot
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet

-2 274

-2 450

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet
Toimitusjohtajille
Hallituksen jäsenille

-375
-316

-541
-293

4. Henkilöstökulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä

Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot katso: konsernin liitetieto 24. Lähipiiritapahtumat
Toimitusjohtaja kuuluu suomalaisen lakisääteisen työeläkejärjestelmän piiriin. Tilikauden aikana toimitusjohtajan
eläkekulua kirjattiin kuluksi 60 tuhatta euroa (66 tuhatta euroa vuonna 2020). Toimitusjohtajalla on 6 kuukauden
irtisanomisaika, ja toimitusjohtaja on oikeutettu kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen.
Henkilöstö keskimäärin

674

627

Henkilöstö toiminnoittain 31.12.
Konsultointi ja asiakastoimitukset
Myynti ja markkinointi
Tuotekehitys
Hallinto
Yhteensä

75
161
371
82
689

68
156
338
86
648

-150
-347
-497

-147
-30
-177

358
-450
0
2 199
853
-185
2 775

362
-522
18
55
-1 898
-173
-2 156

5. Tilintarkastajan palkkiot
Tilintarkastus, PricewaterhouseCoopers
Muut palvelut, PricewaterhouseCoopers
Yhteensä

0
0

6. Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Korkokulut
Muut rahoitustuotot
Osinkotuotot
Valuuttakurssivoitot+ /tappiotMuut rahoituskulut
Yhteensä
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F-SECURE OYJ
31.12.2021

(1000 EUR)

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
FAS
2021

FAS
2020

-47
3 000
2 953

2
0
2

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero
Oikaisut edellisten tilikausien veroihin
Yhteensä

-3 506
-5
-3 511

-2 995
339
-2 655

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

16 272

17 464

7. Tilinpäätössiirrot
Hyllypoistojen muutos
Konserniavustus
Yhteensä
8. Tuloverot
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F-SECURE OYJ
31.12.2021

(1000 EUR)

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
9. Käyttöomaisuus
Aineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet

Muut aineettomat Kehittämis- Keskeneräinen Ennakko-

Hankintameno 1.1.2020
Lisäys
Siirrot erien välillä
Vähennys
Hankintameno 31.12.2020
Lisäys
Siirrot erien välillä
Vähennys
Hankintameno 31.12.2021
Kertyneet poistot 1.1.2020
Tilikauden poistot
Vähennysten kertyneet poistot
Kertyneet poistot 31.12.2020
Tilikauden poistot
Vähennysten kertyneet poistot
Kertyneet poistot 31.12.2021
Tasearvo 31.12.2020
Tasearvo 31.12.2021

hyödykkeet

menot

kehitys

14 179
149
0
0
14 328
18
0
-1 011
13 335

22 638
0
3 967
-520
26 084
9 941
0
36 025

5 579
5 465
-3 967
0
7 077
5 607
-9 941
0
2 743

-10 177
-1 245
0
-11 421
-1 087
897
-11 611

-16 179
-3 009
260
-18 927
-2 739
0
-21 666

2 907
1 723

7 158
14 360

7 077
2 743
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Muut

Yhteensä
9 801
385

0
10 180
146

5
0
0
0
5
0

-5 736
4 591

0
5

0
10 186
146
0
-5 736
4 597

-26 354
-4 253
260
-30 348 0
-3 826
897
-33 277 0

-8 587
-531
0
-9 118
-402
5 735
-3 785

0
0
0
0
0
0
0

-8 587
-531
0
-9 118
-402
5 735
-3 785

17 564 0
19 508 0

1 063
806

5
5

1 068
811

Yhteensä

maksut

422

422
260

681

422
681

Koneet ja
kalusto

42 396
6 036
0
-520
47 911
5 884
0
-1 011
52 785

9 795
385

DocuSign Envelope ID: 1F44EF2E-160D-4411-A661-527A583A44FD
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F-SECURE OYJ
31.12.2021

(1000 EUR)

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
10. Osuudet saman konsernin yrityksissä
Emo

Tytäryhtiöosakkeet
122 963
#REF!

Tase-arvo
Siirto
erien1.1.
välillä
Vähennykset
Tase-arvo 31.12.

-12
122 951

Yhtiö

Kotimaa

Emo F-Secure Oyj, Helsinki
DF-Data Oy, Helsinki
F-Secure Inc., Palo Alto
F-Secure (UK) Ltd, Basingstoke
F-Secure KK, Tokio
F-Secure GmbH, München
F-Secure eStore GmbH, München
F-Secure SARL, Maisons-Laffitte
F-Secure BV, Heverlee-Leuven
F-Secure AB, Tukholma
F-Secure Srl, Milano
F-Secure SP z.o.o., Poznan
F-Secure Corporation (M) Sdn Bhd, Kuala Lumpur
F-Secure Pvt Ltd, Mumbai
F-Secure B.V., Utrecht
F-Secure Limited, Hongkong
F-Secure Iberia SL, Barcelona
F-Secure Informática S. de R.L. de C.V, Meksiko
F-Secure Danmark A/S, Kööpenhamina
F-Secure Argentina SRL, Buenos Aires
F-Secure Digital Assurance Consulting Ltd, Basingstoke
F-Secure CyberSecurity Limited, Basingstoke

Suomi
Suomi
Yhdysvallat
Iso-Britannia
Japani
Saksa
Saksa
Ranska
Belgia
Ruotsi
Italia
Puola
Malesia
Intia
Alankomaat
Hongkong
Espanja
Meksiko
Tanska
Argentiina
Iso-Britannia
Iso-Britannia
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Yhteensä
#REF! 122 963
-12
122 951

Omistusosuus (%)

100
100
100
100
100
100
98
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99
100
95
100
100
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F-SECURE OYJ
31.12.2021

(1000 EUR)

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

FAS
2021

FAS
2020

0
0

3
3

51

74

Pitkäaikaiset saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä
Muut saamiset
Yhteensä

5 757
5 757

5 330
5 330

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

5 757

5 330

22 299
292
9 255
31 846

21 477
72
6 398
27 947

Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Yhteensä

7 115
9 164
6 336
22 615

7 940
9 507
1 507
18 954

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

54 461

46 901

2 991
860
4 252
1 153
9 255

2 765
-395
3 486
542
6 398

11. Laskennalliset verot
Laskennalliset verosaamiset
Jaksotukset ja varaukset
Yhteensä

12. Vaihto-omaisuus
Muu vaihto-omaisuus
13. Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä

0

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Ennakkoon maksetut rojaltit
Avustussaamiset
Muut menoennakot
Jaksotettu liikevaihto
Yhteensä
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F-SECURE OYJ
31.12.2021

(1000 EUR)

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

FAS
2021

FAS
2020

26
26

26
26

26
26
26

26
26
26

39 023

35 085

14. Rahoitusarvopaperit

Käypä arvo 1.1.
Käypä arvo 31.12.

0

Listaamattomat osakkeet
Käypä arvo 31.12.
Alkuperäinen hankintameno 31.12.
15. Rahavarat
Käteinen raha ja pankkitilit
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F-SECURE OYJ
31.12.2021

(1000 EUR)

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

16. Laskelma oman pääoman muutoksista
Osake- YlikurssiOmat Sij.vapaan Kertyneet
pääoma rahasto
osakkeet oman
voittovarat
pääoman
FAS
rahasto
Oma pääoma 31.12.2019
1 551
165
-2 141
6 173
69 613
Tilikauden tulos
0
0
0
0
14 810
Osakeperusteisten maksujen kustannus
0
0
0
0
-801
Muu muutos
0
0
853
291
0
Oma pääoma 31.12.2020
1 551
165
-1 288
6 464
83 622
Tilikauden tulos
0
0
0
0
15 714
Osinko
0
0
0
0
-6 334
Osakeperusteisten maksujen kustannus
0
0
0
0
-416
Muu muutos
0
0
439
325
0
Oma pääoma 31.12.2021
1 551
165
-849
6 789
92 586
Emoyhtiö

Yhteensä

75 359
14 810
-801
1 144
90 513
15 714
-6 334
-416
764
100 241

17. Oma pääoma
Yhtiön osakepääoma 31.12.2021 oli 1 551 311 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli 158 798 739 osaketta.
Katso konsernin liitetieto 17. Oma pääoma.
Omat osakkeet
Katso konserni liitetieto 17. Oma pääoma.
Voitonjakokelpoiset varat 31.12.2021
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Kertyneet voittovarat
Tilikauden tulos
Vähennettynä aktivoiduilla kehittämismenoilla
Voitonjakokelpoiset varat 31.12.2021

0
0

0
0

0
0

0

0

0

18. Osakeperusteiset maksut
Katso konsernin liitetieto 18. Osakeperusteiset maksut.
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6 789
76 023
15 714
-17 103
81 424
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F-SECURE OYJ
31.12.2021

(1000 EUR)

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
FAS
2021

FAS
2020

17 712
13 000

16 026
19 000
1 490
36 516

19. Muut velat
Pitkäaikainen velka
Saadut ennakot
Pankkilainat
Muut pitkäaikaiset velat
Yhteensä

30 713

Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille
Cashpool
Muut pitkäaikaiset velat
Yhteensä

11 711

12 744
1 651
14 395

Pitkäaikainen velka yhteensä

42 424

50 911

Lyhytaikainen velka
Saadut ennakot
Ostovelat
Pankkilainat
Muut lyhytaikaiset velat
Siirtovelat
Yhteensä

42 385
5 865
6 000
1 790
22 978
79 018

39 082
3 751
11 000
2 355
16 770
72 958

Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Yhteensä

4 654
14 159
2 003
20 816

3 747
8 918
1 924
14 589

Lyhytaikainen velka yhteensä

99 834

87 546

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Palkkajaksotukset
Rojaltijaksotukset
Menojäämät
Verot
Yhteensä

13 586
114
5 863
3 415
22 978

11 048
239
3 143
2 339
16 770

11 711

0

20. Rahoitusriskien hallinta
Katso konsernin liitetieto 20. Rahoitusvarat ja -velat.
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F-SECURE OYJ
31.12.2021

(1000 EUR)

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
FAS
2021

FAS
2020

21. Muut vuokrasopimukset
Yhtiö on vuokrannut käyttämänsä toimistotilat ja moottoriajoneuvot. Vuokrasopimusten pituudet ovat
keskimäärin kahdesta viiteen vuotta ja normaalisti niihin sisältyy mahdollisuus jatkaa sopimusta
alkuperäisen päättymispäivän jälkeen.
Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat ovat:
Vuokralle ottajana
Yhden vuoden kuluessa
Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua
Yhteensä

2 929
977
3 906

2 843
1 310
4 153

110
0
0
0

112
0
0
61

22. Vastuut
Muiden konserniyritysten puolesta annetut vakuudet
Muut vastuut
Muut
Johdannaissitoumukset katso konsernin liitetieto 20. Rahoitusvarat ja -velat.
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F-SECURE -KONSERNI

HALLITUKSEN ALLEKIRJOITUKSET
Helsingissä 16. päivänä helmikuuta 2022

Risto Siilasmaa
hallituksen puheenjohtaja

Pertti Ervi

Päivi Rekonen

Åsa Riisberg

Tuomas Syrjänen

Keith Bannister

Robin Wikström
0

Juhani Hintikka
toimitusjohtaja

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Helsingissä 16. päivänä helmikuuta 2022

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Janne Rajalahti
KHT
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F-SECURE KONSERNI
31.12.2021

TUNNUSLUVUT
F-Secure on ottanut 1.1.2019 käyttöön IFRS 16 -standardin yksinkertaistettua menettelytapaa käyttäen ja vertailutietoja ei ole
oikaistu. Yhtiö on ottanut käyttöön uudet IFRS 15- ja IFRS 9-standardit 1.1.2018 alkaen ja tämän vuoksi myös 2017 luvut on
oikaistu takautuvasti.

