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RAPORTTI KEMPOWER OYJ:N OSAVUOSI-INFORMAATION 1.1.– 30.9.2021
YLEISLUONTEISESTA TARKASTUKSESTA KEMPOWER OYJ:N HALLITUKSELLE

Johdanto
Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti Kempower Oyj:n (Y-tunnus 2856868-5) esiteasetuksen (EU) 2017/1129 ja komission
delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 mukaiseen esitteeseen sisältyvän konsernin taseen 30.9.2021, konsernin
tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahoituslaskelman ja tietyt selittävät liitetiedot kyseisenä päivänä
päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tämän osavuosi-informaation laatimisesta
Suomessa voimassa olevien taseen, tuloslaskelman, oman pääoman muutoksia koskevan laskelman ja rahoituslaskelman
laatimasta koskevien säännösten mukaisesti. Meidän velvollisuutenamme on esittää suorittamamme
yleisluonteisen tarkastuksen perusteella johtopäätös esitetystä osavuosi-informaatiosta.

Yleisluonteisen tarkastuksen laajuus
Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu kansainvälisen yleisluonteista tarkastusta koskevan standardin ISRE 2410 ”Yhteisön
tilintarkastajan suorittama osavuosi-informaation yleisluonteinen tarkastus” mukaisesti. Yleisluonteiseen tarkastukseen
kuuluu tiedustelujen tekemistä pääasiallisesti talouteen ja kirjanpitoon liittyvistä asioista vastaaville henkilöille sekä
analyyttisia toimenpiteitä ja muita yleisluonteisen tarkastuksen toimenpiteitä. Yleisluonteinen tarkastus on laajuudeltaan
huomattavasti suppeampi kuin tilintarkastusstandardien mukaisesti suoritettava tilintarkastus, ja siksi emme pysty sen
perusteella varmistumaan siitä, että saamme tietoomme kaikki sellaiset merkittävät seikat, jotka ehkä tunnistettaisiin
tilintarkastuksessa. Näin ollen emme anna tilintarkastuskertomusta.

Johtopäätös
Yleisluonteisen tarkastuksen perusteella tietoomme ei ole tullut mitään, mikä antaisi meille syyn uskoa, ettei Kempower
Oyj:n osavuosi-informaatiota kaudelta 1.1.-30.9.2021 ole kaikilta olennaisilta osiltaan laadittu Suomessa voimassa olevien
kyseisten osavuosi-informaatiota koskevien säännösten mukaisesti.

Muu seikka
Tämä raportti on tarkoitettu sisällytettäväksi ainoastaan Kempower Oyj:n esiteasetuksen (EU) 2017/1129 ja komission
delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 mukaiseen esitteeseen. Esite on laadittu Kempower Oyj:n listautumisannin
yhteydessä sen osakkeiden tarjoamiseksi yleisölle osana yhtiön aiottua listautumista Nasdaq First North Growth Market
Finland – markkinapaikalle.
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TULOSLASKEMA 

 

 

  

Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö
Tuhatta euroa 9-2021 9-2020 Muutos 12-2020

Liikevaihto 18 986 1 293 17 693 3 252

Liiketoiminnan muut tuotot 152 70 82 100

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 380 155 225 181

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -8 483 -634 -7 848 -1 499
Ulkopuoliset palvelut -1 432 -3 -1 429 -4
Henkilöstökulut -4 235 -1 432 -2 803 -2 223
Poistot ja arvonalentumiset -105 -58 -47 -85
Liiketoiminnan muut kulut -3 172 -1 270 -1 902 -1 941
Kulut yhteensä -17 426 -3 397 -14 029 -5 752

Liikevoitto/ -tappio 2 092 -1 879 3 971 -2 220

Rahoitustuotot 1 0 1 0
Rahoituskulut -865 -1 -864 -25
Rahoitustuotot-  ja kulut yhteensä -864 -1 -863 -25

Voitto/ tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 228 -1 880 3 108 -2 245

Tilinpäätössiirrot 0 -12 12 2 388

Tuloverot -267 0 -267 -41

Tilikauden voitto/ tappio 961 -1 892 2 853 103



TASE 

 

  

Konserni Emoyhtiö
Tuhatta euroa 9-2021 12-2020
VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 206 195
Aineelliset hyödykkeet 1 156 486
Pysyvät vastaavat yhteensä 1 361 680

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 4 808 1 275
Lyhytaikaiset saamiset 9 229 3 756
Rahat ja pankkisaamiset 1 684 521
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 15 721 5 552

