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Vastaanottaja Hakemuksen päivämäärä 

Merus Power Oyj 
 

22.4.2021 

Hakemuksen kohde 

Arvopaperimarkkinalain 3 luvun 1 §:n mukaisen esitteen hyväksyminen 

 
Merus Power Oyj (hakija) on pyytänyt Finanssivalvontaa hyväksymään 
laatimansa arvopaperimarkkinalain (746/2012) 3 luvun 1 §:n mukaisen 
esitteen. Esite koskee hakijan osakkeiden tarjoamista 
listautumisannissa, joka koostuu osakeannista ja mahdollisesta  
osakemyynnistä. Hakijan hallitus päätti 21.5.2021 alustavasti 
osakeannissa tarjottavien osakkeiden liikkeeseenlaskusta. Lisäksi 
hakija on ilmoittanut jättävänsä hakemuksen osakkeidensa 
listaamiseksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Growth 
Market Finland -markkinapaikalle. 
 
Esite on laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2017/1129 (esiteasetus) mukaisesti noudattaen delegoidun asetuksen 
(EU) 2019/980 liitteissä 1 ja 11 säädettyjä esitteen sisältövaatimuksia.  
 
Finanssivalvonta on esiteasetuksen 20 artiklan nojalla päättänyt hyväk-
syä esitteen ja sallia sen julkaisemisen.  
 
FINANSSIVALVONTA 
Sähköisesti allekirjoitettu 
 
 
 
 
 
Armi Taipale Merja Elo 
osastopäällikkö markkinavalvoja 
 
 
 

Lisätietoja antaa Merja Elo, markkinavalvoja, puhelin 09 183 5225. 
 

Maksu 6.200,00 € 
 

Liitteet Valitusosoitus 
Maksua koskeva muutoksenhaku 
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Liite päätökseen 

Valitusosoitus 
 

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta 

valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti. 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa 

laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

 

Jos päätös on postitettu saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee 

todistuksesta. Saantitodistus liitetään valitusasiakirjoihin. Jos päätös on postitettu 

tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän (7) päivän kuluessa 

postituspäivästä, jollei muuta ilmene. Jos päätös on annettu tiedoksi sähköisenä 

viestinä, sen katsotaan tulleen tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, 

jollei muuta näytetä. Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esimerkiksi 

saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle 

(sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi 

kolmantena päivänä saantitodistuksen osoittamasta päivästä.  

 

Valitus on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle valitusajan kuluessa. 

 

Valituksessa, joka on osoitettava Helsingin hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava: 

1. päätös, johon haetaan muutosta, 

2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi, 

3.  vaatimusten perustelut, 

4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei 

kohdistu valittajaan. 

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa 

käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on 

ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava 

viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon 

oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). 

 

Valitukseen on liitettävä: 

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen, 

2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu 

selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, 

3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 

jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle, sekä 
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4. asiamiehen valtakirja, jos asiamiehenä toimii muu kuin asianaja, 

yleinen oikeusavustaja tai luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista 

annetussa laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. 

 

Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen 

toimivallasta, asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa. Helsingin hallinto-oikeus voi 

kuitenkin määrätä valtakirjan toimitettavaksi, jos sillä on aihetta epäillä asiamiehen 

toimivaltaa tai sen laajuutta. 

 

Valitus voidaan toimittaa Helsingin hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, postitse 

maksettuna postilähetyksenä, sähköpostitse, telekopiona taikka asiamiestä tai lähettiä 

käyttäen. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten 

asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

 

Sähköisen asiointipalvelun, sähköpostin, postin tai telekopion käyttäminen taikka 

valituksen toimittaminen lähetin välityksellä on lähettäjän vastuulla. Valituksen on 

saavuttava Helsingin hallinto-oikeuteen viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä 

ennen aukioloajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan tulee olla perillä siten, että se on 

ennen valitusajan päättymistä käsiteltävässä muodossa Helsingin hallinto-oikeuden 

vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.  

 

Asian käsittelystä Helsingin hallinto-oikeudessa peritään tuomioistuinmaksulain 

(1455/2015) nojalla oikeudenkäyntimaksu. Maksun suuruus on 260 euroa. 

Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä 

 

Yhteystiedot 

 

Helsingin hallinto-oikeus 

Radanrakentajantie 5 

00520 Helsinki 

 

Puhelinvaihde:  029 56 42000 

Faksi:  029 56 42079 

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi 

  

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Maksua koskeva muutoksenhaku 
 
Oikaisun vaatiminen maksun määräämisessä tapahtuneen virheen johdosta 

 

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että suoritteesta määrätyn maksun määräämisessä on 

tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua Finanssivalvonnalta kuuden kuukauden 

kuluessa maksun määräämisestä. 

 

Valitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen 
 

Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saadaan hakea valittamalla muutosta 

Helsingin hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa 

laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

 

Jos päätös on postitettu saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee 

todistuksesta. Saantitodistus liitetään valitusasiakirjoihin. Jos päätös on postitettu 

tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän (7) päivän kuluessa 

postituspäivästä, jollei muuta ilmene. Jos päätös on annettu tiedoksi sähköisenä 

viestinä, sen katsotaan tulleen tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, 

jollei muuta näytetä. Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esimerkiksi 

saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle 

(sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi 

kolmantena päivänä saantitodistuksen osoittamasta päivästä.  

 

Valitus on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle valitusajan kuluessa. 

 

Valituksessa, joka on osoitettava Helsingin hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava: 

1. päätös, johon haetaan muutosta, 

2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi, 

3. vaatimusten perustelut, 

4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei 

kohdistu valittajaan 

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa 

käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on 

ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava 

viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon 

oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). 

 



  Päätös   5 (5) 
       
  21.5.2021 FIVA 27/02.05.04/2021 
     
Pääomamarkkinoiden valvonta  Julkinen   

    
     
 

 

FINANSSIVALVONTA  Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki  Vaihde 09 183 51  finanssivalvonta.fi 
 

Valitukseen on liitettävä: 

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen, 

2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu 

selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, 

3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 

jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle, sekä 

4. asiamiehen valtakirja, jos asiamiehenä toimii muu kuin asianaja, 

yleinen oikeusavustaja tai luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista 

annetussa laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. 

 

Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen 

toimivallasta, asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa. Helsingin hallinto-oikeus voi 

kuitenkin määrätä valtakirjan toimitettavaksi, jos sillä on aihetta epäillä asiamiehen 

toimivaltaa tai sen laajuutta. 

 

Valitus voidaan toimittaa Helsingin hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, postitse 

maksettuna postilähetyksenä, sähköpostitse, telekopiona taikka asiamiestä tai lähettiä 

käyttäen. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten 

asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

 

Sähköisen asiointipalvelun, sähköpostin, postin tai telekopion käyttäminen taikka 

valituksen toimittaminen lähetin välityksellä on lähettäjän vastuulla. Valituksen on 

saavuttava Helsingin hallinto-oikeuteen viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä 

ennen aukioloajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan tulee olla perillä siten, että se on 

ennen valitusajan päättymistä käsiteltävässä muodossa Helsingin hallinto-oikeuden 

vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.  

 

Asian käsittelystä Helsingin hallinto-oikeudessa peritään tuomioistuinmaksulain 

(1455/2015) nojalla oikeudenkäyntimaksu. Maksun suuruus on 260 euroa. 

Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. 

 

Yhteystiedot 

 

Helsingin hallinto-oikeus 

Radanrakentajantie 5 

00520 Helsinki 

 

Puhelinvaihde:  029 56 42000 

Faksi:  029 56 42079 

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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