Osakekohtaiset ja muut tunnusluvut
IFRS
2021
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
Liikevaihto (MEUR)
Liikevaihdon kasvu %
Liiketulos (MEUR)
% liikevaihdosta
Tulos ennen veroja
% liikevaihdosta
Oman pääoman tuotto %
Sijoitetun pääoman tuotto %
Omavaraisuusaste %
Bruttoinvestoinnit (MEUR)
% liikevaihdosta
Tuotekehityskulut (MEUR)
% liikevaihdosta
Aktivoidut kehittämismenot (MEUR)
Nettovelkaantumisaste %
Palkat ja palkkiot (MEUR)
Henkilöstö keskimäärin
Henkilöstö kauden lopussa

IFRS
2020

236,3
7,0 %
17,7
7,5 %
17,4
7,4 %
14,3 %
15,6 %
59,5 %
12,7
5,4 %
46,6
19,7 %
5,6
-25,8 %
109,5
1678
1656
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220,2
1,3 %
19,7
8,9 %
16,5
7,5 %
16,2 %
18,5 %
52,5 %
14,3
6,5 %
41,9
19,0 %
5,5
-14,1 %
103,7
1691
1678

IFRS
2019

217,3
14,0 %
7,2
3,3 %
4,2
2,0 %
4,7 %
4,5 %
49,0 %
12,8
5,9 %
39,6
18,2 %
6,2
20,8 %
104,4
1701
1696

IFRS
2018

190,7
12,0 %
4,5
2,4 %
1,7
0,9 %
1,2 %
7,9 %
42,7 %
99,8
52,3 %
35,7
18,7 %
4,7
13,9 %
84,9
1364
1666

IFRS
2017

169,8
7,0 %
11,5
6,8 %
12,4
7,3 %
15,0 %
20,0 %
61,9 %
9,3
5,5 %
34,1
20,1 %
3,9
-127,8 %
70,1
1067
1104
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F-SECURE KONSERNI
31.12.2021

TUNNUSLUVUT
F-Secure on ottanut 1.1.2019 käyttöön IFRS 16 -standardin yksinkertaistettua menettelytapaa käyttäen ja vertailutietoja ei ole
oikaistu. Yhtiö on ottanut käyttöön uudet IFRS 15- ja IFRS 9-standardit 1.1.2018 alkaen ja tämän vuoksi myös 2017 luvut on
oikaistu takautuvasti.

Osakekohtaiset ja muut tunnusluvut
IFRS
2021

IFRS
2020

Osakekohtaiset tunnusluvut
Tulos/osake (EUR)
0,08
0,08
Tulos/osake (EUR), jatkuvat toiminnot
0,08
0,08
Tulos/osake (EUR) laimennusvaik. huomioiden
0,08
0,08
Tulos/osake (EUR) laimennusv. huomioiden,
0,08
0,08
Oma pääoma/osake (EUR)
0,60
0,52
Osakekohtainen osinko *
0,00
0,04
Osinko tuloksesta %
0,0 %
50,0 %
Efektiivinen osinkotuotto %
0,0 %
1,0 %
P/E luku
62,0
47,1
Osakkeen alin kurssi (EUR)
3,66
2,04
Osakkkeen ylin kurssi (EUR)
5,53
4,14
Tilikauden keskikurssi (EUR)
4,39
3,10
Kurssi vuoden lopussa (EUR)
4,97
3,84
Osakekannan markkina-arvo (MEUR)
786,4
606,7
Osakkeiden vaihto (Mkpl)
20,2
22,8
Osakkeiden vaihto %
12,7 %
14,3 %
* hallituksen ehdotus
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä painotettuna keskiarvona
tilikauden aikana
tilikauden aikana, laimennettu
tilikauden lopussa
tilikauden lopussa, laimennettu

IFRS
2019

IFRS
2018

0,02
0,02
0,02
0,02
0,48
0,00
0,0 %
0,0 %
142,7
2,19
3,40
2,68
3,05
483,5
26,5
16,7 %

0,01
0,01
0,01
0,01
0,42
0,00
0,0 %
0,0 %
431,4
2,18
4,24
3,03
2,32
367,6
33,7
21,2 %

IFRS
2017

0,07
0,07
0,07
0,07
0,45
0,04
57,1 %
1,0 %
55,2
3,17
4,84
3,94
3,89
617,7
27,8
17,5 %

158 354 073 158 082 324 157 719 368 157 224 137 156 502 983
158 354 073 158 082 324 157 719 368 157 224 137 156 502 983
158 798 739 158 798 739 158 798 739 158 798 739 158 798 739
158 798 739 158 798 739 158 798 739 158 798 739 158 798 739

Osakkeen vaihto- ja keskikurssi kuukausittain

12

5,00

10

4,00

8

3,00

6

2,00

4

vaihto

keskiku rssi
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12/21

11/21

10/21

09/21

08/21

07/21

06/21

05/21

04/21

0,00
03/21

0
02/21

1,00
01/21

2

kuukauden keskikurssi, eur

6,00

Millions

kuukauden vaihto, eur

14
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F-SECURE KONSERNI
31.12.2021

Tunnuslukujen laskentakaavat:
Omavaraisuusaste, %

Oma pääoma yhteensä
Taseen loppusumma - saadut ennakot

Sijoitetun pääoman tuotto, %

Tulos ennen veroja + rahoituskulut
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. vuoden aikana)

Oman pääoman tuotto, %

Tilikauden tulos
Oma pääoma yhteensä (keskim. vuoden aikana)

Velkaantuneisuusaste, %

Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset ja myytävissä olevat rahoitusvarat
Oma pääoma yhteensä

Tulos / osake, euroa

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos
Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä

Oma pääoma / osake, euroa

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden päättyessä

P/E luku

Osakkeen päätöskurssi kauden lopussa
Tulos/osake

Osinko tuloksesta %

Osakekohtainen osinko
Osakekohtainen tulos

Efektiivinen osinkotuotto %

Osakekohtainen osinko
Osakkeen päätöskurssi kauden lopussa

Liiketoiminnan muut kulut

Myynnin ja markkinoinnin, tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä hallinnon kulut

Käyttökate

Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

EBITA

Liikevoitto + aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset
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F-SECURE KONSERNI
31.12.2021
Konserni
2021

Konserni
2020

ERITTELY OIKAISTUN KÄYTTÖKATTEEN, KÄYTTÖKATTEEN, OIKAISTUN LIIKEVOITON JA LIIKEVOITON
Oikaistu käyttökate (EBITDA)
Oikaisut käyttökatteeseen
Liiketoimintojen myyntiin liittyvät
tuotot ja kulut
Strategiaan liittyvät kulut
Yrityshankintoihin liittyvät kulut
Integraatioon liittyvät kulut
Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kulut
Käyttökate (EBITDA)
Poistot ja arvonalentumiset
Liikevoitto

36,5

35,7

0,5
-4,3

Oikaistu liikevoitto
Oikaisut liikevoittoon
Liiketoimintojen myyntiin liittyvät
tuotot ja kulut
Strategiaan liittyvät kulut
Yrityshankinnoissa syntyneiden
aineettomien hyödykkeiden poistot
Arvonalentumiset
Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kulut
Liikevoitto

32,8
-15,1
17,7

0,0
35,7
-16,0
19,7

25,3

22,9

0,5
-4,3
-2,8
-1,0
17,7

-3,2
0,0
19,7

OIKAISUJEN LUOKITTELU LIIKETOIMINNAN MUIDEN KULUJEN OSALTA
Liiketoiminn Strategiaan Liiketoiminn
an muut
liittyvät
an muut
kulut 2021
kulut
kulut
oikaistun
liikevoiton
laskennassa

Myynnin ja markkinoinnin kulut
Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut
Hallinnon kulut
Liiketoiminnan muut kulut

Myynnin ja markkinoinnin kulut
Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut
Hallinnon kulut
Liiketoiminnan muut kulut

-99,2
-46,6
-25,0
-170,8

Poistot Arvonalentumiset Yrityshankinnoi
ssa syntyneiden
aineettomien
hyödykkeiden
poistot

-99,2
-46,6
-20,7
-166,5

5,3
5,2
0,7
11,2

Liiketoiminn Uudelleenjär Liiketoiminn
an muut
jestelyyn
an muut
kulut 2020
liittyvät
kulut
kulut
oikaistun
liikevoiton
laskennassa

Poistot

-95,6
-41,8
-17,1
-154,5

4,3
4,3

0,0
0,0

-95,6
-41,8
-17,1
-154,5
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6,2
5,9
0,8
12,9

1,0
1,0

2,8
2,8
Yrityshankinnoi
ssa syntyneiden
aineettomien
hyödykkeiden
poistot

3,2
3,2

Liiketoiminnan
muut kulut
oikaistun
käyttökatteen
(EBITDA)
laskennassa
2021

-93,9
-41,4
-16,2
-151,5
Liiketoiminnan
muut kulut
oikaistun
käyttökatteen
(EBITDA)
laskennassa
2020

-89,4
-35,9
-13,2
-138,5
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Osakkeet ja osakkeenomistuksen jakautuminen
Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2021
Osakkeita
Osakkaiden lukumäärä kpl Osuus osakkaista %
1-100
8 579
30,50 %
101-1 000
15 458
54,95 %
1 001-50 000
4 019
14,29 %
50 001-100 000
28
0,10 %
100 00148
0,17 %
Yhteensä
28 132
100,00 %

Osakkeita yhteensä kpl
392 390
5 657 028
15 417 243
2 013 090
135 318 988
158 798 739

Osuus osakkeista %
0,25 %
3,56 %
9,71 %
1,27 %
85,21 %
100,00 %

Osakkeenomistuksen jakautuminen omistajaryhmittäin 31.12.2021
Yritykset
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset
Julkisyhteisöt
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
Kotitaloudet

Osakkeita yhteensä kpl
4 242 598
48 786 237
16 624 370
1 021 796
82 701 968

Osuus osakkeista %
2,67 %
30,72 %
10,47 %
0,64 %
52,08 %

5 421 770
158 798 739

3,41 %
100,00 %

Osuus osakkeista %
37,79 %
12,57 %
6,65 %
4,37 %
2,69 %
2,62 %
2,52 %
2,20 %
2,19 %
1,73 %
1,16 %
0,00 %
0,00 %
12,57 %
2,69 %
0,78 %
0,00 %
22,47 %
99,74 %
0,26 %
100,00 %

Osuus äänistä %
37,89 %
12,61 %
6,67 %
4,38 %
2,70 %
2,63 %
2,52 %
2,21 %
2,19 %
1,73 %
1,16 %
0,00 %
0,00 %
12,61 %
2,70 %
0,78 %
0,00 %
22,53 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %

Muut maat ja kansainväliset järjestöt
Yhteensä
Tiedot suurimmista osakkeenomistajista
Omistaja
Risto Siilasmaa
Skandinaviska Enskilda Banken
Nordea Nordic Small Cap Rahasto
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö
Citibank Europe
Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
Valtion Eläkerahasto
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma
Nordea Suomalaiset Tähdet Rahasto
Keskinäinen vaikuutusyhtiö Kaleva
Hallintarekisteröidyt osakkeet
Skandinaviska Enskilda Banken
Citibank Europe
Muut rekisterit
Muut osakkeenomistajat
Yhteensä
Omat osakkeet F-Secure Oyj
Yhteensä

kpl
60 011 037
19 967 015
10 557 976
6 932 171
4 277 379
4 167 860
3 998 047
3 500 000
3 470 660
2 747 964
1 836 073
0
0
19 967 015
4 277 379
1 238 997
35 682 202
158 387 381
411 358
158 798 739
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F-SECURE -KONSERNI
31.12.2021

Osakkeet ja osakkeenomistuksen jakautuminen
Johdon omistus
Hallitus
Risto Siilasmaa
Pertti Ervi
Tuomas Syrjänen
Päivi Rekonen
Keith Bannister
Åsa Riisberg
Robin Wikström
Total

Johtoryhmä
Juha Kivikoski
Timo Laaksonen
Edward Parsons
Christine Bejerasco
Antti Koskela
Tiina Sarhimaa
Juhani Hintikka
Tom Jansson
Ari Vänttinen
Tim Orchard
Charlotte Guillou
Yhteensä

Osakkeiden
lukumäärä kpl
60 011 037
67 721
25 422
23 538
9 267
3 800
1 926
60 142 711

Osuus
osakkeista %
37,79 %
0,04 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
37,87 %

Osakkeiden
lukumäärä kpl
15 854
7 250
6 998
2 930
2 500
2 250
0
0
0
0
0
37 782
0

Osuus
osakkeista %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,02 %

Johdon omistus
F-Secure Oyj:n hallituksen jäsenet omistivat 31.12.2021 yhteensä 60 142 711 kpl yhtiön osakkeita.
Nämä vastaavat 37,9 % yhtiön osakkeista ja 38,0 % osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.
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Tilintarkastuskertomus
F-Secure Oyj:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus
Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että


konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan
tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS)
mukaisesti



tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää
lakisääteiset vaatimukset.

Lausuntomme on ristiriidaton tarkastusvaliokunnalle annetun lisäraportin kanssa.
Tilintarkastuksen kohde
Olemme tilintarkastaneet F-Secure Oyj:n (y-tunnus 0705579-2) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.
Tilinpäätös sisältää:


laajan tuloslaskelman, konsernin taseen, rahavirtalaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista ja
liitetiedot, mukaan lukien yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista



emoyhtiön tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.
Riippumattomuus
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 7.

PricewaterhouseCoopers Oy, tilintarkastusyhteisö, PL 1015 (Itämerentori 2), 00101 HELSINKI
Puh. 020 787 7000, www.pwc.fi
Kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 0486406-8
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Tarkastuksen yleinen lähestymistapa
Yhteenveto


Konsernitilinpäätökselle määritetty olennaisuus: € 1 100 000, joka vastaa 0,5 %
konsernin liikevaihdosta



Tarkastuksen laajuus: Tarkastuksen kohteena on ollut konsernin emoyhtiö, jonka
lisäksi kolmeen merkittävimpään tytäryhtiöön on suoritettu tarkastustoimenpiteitä.
Näiden lisäksi olemme suorittaneet yksittäisiä tarkastustoimenpiteitä ja analyyttisia
tarkastustoimenpiteitä konsernin tasolla arvioidaksemme mahdollisia epätavallisia
muutoksia liittyen muihin tytäryhtiöihin.




Liikearvon arvostus
Kehittämismenojen aktivointi

Osana tilintarkastuksen suunnittelua olemme määrittäneet olennaisuuden ja arvioineet riskiä siitä, että
tilinpäätöksessä on olennainen virheellisyys. Erityisesti olemme arvioineet alueita, joiden osalta johto on tehnyt
subjektiivisia arvioita. Tällaisia ovat esimerkiksi merkittävät kirjanpidolliset arviot, joihin liittyy oletuksia ja tulevien
tapahtumien arviointia.
Olennaisuus
Tarkastuksemme suunnitteluun ja suorittamiseen on vaikuttanut soveltamamme olennaisuus. Tilintarkastuksen
tavoitteena on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena olennaista
virheellisyyttä. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä. Niiden katsotaan olevan olennaisia,
jos niiden yksin tai yhdessä voitaisiin kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät
tekevät tilinpäätöksen perusteella.
Perustuen ammatilliseen harkintaamme määritimme olennaisuuteen liittyen tiettyjä kvantitatiivisia raja-arvoja,
kuten alla olevassa taulukossa kuvatun konsernitilinpäätökselle määritetyn olennaisuuden. Nämä raja-arvot
yhdessä kvalitatiivisten tekijöiden kanssa auttoivat meitä määrittämään tarkastuksen kokonaislaajuuden ja
yksittäisten tilintarkastustoimenpiteiden luonteen, ajoituksen ja laajuuden sekä arvioimaan virheellisyyksien
vaikutusta tilinpäätökseen kokonaisuutena.
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Konsernitilinpäätökselle
määritetty olennaisuus

€ 1 100 000 (edellinen vuosi € 1 100 000)

Olennaisuuden määrittämisessä
käytetty vertailukohde

0,5% liikevaihdosta.

Perustelut vertailukohteen
valinnalle

Konsernin kannattavuus on vaihdellut viime vuosina huomattavasti
yrityshankintoihin liittyvien integrointikulujen ja poistojen, merkittävien
tuotekehityspanostusten ja strategiamuutoksen vuoksi. Valitsimme
olennaisuuden määrittämisen vertailukohteeksi liikevaihdon, koska
käsityksemme mukaan tilinpäätöksen lukijat käyttävät sitä yleisesti
arvioidessaan konsernin suoriutumista. Lisäksi liikevaihto on yleisesti
hyväksytty vertailukohde. Valitsimme sovellettavaksi prosenttiosuudeksi
0,5%, joka on tilintarkastusstandardeissa yleisesti hyväksyttyjen
määrällisten rajojen puitteissa.

Konsernitilinpäätöksen tarkastuksen laajuuden määrittäminen
Tilintarkastuksemme laajuutta määrittäessämme olemme ottaneet huomioon F-Secure -konsernin rakenteen,
toimialan sekä taloudelliseen raportointiin liittyvät prosessit ja kontrollit.
Konserni toimii maailmanlaajuisesti usean juridisen yhtiön kautta. Konsernin liikevaihto kertyy suurimmaksi osin
emoyhtiön myynnin perusteella ja olemme tarkastaneet emoyhtiön osana konsernin tarkastusta. Tämän lisäksi
olemme suorittaneet tarkastustoimenpiteitä kolmen merkittävimmän tytäryhtiön osalta. Muihin tytäryrityksiin ei
katsota liittyvän olennaisen virheen riskiä konsernitilinpäätöksen kannalta ja täten näiden osalta
tarkastustoimenpiteet ovat rajoittuneet konsernitasolla tehtäviin analyyttisiin tarkastustoimenpiteisiin sekä
yksittäisiin tarkastustoimenpiteisiin yksittäisten olennaisten tilinpäätöserien osalta.
Näiden toimenpiteiden perusteella olemme hankkineet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa
tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta
pystyäksemme antamaan lausunnon konsernitilinpäätöksestä.

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 tilintarkastuksessamme sekä laatiessamme siitä annettavaa
lausuntoa, emmekä anna näistä seikoista erillistä lausuntoa.
Otamme kaikissa tilintarkastuksissamme huomioon riskin siitä, että johto sivuuttaa kontrolleja. Tähän sisältyy
arviointi siitä, onko viitteitä sellaisesta johdon tarkoitushakuisesta suhtautumisesta, josta aiheutuu
väärinkäytöksestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riski.
Konsernitilinpäätöksen tilintarkastuksen kannalta
keskeinen seikka
Liikearvon arvostus
Asiaa koskevia tietoja on esitetty
konsernitilinpäätöksen laatimisperusteissa ja
liitetiedossa 12.
Liikearvo on yksi konsernin merkittävimmistä tase-

Miten seikkaa on käsitelty tilintarkastuksessa

Keskityimme tarkastustoimenpiteissämme johdon
harkintaa edellyttävien arvioiden asianmukaisuuden
varmentamiseen seuraavin toimenpitein:
Tarkastimme yhtiön käyttämän käyttöarvon
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eristä ja oli määrältään 85,1 miljoonaa euroa
tilinpäätöksessä. Mahdollisen arvonalentumisen
määrittämiseen liittyy merkittävissä määrin johdon
harkintaa, mm. kassavirtaa tuottavan yksikön eli
testaustason määrittämisessä ja arvioitaessa
liiketoiminnan tulevaa kannattavuutta ja
tulevaisuudessa toteutuviin rahavirtoihin
sovellettavaa diskonttokorkoa.
Liikearvon arvostus on tilintarkastuksen kannalta
keskeinen seikka johtuen tase-erän koosta ja johdon
harkintaan perustuvasta arvionvaraisuudesta
arvonalentumistestauksessa.

Kehittämismenojen aktivointi
Asiaa koskevia tietoja on esitetty
konsernitilinpäätöksen laatimisperusteissa ja
liitetiedossa 13.
F-Securen tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on
kasvanut johtuen panostuksista uusien tuotteiden ja
tuotepäivitysten kehittämiseen sekä yritys- että
kuluttaja-asiakkaille.
Kehittämismenojen aktivointi sisältää
arvionvaraisuutta liittyen mm. uuden tuotteen
tekniseen toteutettavuuteen ja kaupalliseen
hyödynnettävyyteen. Lisäksi johdon laatimat
arvonalentumislaskelmat sisältävät oletuksia
tulevaisuuden taloudellisesta kehityksestä.

laskentamallin oikeellisuuden vertaamalla mallia IAS
36: Omaisuuserien arvonalentuminen – standardin
vaatimuksiin sekä tarkastamalla laskelmien
matemaattisen oikeellisuuden;
Arvioimme rahavirtaennusteiden laatimisessa
käytettävää prosessia ja teimme vertailuja
viimeisimpiin hallituksen hyväksymiin tavoitteisiin ja
pitkän aikavälin suunnitelmiin;
Testasimme rahavirtaennusteiden perusteena olevat
keskeiset oletukset, joita ovat mm. myyntiä ja
kannattavuutta koskevat ennusteet, käytetty
diskonttokorko sekä ennustejakson jälkeiseen aikaan
sovellettu kasvuprosentti;
Vertasimme tilikauden toteutuneita tuloslukuja
edellisenä vuonna arvonalentumismallissa käytettyihin
tulosennusteisiin sen selvittämiseksi, sisältyikö
ennusteisiin oletuksia, jotka olivat jälkikäteen
arvioituina olleet optimistisia; ja
Arvioimme johdon laatimassa herkkyysanalyysissä
käytettyjen oletusten asianmukaisuutta, arvioimalla
niihin sisältyvien johdon harkintaa vaativien
olettamusten muutosten todennäköisyyttä.
Arvioimme yhtiön kehittämismenojen aktivointipolitiikan
asianmukaisuuden.
Arvioimme kehittämismenojen aktivointiin liittyvien
kontrollien asianmukaisuutta.
Arvioimme projektien aktivointikriteerien täyttymistä.
Testasimme otoksen aktivoituja kehittämismenoja.
Arvioimme johdon käyttämien oletusten
asianmukaisuutta arvonalentumistestauksissa
keskittyen ennustetun taloudellisen informaation
asianmukaisuuteen.

Kehittämismenojen aktivointiin liittyvän
arvionvaraisuuden ja olennaisuuden perusteella
olemme katsoneet kehittämismenojen aktivoinnit
tilintarkastuksen kannalta keskeiseksi seikaksi.
Emoyhtiön tilinpäätöksen osalta ei ole sellaisia tilintarkastuksen kannalta keskeisiä seikkoja, joista olisi
viestittävä kertomuksessamme.
Konsernitilinpäätöksen tai emoyhtiön tilinpäätöksen osalta ei ole EU-asetuksen 537/2014 10. artiklan 2 c kohdassa tarkoitettuja merkittäviä olennaisen virheellisyyden riskejä.
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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 tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja siten,
että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien
säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta
sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole
väärinkäytöksestä tai 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 tilintarkastuskertomus, 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 virheestä, 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 tilintarkastustoimenpiteet 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. Johtopäätöksemme
perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin.
Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai konserni pysty jatkamaan
toimintaansa.
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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 pystyäksemme antamaan lausunnon
konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja
suorittamisesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta
sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät
puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.
Lisäksi annamme hallintoelimille vahvistuksen siitä, että olemme noudattaneet riippumattomuutta koskevia
relevantteja eettisiä vaatimuksia, ja kommunikoimme niiden kanssa kaikista suhteista ja muista seikoista, joiden
voi kohtuudella ajatella vaikuttavan riippumattomuuteemme, ja soveltuvissa tapauksissa niihin liittyvistä
varotoimista.
Päätämme, mitkä hallintoelinten kanssa 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 aiheutuvien epäedullisten vaikutusten voitaisiin kohtuudella odottaa olevan suuremmat kuin tällaisesta
viestinnästä koituva yleinen etu.

Muut raportointivelvoitteet
Tilintarkastustoimeksiantoa koskevat tiedot
Olemme toimineet yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana 7.4.2016 alkaen yhtäjaksoisesti 6 vuotta.

Muu informaatio
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen ja
vuosikertomukseen sisältyvän informaation, mutta se ei sisällä tilinpäätöstä eikä sitä koskevaa
tilintarkastuskertomustamme.
Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.
Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme
arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa
hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako 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 yhdenmukaisia



toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että muussa informaatiossa on olennainen
virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.
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LIITE 3: LUETTELO SIIRTYVISTÄ REKISTERÖIDYISTÄ IMMATERIAALIOIKEUKSISTA
(SCHEDULE 3: LIST OF REGISTERED TRANSFERRING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS)
TAVARAMERKIT (TRADEMARKS)

.

Maa
(Country)

Merkki
(Mark)

Merkin
tyyppi
(Mark
type)

Rekisteröity
(Registered)

Luokat
(Classes)

Asianumero
(Case No.)

Euroopan
unioni
(European
Union)

F (flat logo)

Figurative
mark

12696381

14.3.2014

12.8.2014

9, 38, 42

BV301276

Etelä-Afrikka
(South
Africa)

F (flat logo)

Figurative
mark

2017/35340

4.12.2017

38

BV301277

Etelä-Afrikka
(South
Africa)

F (flat logo)

Figurative
mark

2017/35341

4.12.2017

42

BV301278

Etelä-Afrikka
(South
Africa)

F (flat logo)

Figurative
mark

2017/35339

4.12.2017

9

BV301279

Argentiina
(Argentina)

F (flat logo)

Figurative
mark

3351654

42

BV301299

Brasilia
(Brazil)

F (flat logo)

Figurative
mark

908260628

9

BV301301

Chile
(Chile)

F (flat logo)

Figurative
mark

1122568

9.9.2014

1183437

21.10.2015

9, 38, 42

BV301303

Kanada
(Canada)

F (flat logo)

Figurative
mark

1692594

5.9.2014

976510

24.7.2017

9, 38,
42, 45

BV301306

12356342 7

Kuvio
(Picture)

Hakemusnro
(Application
no.)

Kansallinen
hakemispäivä
(National filing
date)

5.9.2014

10.9.2014

A - 102

Rekisteröintinro
(Registration no.)

12696381

2743607

908260628

24.7.2015

7.3.2017

DocuSign Envelope ID: 1F44EF2E-160D-4411-A661-527A583A44FD

Maa
(Country)

Merkki
(Mark)

Merkin
tyyppi
(Mark
type)

Kuvio
(Picture)

Hakemusnro
(Application
no.)

Kansallinen
hakemispäivä
(National filing
date)

Hong Kong
(Hong Kong)

F (flat logo)

Figurative
mark

303123288

3.9.2014

Malesia
(Malaysia)

F (flat logo)

Figurative
mark

2014009877

Malesia
(Malaysia)

F (flat logo)

Figurative
mark

Malesia
(Malaysia)

F (flat logo)

Peru
(Peru)

Rekisteröintinro
(Registration no.)

Rekisteröity
(Registered)

Luokat
(Classes)

Asianumero
(Case No.)

303123288

3.9.2014

9, 38, 42

BV301308

3.9.2014

2014009877

6.4.2016

38

BV301311

2014009878

3.9.2014

2014009878

6.4.2016

42

BV301314

Figurative
mark

2014009876

3.9.2014

2014009876

19.4.2016

9

BV301315

F (flat logo)

Figurative
mark

707490-2017

5.6.2017

17802

11.9.2017

9, 38, 42

BV301316

Iso-Britannia
(United
Kingdom)

F (flat logo)

Figurative
mark

3378882

27.2.2019

3378882

17.5.2019

9, 38, 42

BV301324

Yhdysvallat
(USA)

F (flat logo)

Figurative
mark

86222387

15.3.2014

4837548

20.10.2015

9, 38, 42

BV301325

Brasilia
(Brazil)

F (flat logo)

Figurative
mark

908260890

10.9.2014

908260890

7.3.2017

42

BV301468

Brasilia
(Brazil)

F (flat logo)

Figurative
mark

908260776

10.9.2014

908260776

7.3.2017

38

BV301469

2 (32)
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Maa
(Country)

Merkki
(Mark)

Merkin
tyyppi
(Mark
type)

Kuvio
(Picture)

Hakemusnro
(Application
no.)

Kansallinen
hakemispäivä
(National filing
date)

Argentiina
(Argentina)

F (flat logo)

Figurative
mark

3351653

5.9.2014

Iso-Britannia
(United
Kingdom)

F (flat logo)

Figurative
mark

12696381

Kansainvälinen TM
(International TM
(M2))

F (flat logo)

Australia
(Australia)

Rekisteröintinro
(Registration no.)

Rekisteröity
(Registered)

Luokat
(Classes)

Asianumero
(Case No.)

2743606

24.7.2015

9

BV301748

14.3.2014

UK00912696381

12.8.2014

9, 38, 42

BV303850

Figurative
mark

29.8.2014

1240626

29.8.2014

9, 38, 42

BV301348

F (flat logo)

Figurative
mark

29.8.2014

1240626

24.6.2015

9, 38, 42

BV301348AU

Sveitsi
(Switzerland)

F (flat logo)

Figurative
mark

29.8.2014

1240626

18.2.2016

9, 38, 42

BV301348CH

Kiina
(China)

F (flat logo)

Figurative
mark

29.8.2014

1240626

18.12.2015

9, 38, 42

BV301348CN

Kolumbia
(Colombia)

F (flat logo)

Figurative
mark

29.8.2014

1240626

1.2.2016

9, 38, 42

BV301348CO

Intia
(India)

F (flat logo)

Figurative
mark

29.8.2014

1240626

3.10.2017

9, 38, 42

BV301348IN

Japani
(Japan)

F (flat logo)

Figurative
mark

29.8.2014

1240626

16.9.2016

9, 38, 42

BV301348JP

3 (32)
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Maa
(Country)

Merkki
(Mark)

Merkin
tyyppi
(Mark
type)

Kuvio
(Picture)

Hakemusnro
(Application
no.)

Kansallinen
hakemispäivä
(National filing
date)

Rekisteröintinro
(Registration no.)

Rekisteröity
(Registered)

Luokat
(Classes)

Asianumero
(Case No.)

Meksiko
(Mexico)

F (flat logo)

Figurative
mark

29.8.2014

1240626

30.11.2016

9, 38, 42

BV301348MX

Venäjä
(Russian
Federation)

F (flat logo)

Figurative
mark

29.8.2014

1240626

29.2.2016

9, 38, 42

BV301348RU

Singapore
(Singapore)

F (flat logo)

Figurative
mark

29.8.2014

1240626

12.11.2015

9, 38, 42

BV301348SG

Euroopan
unioni
(European
Union)

F (flat logo)
blue

Figurative
mark

18217490

30.3.2020

18217490

29.9.2020

9, 38,
41, 42,
45

BV301974

Iso-Britannia
(United
Kingdom)

F (flat logo)
blue

Figurative
mark

18217490

30.3.2020

UK00918217490

29.9.2020

9, 38,
41, 42,
45

BV304858

Kansainvälinen TM
(International TM
(M2))

F (logo new
shield
shape)*

Figurative
mark

15.10.2009

1024711

15.10.2009

9, 42

BV301313

Australia
(Australia)

F (logo new
shield
shape)*

Figurative
mark

15.10.2009

1024711

17.6.2010

9, 42

BV301313AU

Sveitsi
(Switzerland)

F (logo new
shield
shape)*

Figurative
mark

15.10.2009

1024711

15.10.2009

9, 42

BV301313CH

Kiina
(China)

F (logo new
shield
shape)*

Figurative
mark

15.10.2009

1024711

15.10.2009

9, 42

BV301313CN

4 (32)
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Maa
(Country)

Merkki
(Mark)

Merkin
tyyppi
(Mark
type)

Kuvio
(Picture)

Hakemusnro
(Application
no.)

Luokat
(Classes)

Asianumero
(Case No.)

Kroatia
(Croatia)

F (logo new
shield
shape)*

Figurative
mark

15.10.2009

1024711

23.2.2012

9, 42

BV301313HR

Islanti
(Iceland)

F (logo new
shield
shape)*

Figurative
mark

15.10.2009

1024711

31.5.2010

9, 42

BV301313IS

Japani
(Japan)

F (logo new
shield
shape)*

Figurative
mark

15.10.2009

1024711

8.6.2012

9, 42

BV301313JP

Etelä-Korea
(South Korea)

F (logo new
shield
shape)*

Figurative
mark

15.10.2009

1024711

22.12.2010

9, 42

BV301313KR

Norja
(Norway)

F (logo new
shield
shape)*

Figurative
mark

15.10.2009

1024711

30.7.2010

9, 42

BV301313NO

Venäjä
(Russian
Federation)

F (logo new
shield
shape)*

Figurative
mark

15.10.2009

1024711

22.12.2010

9, 42

BV301313RU

Singapore
(Singapore)

F (logo new
shield
shape)*

Figurative
mark

15.10.2009

1024711

12.5.2010

9, 42

BV301313SG

Turkki
(Turkey)

F (logo new
shield
shape)*

Figurative
mark

15.10.2009

1024711

10.12.2010

9, 42

BV301313TR

Vietnam
(Vietnam)

F (logo new
shield
shape)*

Figurative
mark

15.10.2009

1024711

14.4.2011

9, 42

BV301313VN

Kanada
(Canada)

F (logo new
shield
shape)*

Figurative
mark

30.10.2009

801988

12.7.2011

9, 42, 45

BV301318

1457497

Kansallinen
hakemispäivä
(National filing
date)

Rekisteröintinro
(Registration no.)

Rekisteröity
(Registered)

5 (32)
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Maa
(Country)

Merkki
(Mark)

Merkin
tyyppi
(Mark
type)

Kuvio
(Picture)

Hakemusnro
(Application
no.)

Kansallinen
hakemispäivä
(National filing
date)

Rekisteröintinro
(Registration no.)

Rekisteröity
(Registered)

Luokat
(Classes)

Asianumero
(Case No.)

Euroopan
unioni
(European
Union)

F (logo new
shield
shape)*

Figurative
mark

8514572

27.8.2009

8514572

22.2.2010

9, 42

BV301351

Iso-Britannia
(United
Kingdom)

F (logo new
shield
shape)*

Figurative
mark

UK00908514572

27.8.2009

UK00908514572

22.2.2010

9, 42

Etelä-Afrikka
(South
Africa)

F (logo new
shield
shape)*

Figurative
mark

2009/19518

5.10.2009

2009/19518

3.8.2011

9

BV301369

Etelä-Afrikka
(South
Africa)

F (logo new
shield
shape)*

Figurative
mark

2009/19519

5.10.2009

2009/19519

3.8.2011

42

BV301370

Intia
(India)

F (logo new
shield
shape)*

Figurative
mark

1880194

4.11.2009

1880194

29.3.2011

9, 42

BV301374

Malesia
(Malaysia)

F (logo new
shield
shape)*

Figurative
mark

9016855

29.9.2009

9016855

4.3.2011

9

BV301375

Malesia
(Malaysia)

F (logo new
shield
shape)*

Figurative
mark

9016854

29.9.2009

9016854

7.7.2011

42

BV301376

Suomi
(Finland)

F (logo new
shield
shape)*

Figurative
mark

T200902248

28.8.2009

248064

29.1.2010

9, 42

BV301421

Argentiina
(Argentina)

F-logo (new
shield
shape)*

Figurative
mark

3125578

31.10.2011

2550794

28.12.2012

42

Argentiina
(Argentina)

F-logo (new
shield
shape)*

Figurative
mark

3125577

31.10.2011

2550795

28.12.2012

9

6 (32)
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Maa
(Country)

Merkki
(Mark)

Merkin
tyyppi
(Mark
type)

Kuvio
(Picture)

Hakemusnro
(Application
no.)

Kansallinen
hakemispäivä
(National filing
date)

Brasilia
(Brazil)

F-logo (new
shield
shape)*

Figurative
mark

830412174

1.10.2009

83042174

31.7.2012

9

Brasilia
(Brazil)

F-logo (new
shield
shape)*

Figurative
mark

830412166

1.10.2009

830412166

31.7.2012

42

Kolumbia
(Colombia)

F-logo (new
shield
shape)*

Figurative
mark

12045320

15.3.2012

456922

27.7.2012

42

Kolumbia
(Colombia)

F-logo (new
shield
shape)*

Figurative
mark

12045325

15.3.2012

456923

27.7.2012

9

Suomi
(Finland)

FREEDOME

Word
mark

T201450069

15.1.2014

266064

24.2.2016

9, 38, 42

BV301326

Euroopan
unioni
(European
Union)

FREEDOME

Word
mark

12235958

18.10.2013

12235958

4.9.2014

9, 42

BV301328

Yhdysvallat
(USA)

FREEDOME

Word
mark

86095736

18.10.2013

4690713

24.2.2015

9, 38, 42

BV301329

Iso-Britannia
(United
Kingdom)

FREEDOME

Word
mark

12235958

18.10.2013

UK00912235958

4.9.2014

9, 42

BV303801

Euroopan
unioni
(European
Union)

F-SECURE

Word
mark

731950

731950

9.9.1999

9, 42

BV301280

16.1.1998

Rekisteröintinro
(Registration no.)

Rekisteröity
(Registered)

Luokat
(Classes)

Asianumero
(Case No.)

7 (32)
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Maa
(Country)

Merkki
(Mark)

Merkin
tyyppi
(Mark
type)

Kuvio
(Picture)

Hakemusnro
(Application
no.)

Kansallinen
hakemispäivä
(National filing
date)

Rekisteröintinro
(Registration no.)

Brasilia
(Brazil)

F-Secure

Word
mark

911954872

24.11.2016

911954872

Brasilia
(Brazil)

F-Secure

Word
mark

911954902

24.11.2016

Brasilia
(Brazil)

F-Secure

Word
mark

911954821

Argentiina
(Argentina)

F-SECURE

Word
mark

Argentiina
(Argentina)

F-SECURE

Argentiina
(Argentina)

Rekisteröity
(Registered)

Luokat
(Classes)

Asianumero
(Case No.)

2.6.2020

38

BV301283

911954902

2.6.2020

42

BV301284

24.11.2016

911954821

2.6.2020

9

BV301285

3567969

21.12.2016

3050532

27.12.2019

38

BV301286

Word
mark

3567970

21.12.2016

3151887

19.3.2021

42

BV301287

F-SECURE

Word
mark

3567968

21.12.2016

3050531

27.12.2019

9

BV301288

Etelä-Afrikka
(South
Africa)

F-Secure

Word
mark

2017/34359

24.11.2017

2017/34359

29.6.2021

38

BV301289

Etelä-Afrikka
(South
Africa)

F-Secure

Word
mark

2017/34360

24.11.2017

2017/34360

26.4.2021

42

BV301290

Etelä-Afrikka
(South
Africa)

F-Secure

Word
mark

2017/34358

24.11.2017

2017/34358

26.4.2021

9

BV301291

Kanada
(Canada)

F-SECURE

Word
mark

1239983

8.12.2004

676834

9, 42

BV301317

14.11.2006

8 (32)
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Maa
(Country)

Merkki
(Mark)

Merkin
tyyppi
(Mark
type)

Kuvio
(Picture)

Hakemusnro
(Application
no.)

Kansallinen
hakemispäivä
(National filing
date)

Kansainvälinen TM
(International TM
(M2))
Australia
(Australia)

F-Secure

Word
mark

10.11.2016

F-Secure

Word
mark

Sveitsi
(Switzerland)

F-Secure

Kolumbia
(Colombia)

Rekisteröintinro
(Registration no.)

Rekisteröity
(Registered)

Luokat
(Classes)

Asianumero
(Case No.)

1350927

10.11.2016

9, 38, 42

BV301321

10.11.2016

1350927

11.1.2018

9, 38, 42

BV301321AU

Word
mark

10.11.2016

1350927

18.5.2018

9, 38, 42

BV301321CH

F-Secure

Word
mark

10.11.2016

1350927

18.10.2018

9, 38, 42

BV301321CO

Intia
(India)

F-Secure

Word
mark

10.11.2016

1350927

20.11.2017

9, 38, 42

BV301321IN

Iran
(Iran)

F-Secure

Word
mark

10.11.2016

1350927

10.11.2016

9, 38, 42

BV301321IR

Japani
(Japan)

F-Secure

Word
mark

27.3.2020

1350927

9, 38, 42

BV301321JP

Meksiko
(Mexico)

F-Secure

Word
mark

10.11.2016

1350927

13.4.2018

9, 38, 42

BV301321MX

Norja
(Norway)

F-Secure

Word
mark

10.11.2016

1350927

23.2.2018

9, 38, 42

BV301321NO

Uusi-Seelanti
(New
Zealand)

F-Secure

Word
mark

10.11.2016

1350927

31.10.2017

9, 38, 42

BV301321NZ

Venäjä
(Russian
Federation)

F-Secure

Word
mark

10.11.2016

1350927

29.1.2018

9, 38, 42

BV301321RU

9 (32)
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Maa
(Country)

Merkki
(Mark)

Merkin
tyyppi
(Mark
type)

Kuvio
(Picture)

Hakemusnro
(Application
no.)

Kansallinen
hakemispäivä
(National filing
date)

Singapore
(Singapore)

F-Secure

Word
mark

10.11.2016

Turkki
(Turkey)

F-Secure

Word
mark

Yhdysvallat
(USA)

F-Secure

Word
mark

Yhdysvallat
(USA)

F-SECURE

Euroopan
unioni
(European
Union)

Rekisteröity
(Registered)

Luokat
(Classes)

Asianumero
(Case No.)

1350927

15.11.2018

9, 38, 42

BV301321SG

10.11.2016

1350927

19.11.2018

9, 38, 42

BV301321TR

79210343

10.11.2016

1350927 (5547774)

28.8.2018

9, 38, 42

BV301321US

Word
mark

86203072

25.2.2014

4710681

31.3.2015

9, 38, 42

BV301343

F-SECURE

Word
mark

3764041

26.4.2004

3764041

6.9.2005

9, 42

BV301345

Euroopan
unioni
(European
Union)

F-Secure

Word
mark

15348295

19.4.2016

15348295

5.8.2016

9, 38, 42

BV301347

Suomi
(Finland)

F-Secure

Word
mark

T201651625

28.6.2016

267856

1.11.2016

9, 38, 42

BV301350

Yhdysvallat
(USA)

F-SECURE

Word
mark

75723972

2486674

11.9.2001

9

BV301353

Kanada
(Canada)

F-Secure

Word
mark

1811610

29.11.2016

995019

23.4.2018

9, 38, 42

BV301391

Chile
(Chile)

F-Secure

Word
mark

1234811

21.12.2016

1263545

16.11.2017

9, 38, 42

BV301393

8.6.1999

Rekisteröintinro
(Registration no.)

10 (32)
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Maa
(Country)

Merkki
(Mark)

Merkin
tyyppi
(Mark
type)

Kuvio
(Picture)

Hakemusnro
(Application
no.)

Kansallinen
hakemispäivä
(National filing
date)

Luokat
(Classes)

Asianumero
(Case No.)

Malesia
(Malaysia)

F-Secure

Word
mark

2016013983

23.12.2016

2016013983

23.8.2018

38

BV301395

Malesia
(Malaysia)

F-Secure

Word
mark

2016013982

23.12.2016

2016013982

23.8.2018

42

BV301398

Malesia
(Malaysia)

F-Secure

Word
mark

2016013984

23.12.2016

2016013984

9.8.2018

9

BV301399

Hong Kong
(Hong Kong)

F-Secure

Word
mark

303978541

30.11.2016

303978541

9, 38, 42

BV301400

Taiwan
(Taiwan)

F-Secure

Word
mark

105076686

21.12.2016

1878296

42

BV301401

Indonesia
(Indonesia)

F-Secure

Word
mark

2016058710

28.11.2016

601510

27.2.2018

9, 38, 42

BV301402

Etelä-Korea
(South Korea)

F-Secure

Word
mark

40-20170011879

1.2.2018

9, 38, 42

BV301404

Peru
(Peru)

F-Secure

Word
mark

707489-2017

17669

28.8.2017

9, 38, 42

BV301405

Iso-Britannia
(United
Kingdom)

F-Secure

Word
mark

3379227

28.2.2019

3379227

19.7.2019

9, 38, 42

BV301437

Tsekki
(Czechia)

F-SECURE

Word
mark

129362

20.1.1998

217328

23.4.1999

9, 42

BV301438

Kroatia
(Croatia)

F-SECURE

Word
mark

381-04/98

2.2.1998

980127

9.10.1998

9, 42

BV301439

26.1.2017

5.6.2017

Rekisteröintinro
(Registration no.)

40-1327096

Rekisteröity
(Registered)

30.11.2016

1.11.2017

11 (32)
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Maa
(Country)

Merkki
(Mark)

Merkin
tyyppi
(Mark
type)

Kuvio
(Picture)

Hakemusnro
(Application
no.)

Kansallinen
hakemispäivä
(National filing
date)

Rekisteröintinro
(Registration no.)

Malesia
(Malaysia)

F-SECURE

Word
mark

5015354

14.9.2005

5015354

Brasilia
(Brazil)

F-SECURE

Word
mark

827128215

21.1.2005

Brasilia
(Brazil)

F-SECURE

Word
mark

827128207

Intia
(India)

F-SECURE

Word
mark

Malesia
(Malaysia)

F-SECURE

Taiwan
(Taiwan)

Rekisteröity
(Registered)

Luokat
(Classes)

Asianumero
(Case No.)

14.9.2005

42

BV301443

827128215

30.10.2007

42

BV301444

21.1.2005

827128207

17.9.2019

9

BV301446

1383346

9.9.2005

1383346

5.6.2013

9, 42

BV301447

Word
mark

5015355

14.9.2005

5015355

14.9.2005

9

BV301449

F-SECURE

Word
mark

94043781

13.9.2005

1210741

16.5.2006

9, 42

BV301450

Kolumbia
(Colombia)

F-SECURE

Word
mark

12-045316

15.3.2012

456921

27.7.2012

9

BV301451

Kolumbia
(Colombia)

F-SECURE

Word
mark

12-045311

15.3.2012

456920

27.7.2012

42

BV301452

Meksiko
(Mexico)

F-SECURE

Word
mark

1224794

3.11.2011

1280770

20.4.2012

9

BV301453

Meksiko
(Mexico)

F-SECURE

Word
mark

1224795

3.11.2011

1278368

10.4.2012

42

BV301454

Taiwan
(Taiwan)

F-Secure

Word
mark

105076685

21.12.2016

1867277

16.9.2017

9

BV301464

12 (32)
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Maa
(Country)

Merkki
(Mark)

Merkin
tyyppi
(Mark
type)

Kuvio
(Picture)

Hakemusnro
(Application
no.)

Kansallinen
hakemispäivä
(National filing
date)

Luokat
(Classes)

Asianumero
(Case No.)

Iso-Britannia
(United
Kingdom)

F-SECURE

Word
mark

731950

16.1.1998

UK00900731950

9.9.1999

9, 42

BV303056

Iso-Britannia
(United
Kingdom)

F-SECURE

Word
mark

3764041

26.4.2004

UK00903764041

6.9.2005

9, 42

BV303255

Iso-Britannia
(United
Kingdom)

F-Secure

Word
mark

15348295

19.4.2016

UK00915348295

5.8.2016

9, 38, 42

BV304125

Kansainvälinen TM
(International TM
(M2))

F-Secure
(2006)

Word
mark

7.3.2006

896516

7.3.2006

9, 42

BV301327

Australia
(Australia)

F-Secure
(2006)

Word
mark

7.3.2006

896516

8.3.2007

9, 42

BV301327AU

Sveitsi
(Switzerland)

F-Secure
(2006)

Word
mark

7.3.2006

896516

3.9.2008

9, 42

BV301327CH

Etelä-Korea
(South Korea)

F-Secure
(2006)

Word
mark

7.3.2006

896516

14.3.2008

9, 42

BV301327KR

Singapore
(Singapore)

F-Secure
(2006)

Word
mark

7.3.2006

896516

18.1.2007

9, 42

BV301327SG

Turkki
(Turkey)

F-Secure
(2006)

Word
mark

7.3.2006

896516

10.1.2008

9, 42

BV301327TR

Suomi
(Finland)

F-Secure
(2006)

Word
mark

23.2.2006

237503

15.11.2006

9, 42

BV301342

T200600577

Rekisteröintinro
(Registration no.)

Rekisteröity
(Registered)

13 (32)
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Maa
(Country)

Merkki
(Mark)

Merkin
tyyppi
(Mark
type)

Luokat
(Classes)

Asianumero
(Case No.)

Japani
(Japan)

F-SECURE
(in Japan)

Word
mark

10-19088

10.3.1998

4524593

22.11.2001

9

BV301440

Kiina
(China)

F-Secure F

Figurative
mark

10149255

4.11.2011

10149255

28.5.2014

9

BV301422

Japani
(Japan)

F-SECURE
F (logo old
triangle)
F-SECURE
F (logo old
triangle)

Figurative
mark
Figurative
mark

93351/1994

16.9.1994

3287992

25.4.1997

9

BV301320

1000160

27.9.1995

1000160

7.5.1997

9

BV301322

Euroopan
unioni
(European
Union)

F-Secure
Sense

Word
mark

14770895

6.11.2015

14770895

19.2.2016

9, 38, 42

BV301310

Hong Kong
(Hong Kong)

F-Secure
Sense

Word
mark

303725208

28.3.2016

303725208

28.3.2016

9, 38, 42

BV301361

Kiina
(China)

F-Secure
Sense

Word
mark

19744497

25.4.2016

19744497

14.6.2017

9

BV301364

Iso-Britannia
(United
Kingdom)

F-Secure
Sense

Word
mark

14770895

6.11.2015

UK00914770895

19.2.2016

9, 38, 42

BV304059

Suomi
(Finland)

LOKKI

Word
mark

T201450778

8.4.2014

261942

15.9.2014

9

BV301430

Kiina
(China)

Kuvio
(Picture)

Hakemusnro
(Application
no.)

Kansallinen
hakemispäivä
(National filing
date)

Rekisteröintinro
(Registration no.)

Rekisteröity
(Registered)

14 (32)
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Maa
(Country)

Merkki
(Mark)

Merkin
tyyppi
(Mark
type)

Kuvio
(Picture)

Hakemusnro
(Application
no.)

Kansallinen
hakemispäivä
(National filing
date)

Rekisteröintinro
(Registration no.)

Euroopan
unioni
(European
Union)

SAFE
HOME

Word
mark

10733921

16.3.2012

10733921

Iso-Britannia
(United
Kingdom)

SAFE
HOME

Word
mark

10733921

16.3.2012

Euroopan
unioni
(European
Union)

Sense

Word
mark

14769996

Yhdysvallat
(USA)

Sense

Word
mark

Iso-Britannia
(United
Kingdom)

Sense

Euroopan
unioni
(European
Union)

Rekisteröity
(Registered)

Luokat
(Classes)

Asianumero
(Case No.)

19.9.2012

9, 42

BV301360

UK00910733921

19.9.2012

9, 42

BV303686

5.11.2015

14769996

18.5.2017

9

BV301363

86928890

4.3.2016

5330462

7.11.2017

9

BV301381

Word
mark

14769996

5.11.2015

UK00914769996

18.5.2017

9

BV304058

SWITCH
ON FREEDOM

Word
mark

12651105

28.2.2014

12651105

21.7.2014

9, 38, 42

BV301365

Iso-Britannia
(United
Kingdom)

SWITCH
ON FREEDOM

Word
mark

UK00912651105

28.2.2014

UK00912651105

21.7.2014

9, 38, 42

Japani
(Japan)

エフセキュ
ア

Word
mark

2016-070361

29.6.2016

5924635

17.2.2017

42

BV306217

*Berggreniä on ohjeistettu olemaan uudistamatta tavaramerkkejä, jotka koskevat F-kuviomerkkiä (F (logo new shield shape).
(Please note that Berggren has been advised that the trademarks concerning F (logo new shield shape) will not be renewed at their next expiry dates.)
15 (32)
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TEKIJÄNOIKEUDET (COPYRIGHTS)

.

Maa
(Country)

Tekijänoikeus
(Copyright)

Kiina
(China)

Shield F-Logo
(blue) Chinese

12356342 7

Kuvio
(Picture)

Kansallinen
hakemispäivä
(National filing date)

Rekisteröintinumero
(Registration number)

Rekisteröity
(Registered)

Asianumero
(Case No.)

14.5.2014

2014-F-00124232

12.5.2014

BV301388

A - 117

DocuSign Envelope ID: 1F44EF2E-160D-4411-A661-527A583A44FD

PATENTIT JA HYÖDYLLISYYSMALLIT (PATENTS AND UTILITY MODELS)

.

Asianumero
(Case no.)
FSC19DIVEPDE

Maa
(Country)
Saksa (Germany)

Hakemusnumero
(Application number)
09163950.0

Rekisteröintinumero
(Registration number)
2101242

FSC19DIVEPGB

Iso-Britannia (United Kingdom)

09163950.0

2101242

FSC19EPGB

Iso-Britannia (United Kingdom)

02783060.3

1440362

FSC19US

Yhdysvallat (USA)

10/493596

8127141

FSC29US

Yhdysvallat (USA)

09/975302

6986050

FSC47US

Yhdysvallat (USA)

11/806568

9092823

FSC172US

Yhdysvallat (USA)

12/587716

8981902

FSC178CONUS

Yhdysvallat (USA)

13/853,623

9009274

FSC178US

Yhdysvallat (USA)

12/587592

8443059

FSC338GB

Iso-Britannia (United Kingdom)

1220146.3

2505529

FSC338US

Yhdysvallat (USA)

14/070903

9231971

FSC344US

Yhdysvallat (USA)

14/070754

9984215

FSC405GB

Iso-Britannia (United Kingdom)

1321755.9

2518460

FSC405US

Yhdysvallat (USA)

14/557,552

9407650

FSC448GB

Iso-Britannia (United Kingdom)

1420542.1

2532452

FSC448US

Yhdysvallat (USA)

14/940388

9712556

FSC480US

Yhdysvallat (USA)

15/284771

10652344

FSC548GB

Iso-Britannia (United Kingdom)

1617801.4

2555384

FSC574US

Yhdysvallat (USA)

15/978300

11019036

FSC606DE

Saksa (Germany)

202018101647.4

202018101647

FSC606FI

Suomi (Finland)

U20184053

12267

FSC619US

Yhdysvallat (USA)

16/787903

12356342 7
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Asianumero
(Case no.)
FSC621GB

Maa
(Country)
Iso-Britannia (United Kingdom)

Hakemusnumero
(Application number)
1902145.0

FSC621US

Yhdysvallat (USA)

16/789813

FSC624GB

Iso-Britannia (United Kingdom)

1906412.0

FSC624US

Yhdysvallat (USA)

16/868233

FSC626GB

Iso-Britannia (United Kingdom)

1907200.8

FSC626US

Yhdysvallat (USA)

16/881634

Iso-Britannia (United Kingdom)

2108754.9

Iso-Britannia (United Kingdom)

2114578.4

FSC643GB
FSC645GB

Rekisteröintinumero
(Registration number)
2581389

2583736

19 (32)

.

12356342 7

A - 119

DocuSign Envelope ID: 1F44EF2E-160D-4411-A661-527A583A44FD

MALLIT (DESIGNS)

.

Asianumero
(Case No.)

Maa
(Country)

Hakemusnumero
(Application Number)

Rekisteröintinumero
(Registration number)

Otsikko
(Title)

FSC606EU

Euroopan unioni
(European Union)

005018504-0001

005018504-0001

Communication devices (part of -),
Graphical user interfaces

FSC606EU

Iso-Britannia
(United Kingdom)

9005018504-0001

Communication devices (part of -),
Graphical user interfaces

FSC606EU

Euroopan unioni
(European Union)

005018504-0002

Graphical user interfaces, Communication devices

FSC606EU

Iso-Britannia
(United Kingdom)

9005018504-0002

Graphical user interfaces, Communication devices

FSC606US

Yhdysvallat
(USA)

12356342 7

005018504-0002

D911,380

29/663,992

A - 120

Display Screen or Portion thereof
with Transitional Virtual Camera
Shutter Graphical User Interface

DocuSign Envelope ID: 1F44EF2E-160D-4411-A661-527A583A44FD

VERKKOTUNNUKSET (DOMAIN NAMES)
Verkkotunnus
(Domain name)
antiphishing.eu
antispam.eu
antispyware.eu
antivirus.fi
anti-virus.mobi
bankingprotection.com
banking-protection.com
bestprivacyapp.com
df-data.com
foneav.com
freedome-vpn.com
freedome-vpn.net
friendscreen.info
friendscreen.net
friendscreen.org
f-s.ec
fsapi.net
fscdc.net
fsec.it
fsec.me
f-secu.re
fsecure.ae
f-secure.ae
f-secure.aero
fsecure.am
f-secure.am
fsecure.asia
f-secure.asia

.
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f-secure.at
fsecure.ba
f-secure.ba
fsecure.be
f-secure.be
fsecure.biz
f-secure.biz
fsecure.bo
f-secure.bo
fsecure.bs
f-secure.bs
fsecure.by
f-secure.by
fsecure.bz
f-secure.bz
f-secure.ca
fsecure.cc
f-secure.cc
fsecure.cd
f-secure.cd
f-secure.cg
fsecure.ch
f-secure.ch
f-secure.cl
fsecure.cn
f-secure.cn
fsecure.co
f-secure.co
fsecure.co.at
f-secure.co.at
fsecure.co.cr
22 (32)
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f-secure.co.cr
fsecure.co.hu
f-secure.co.hu
fsecure.co.il
f-secure.co.il
fsecure.co.in
f-secure.co.in
f-secure.co.jp
f-secure.co.kr
fsecure.co.ma
f-secure.co.ma
fsecure.co.nz
f-secure.co.nz
fsecure.co.ug
f-secure.co.ug
fsecure.co.uk
f-secure.co.uk
fsecure.co.vi
f-secure.co.vi
fsecure.com
f-secure.com
f--secure.com
fsecure.com.ar
fsecure.com.au
f-secure.com.au
fsecure.com.az
f-secure.com.az
fsecure.com.ba
f-secure.com.ba
fsecure.com.bo
f-secure.com.bo
23 (32)
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fsecure.com.br
f-secure.com.br
f-secure.com.cn
fsecure.com.do
f-secure.com.do
fsecure.com.ec
f-secure.com.ec
fsecure.com.gr
f-secure.com.gr
fsecure.com.hk
f-secure.com.hk
fsecure.com.lk
f-secure.com.lk
fsecure.com.ly
f-secure.com.ly
fsecure.com.mt
f-secure.com.mt
fsecure.com.mx
f-secure.com.mx
fsecure.com.my
f-secure.com.my
fsecure.com.pa
f-secure.com.pa
fsecure.com.pe
f-secure.com.pe
fsecure.com.ph
f-secure.com.ph
fsecure.com.pk
f-secure.com.pk
fsecure.com.pl
fsecure.com.pr
24 (32)
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f-secure.com.pr
fsecure.com.ru
fsecure.com.sg
f-secure.com.sg
fsecure.com.tj
f-secure.com.tj
fsecure.com.tr
f-secure.com.tr
fsecure.com.tw
f-secure.com.tw
fsecure.com.uy
f-secure.com.uy
fsecure.com.ve
f-secure.com.ve
fsecure.com.vn
f-secure.com.vn
f-secure.consulting
fsecure.cz
f-secure.cz
f-secure.de
fsecure.dk
f-secure.dk
f-secure.download
fsecure.ee
f-secure.ee
fsecure.es
f-secure.es
fsecure.eu
f-secure.eu
fsecure.eu.com
f-secure.eu.com
25 (32)
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fsecure.fi
f-secure.fi
f-secure.fr
fsecure.gen.in
f-secure.gen.in
fsecure.gl
f-secure.gl
fsecure.gr
f-secure.gr
fsecure.hk
f-secure.hk
fsecure.hn
f-secure.hn
fsecure.hu
fsecure.ie
f-secure.ie
fsecure.in
f-secure.in
fsecure.info
f-secure.info
fsecure.it
f-secure.it
fsecure.jobs
f-secure.jobs
fsecure.jp
f-secure.jp
fsecure.kz
f-secure.kz
fsecure.li
f-secure.li
fsecure.lk
26 (32)
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f-secure.lk
fsecure.lt
f-secure.lt
fsecure.lu
f-secure.lu
fsecure.lv
f-secure.lv
fsecure.md
f-secure.md
fsecure.me
f-secure.me
fsecure.mn
f-secure.mn
fsecure.mobi
f-secure.mobi
fsecure.mt
f-secure.mt
fsecure.mw
f-secure.mw
fsecure.my
f-secure.my
fsecure.name
f-secure.name
fsecure.net
f-secure.net
f-secure.ninja
fsecure.nl
f-secure.nl
fsecure.no
f-secure.no
f-secure.nu
27 (32)
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f-secure.nz
f-secure.org
fsecure.org.cn
f-secure.org.cn
fsecure.org.uk
f-secure.org.uk
fsecure.ph
f-secure.ph
fsecure.pk
f-secure.pk
fsecure.pl
f-secure.pl
fsecure.pt
f-secure.pt
fsecure.ro
fsecure.ru
f-secure.ru
fsecure.se
f-secure.se
fsecure.se.net
f-secure.se.net
fsecure.sg
f-secure.sg
fsecure.si
f-secure.sk
fsecure.sm
f-secure.sm
fsecure.tel
f-secure.tel
fsecure.tw
f-secure.tw
28 (32)
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fsecure.uk
f-secure.uk
fsecure.uk.net
f-secure.uk.net
fsecure.us
f-secure.us
fsecure.us.com
f-secure.us.com
fsecure.uy
f-secure.uy
fsecure.uz
f-secure.uz
fsecure.vn
f-secure.vn
f-secure.website
f-secure.xxx
f-secure-antispam.co.uk
f-secure-antispyware.co.uk
f-secure-antivirus.co.uk
f-securebusiness.com
f-secure-campaigns.com
f-securecloud.com
f-secureconsulting.com
fsecurecorporation.com
f-securecorporation.com
f-securedownload.com
f-secure-firewall.co.uk
fsecuregroup.com
f-securegroup.com
f-secure-internetsecurity.co.uk
fsecurekampanja.fi
29 (32)
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f-securemarketingcenter.com
f-secure-onlinebackup.co.uk
f-secure-online-solutions.com
f-secure-parentalcontrol.co.uk
f-securerewards.com
f-secureteam.com
f-secure-totalsecurity.co.uk
fsecureusa.com
f-secureusa.com
fsecurevas.com.br
fsecurevip.com
fsecurevip.fi
f-security.com
f-sos.com
f-sos.net
fs-test.com
fsupdate.com
fsupdate.fi
fsupdate.net
fsvpn.net
f-tune.com
ftune.vc
f-tune.vc
fuckingsecure.com
fucking-secure.com
fucksecure.com
fuck-secure.com
getfs.com
getyounited.com
internetsecurity.eu
internetsecurity.fi
30 (32)
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ismydnshijacked.com
ismydnslegit.com
kid-secure.com
kid-secure.net
littleflocker.com
lok.ki
macrocontrol.com
mobilesecurity.mobi
mobvirus.com
no-virus.com
online-wellbeing.com
onlinewellbeing.net
online-wellbeing.net
phoneav.com
phoneav.mobi
play-it-safe.com
protectingtheirreplaceable.co.uk
protecting-the-irreplaceable.co.uk
protectingtheirreplaceable.com
protecting-the-irreplaceable.com
protectingtheirreplaceable.us
protecting-the-irreplaceable.us
protection.mobi
roskaposti.fi
safeandsavvy.co.uk
safeandsavvy.com
safe-playground.net
security-online-services.com
sp-secure.com
steekr.com
supersafeboost.co.uk
31 (32)
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virusencyclopedia.com
virus-free.com
virus-help.com
virusinfo.com
virusinfo.fi
virusprotection.com
virusreference.com
virusshield.com
younited.events
younited.fi
younited.hu
younitedapi.com
younited-app.com
younitedcontent.com
younitedevents.com
younitedhosted.com
younitredcontent.com
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LIITE 4: ALUSTAVA KUVAUS JAKAUTUVAN YHTIÖN JA VASTAANOTTAVAN YHTIÖN
TASEISTA
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Liite 4: Alustava kuvaus Jakautuvan Yhtiön ja Vastaanottavan Yhtiön taseista
Tase 31.12.2021

1000 EUR

Jakautuvan
Yhtiön tase

Suunniteltu
lainan
lyhennys

Jakautuvan Yhtiön
tase ennen
Jakautumista

Vastaanottavan
Yhtiön tase
Jakautumisen
jälkeen

Jakautuvan
Yhtiön tase
Jakautumisen
jälkeen

19 508

-

19 508

5 920

13 588

811

-

811

-

811

122 951

-

122 951

68

122 883

5 757

-

5 757

-

5 757

149 027

-

149 027

5 988

143 039

51

-

51

51

-

54 461

-

54 461

19 556

34 906

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Osuudet saman konsernin
yrityksissä
Pitkäaikaiset saamiset
Pysyvät vastaavat yhteensä
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat
yhteensä
VASTAAVAA YHTEENSÄ

26

-

26

-

26

39 023

-3 000

36 023

12 440

23 583

93 561

-3 000

90 561

32 046

58 515

242 588

-3 000

239 588

38 034

201 554

1 551

-

1 551

80

80

165

-

165

-

-

-849

-

-849

-

-849

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Omat osakkeet
Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto
Kertyneet voittovarat
Tilikauden tulos
Oma pääoma yhteensä

6 789

-

6 789

7 946

6 789

76 871

-

76 871

-

72 680

15 714

-

15 714

-

13 515

100 241

-

100 241

8 026

92 215

91

-

91

-

91

38 672

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN
KERTYMÄ
Poistoero
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma13

42 423

-

42 423

3 751

Lyhytaikainen vieras pääoma24

99 834

-3 000

96 834

26 257

70 577

Vieras pääoma yhteensä

142 256

-3 000

139 256

30 008

109 248

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

242 588

-3 000

239 588

38 034

201 554

1

Jakautuvan Yhtiön tase sisältää 13 miljoonan euron pankkilainan, joka jää Jakautuvalle Yhtiölle Jakautumisen jälkeen
2
Jakautuvan Yhtiön tase sisältää 6 miljoonan euron pankkilainan, joka jää Jakautuvalle Yhtiölle Jakautumisen jälkeen
3

Jakautuvan Yhtiön tase sisältää saatuja ennakkoja yhteensä 18 miljoonaa euroa, josta 15 miljoonaa euroa jää Jakautuvalle Yhtiölle ja 3 miljoonaa euroa siirtyy Vastaanottavalle Yhtiölle

4

Jakautuvan Yhtiön tase sisältää saatuja ennakkoja yhteensä 42 miljoonaa euroa, josta 26 miljoonaa euroa jää Jakautuvalle Yhtiölle ja 16 miljoonaa euroa siirtyy Vastaanottavalle
Yhtiölle

Alustavissa tilintarkastamattomissa havainnollistavissa Jakautuvan Yhtiön ja Vastaanottavan Yhtiön taseissa (”havainnollistava
jakautumistase”) esitetyt taloudelliset tiedot on johdettu Jakautuvan Yhtiön Suomen kirjanpitolain mukaan laaditusta tilintarkastetusta
tilinpäätöksestä 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta.
Yllä esitettyä havainnollistavaa jakautumistasetta on oikaistu tämänhetkisen pankkilainan ennen Jakautumista tapahtuvalla
suunnitelman mukaisella 3,0 miljoonan euron lyhennyksellä. Vaikutus havainnollistavaan jakautumistaseeseen on esitetty sarakkeessa
Suunniteltu lainan lyhennys.
Jakautuvan Yhtiön ja Vastaanottavan Yhtiön omat pääomat Jakautumisen jälkeen on havainnollistettu tämän Jakautumissuunitelman
kohdissa 8, 10.4 ja 11 kuvatun mukaisesti.
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Yllä esitetyssä havainnollistavassa jakautumistaseessa ei ole otettu huomioon muun muassa seuraavia mahdollisia liiketoimia, joilla voi
olla merkittävä vaikutus Jakautuvan Yhtiön varojen ja velkojen lopulliseen määrään ennen Jakautumisen toteuttamista: Jakautumisesta
johtuvien konsernirakenteen mahdollisten muutosten vaikutus tai niiden rahoitus eivät sisälly havainnollistavaan jakautumistaseeseen.
Lisäksi Jakautumisesta tai listaamisesta 31.12.2021 jälkeen aiheutuvia transaktiokuluja tai mahdollisia ylimääräisiä pankkilainan
takaisinmaksamisesta aiheutuvia vaikutuksia ei ole huomioitu havainnollistavassa jakautumistaseessa.
Lisäksi Jakautuva Yhtiö tutkii Jakautumissuunnitelman kohdassa 19.1 kuvatulla tavalla mahdollisuutta kerätä varoja järjestämällä
osakeanti suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille sekä muille ammattimaisille sijoittajille ennen Jakautumisen
Täytäntöönpanopäivää. Kuten Jakautumissuunnitelman kohdissa 10.2(p) ja 19.9 (c) on selitetty, mahdollisella osakeannilla kerättävät
nettovarat jäävät Jakautuvalle Yhtiölle Jakautumisen jälkeen. Osakeannissa mahdollisesti nostettavan nettotuoton vaikutus ei sisälly
havainnollistavaan jakautumistaseeseen.
Jakautuva Yhtiö harkitsee myös uutta valmiusluottolimiittiä, joka olisi käytettävissä Vastaanottavan Yhtiön käyttöpääoman hallinnan
tarpeisiin. Mahdollisen valmiusluottolimiitin vaikutus ei sisälly havainnollistavaan jakautumistaseeseen. Jakautuvan Yhtiön nykyinen
nostamaton valmiusluottolimiitti tämän Jakautumissuunnitelman päivämääränä jää Jakautuvalle Yhtiölle.
Lopullinen Jakautuminen tapahtuu Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimispäivän tasearvojen perusteella. Yllä kuvatut
havainnollistavat tilintarkastamattomat tasetiedot ovat siksi vain suuntaa antavia ja voivat täten muuttua.
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WithSecure Oyj:n hallitukselle

Riippumattoman tilintarkastajan varmennusraportti esitteeseen sisältyvän taloudellisen pro forma -informaation kokoamisesta
Olemme saattaneet päätökseen varmennustoimeksiannon, jossa raportoimme WithSecure Oyj:stä eriytettävästä
ja WithSecure Oyj:n osittaisjakautumisen (”jakautuminen”) myötä perustettavalle julkiselle osakeyhtiölle F-Secure
Oyj:lle (”F-Secure”) siirtyvän kuluttajaliiketoiminnan taloudellisen pro forma -informaation kokoamisesta, jonka on
tehnyt WithSecure Oyj:n hallitus. Taloudellinen pro forma -informaatio sisältää yhdistellyn pro forma -taseen
31.3.2022, yhdistellyt pro forma -tuloslaskelmat 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta ja 31.12.2021
päättyneeltä tilikaudelta, sekä näihin liittyvät liitetiedot ja se esitetään WithSecure Oyj:n julkaiseman listautumisja jakautumisesitteen kohdassa ”Tilintarkastamattomat Pro forma-taloudelliset tiedot”. Sovellettavat periaatteet,
joiden mukaisesti WithSecure Oyj:n hallitus on koonnut taloudellisen pro forma -informaation, yksilöidään komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 20, ja kokoamisessa sovelletut periaatteet kuvataan esitteen
kohdassa ”Tilintarkastamattomat Pro forma-taloudelliset tiedot”.
WithSecure Oyj:n hallitus on koonnut taloudellisen pro forma -informaation tarkoituksenaan havainnollistaa kohdassa ”Tilintarkastamattomat Pro forma -taloudelliset tiedot” kuvatun jakautumisen vaikutusta F-Securen taloudelliseen asemaan 31.3.2022 ja sen taloudelliseen tulokseen 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden kaudelta
sekä 31.12.2021 päättyneeltä 12 kuukauden kaudelta, ikään kuin jakautuminen olisi toteutunut yhdistellyn pro
forma -taseen osalta 31.3.2022 ja yhdisteltyjen pro forma -tuloslaskelmien osalta 1.1.2021. Osana tätä prosessia
WithSecure Oyj:n hallitus on ottanut F-Securen taloudellista asemaa ja taloudellista tulosta koskevan tiedon FSecuren carve-out-tilinpäätöksestä 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta, josta on julkistettu tilintarkastuskertomus
listautumis- ja jakautumisesitteessä ja F-Securen carve-out taloudellisista tiedoista 31.3.2022 päättyneeltä kaudelta, josta ei ole julkistettu yleisluonteisesta tarkastuksesta annettua raporttia.

Hallituksen vastuu taloudellisesta pro forma -informaatiosta
WithSecure Oyj:n hallitus vastaa taloudellisen pro forma -informaation kokoamisesta komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 mukaisesti.

Tilintarkastajan riippumattomuus ja laadunvalvonta
Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme toimeksiantoa ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme.
Tilintarkastaja soveltaa kansainvälistä laadunvalvontastandardia ISQC 1 ja näin ollen ylläpitää kattavaa laadunvalvontajärjestelmää, johon sisältyy dokumentoituja toimintaperiaatteita ja menettelytapoja eettisten vaatimusten,
ammatillisten standardien sekä sovellettavien säädöksiin ja määräyksiin perustuvien vaatimusten noudattamista
koskien.

Tilintarkastajan velvollisuudet
Meidän velvollisuutenamme on antaa komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 Liitteen 20 jaksossa 3
tarkoitettu lausunto siitä, onko WithSecure Oyj:n hallitus koonnut taloudellisen pro forma -informaation kaikilta
olennaisilta osiltaan esitettyjen periaatteiden mukaisesti ja noudattavatko mainitut periaatteet F-Securen carveout-tilinpäätöksen laatimisperiaatteita.

PricewaterhouseCoopers Oy, tilintarkastusyhteisö, PL 1015 (Itämerentori 2), 00101 HELSINKI
Puh. 020 787 7000, www.pwc.fi
Kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 0486406-8
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Toimeksianto on suoritettu IAASB:n antaman kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3420 Varmennustoimeksiannot esitteeseen sisältyvän taloudellisen pro forma -informaation kokoamisesta raportoimiseksi
mukaisesti. Tämä standardi edellyttää, että tilintarkastaja suunnittelee ja suorittaa toimenpiteitä hankkiakseen
kohtuullisen varmuuden siitä, onko WithSecure Oyj:n hallitus koonnut taloudellisen pro forma -informaation kaikilta olennaisilta osiltaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 mukaisesti.
Emme ole velvollisia päivittämään mitään taloudellista pro forma -informaatiota koottaessa käytetystä mennyttä
aikaa koskevasta taloudellisesta informaatiosta antamiamme raportteja tai lausuntoja tai antamaan siitä uusia
raportteja tai lausuntoja tätä toimeksiantoa varten, emmekä ole tässä toimeksiannossa suorittaneet taloudellista
pro forma -informaatiota koottaessa käytetyn taloudellisen tiedon tilintarkastusta tai yleisluonteista tarkastusta.
Esitteeseen sisältyvän taloudellisen pro forma -informaation tarkoituksena on yksinomaan havainnollistaa merkittävän tapahtuman tai liiketoimen vaikutusta yhtiön oikaisemattomaan taloudelliseen informaatioon, ikään kuin
tapahtuma tai liiketoimi olisi toteutunut havainnollistamistarkoitusta varten valittuna aikaisempana ajankohtana.
Näin ollen emme anna minkäänlaista varmuutta siitä, että tapahtuman tai liiketoimen tosiasiallinen tulema olisi
sama kuin on esitetty.
Kohtuullisen varmuuden antavaan toimeksiantoon siitä raportoimiseksi, onko taloudellinen pro forma -informaatio
kaikilta olennaisilta osiltaan koottu esitettyjen periaatteiden mukaisesti ja noudattavatko mainitut periaatteet FSecuren carve-out tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, kuuluu, että tilintarkastaja suorittaa toimenpiteitä arvioidakseen, antavatko WithSecure Oyj:n hallituksen taloudellisen pro forma -informaation kokoamisessa käyttämät
sovellettavat periaatteet kohtuullisen perustan liiketoimesta tai tapahtumasta välittömästi johtuvien merkittävien
vaikutusten esittämiselle, ja hankkiakseen tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa evidenssiä siitä,
•

onko kyseisiä periaatteita sovellettu pro forma -oikaisuissa asianmukaisesti; ja

•

onko tuloksena syntyvä taloudellinen pro forma -informaatio sellainen, että nämä oikaisut on tehty oikaisemattomaan taloudelliseen informaatioon asianmukaisella tavalla.

Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, jossa otetaan huomioon tilintarkastajan käsitys yhtiön
luonteesta, siitä tapahtumasta tai liiketoimesta, jota koskien taloudellinen pro forma -informaatio on koottu, sekä
muista relevanteista toimeksiannon olosuhteista.
Toimeksiantoon kuuluu myös taloudellisen pro forma -informaation yleisen esittämistavan arvioiminen.
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa evidenssiä.

Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että
•

taloudellinen pro forma -informaatio on asianmukaisesti koottu listautumis- ja jakautumisesitteen kohdassa ”Tilintarkastamattomat Pro forma -taloudelliset tiedot” esitettyjen periaatteiden mukaisesti ja

•

mainitut periaatteet noudattavat F-Securen carve-out-tilinpäätöksen laatimisperiaatteita.
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Raportin luovuttamista koskeva rajoitus
Tämä raportti on annettu ainoastaan liitettäväksi komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 mukaiseen
esitteeseen.

Helsingissä 13.5.2022
PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Janne Rajalahti
KHT

B-3

Esitteen viimeinen sivu, ei sivunumerointia.