VASTAAVAA YHTEENSÄ 17 082 6 232

Tuhatta euroa 9-2021 12-2020
VASTATTAVAA

Oma pääoma
Osakepääoma 3 3
Muuntoerot 0 0
Edellisten tilikausien voitto 621 421
Tilikauden voitto/ tappio 961 103
Oma pääoma yhteensä 1 584 526
 
Tilinpäätössiirtojen kertymä
Poistoero 0 122

Pakolliset varaukset
Muut pakolliset varaukset 154 61

Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma 7 039 3 400
Lyhytaikainen vieras pääoma 8 306 2 124
Vieras pääoma yhteensä 15 345 5 524

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 17 082 6 232



RAHOITUSLASKELMA 

 

 

  

Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö
Tuhatta euroa 9-2021 9-2020 12-2020

Liiketoiminnan rahavirta
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 228 -1 880 -2 245
Oikaisut: 0

Suunnitelman mukaiset poistot 105 58 85
Realisoimattomat valuuttakurssivoitot - ja tappiot -10 0 1
Varausten muutos 93 0 61
Rahoitustuotot ja -kulut 863 1 25

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 2 279 -1 821 -2 073

Käyttöpääoman muutos
Vaihto-omaisuuden muutos -3 533 -614 -1 079
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos -7 907 75 -503
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos 4 960 127 1 199
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -4 201 -2 233 -2 456
Maksetut korot -85 -1 -25
Muut rahoituserät -777 0 0
Maksetut välittömät verot -86 -2 -2
Liiketoiminnan rahavirta (A) -5 150 -2 235 -2 482

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -786 -342 -467
Investointien rahavirta (B) -786 -342 -467

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot 4 600 2 800 3 400
Saadut konserniavustukset 2 500 0 0
Rahoituksen rahavirta (C) 7 100 2 800 3 400

Rahavirtojen muutos (A + B + C) 1 164 222 451

Rahavarat tilikauden alussa 521 71 71
Rahavarat tilikauden lopussa 1 684 293 521
Valuuttakurssierojen vaikutus rahavaroihin -2 0 0
Rahavarojen nettomuutos 1 164 222 451



LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA  

  

 
  

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 30.09.2021

Tuhatta euroa
Osake-

pääoma Voittovarat Yhteensä

Oma pääoma 31.12.2020 3 523 526
Poistoeron eliminointi 95 95

Oma pääoma 1.1.2021 3 621 623

Tilikauden tulos 961 961
Muuntoerot 0 0

Oma pääoma 30.9.2021 3 1 581 1 584

Laskelma emoyhtiön oman pääoman muutoksista 30.09.2020

Tuhatta euroa
Osake-

pääoma Voittovarat Yhteensä

Oma pääoma 1.1.2020 3 421 423

Tilikauden tulos -1 892 -1 892

Oma pääoma 30.9.2020 3 -1 472 -1 469

Laskelma emoyhtiön oman pääoman muutoksista 31.12.2020

Tuhatta euroa
Osake-

pääoma Voittovarat Yhteensä

Oma pääoma 1.1.2020 3 421 423

Tilikauden tulos 103 103

Oma pääoma 31.12.2020 3 523 526



OSAVUOSITIETOJEN LIITETIEDOT 

LAATIMISPERIAATTEET 

Nämä Kempower konsernin (”konserni” tai ”Kempower”) taloudelliset osavuositiedot 30.09.2021 päättyneellä 
yhdeksän kuukauden ajanjaksolta on laadittu ainoastaan esitettä varten, joka on laadittu Kempower Oyj:n 
(”Yhtiö”) listautumisannin yhteydessä Yhtiön osakkeiden tarjoamiseksi yleisölle ja Yhtiön osakkeiden 
listaamiseksi, First North Growth Market Finland -markkinapaikalle, jota hallinnoi Nasdaq Helsinki. 

Osavuositiedot on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön (FAS) mukaisesti. Tiedot on esitetty First North 
sääntöjen kohdan 4.4 (e) (i)-(iv) edellyttämässä laajuudessa. Nämä osavuositiedot ovat tilintarkastamattomia. 

Konsernin osavuositietoihin 30.9.2021 päättyneeltä yhdeksän kuukauden ajanjaksolta sisältyy Yhtiön tytäryhtiöt 
Kempower GmbH, Kempower AS, Kempower B.V. ja Kempower Charging Ltd, jotka on perustettu vuoden 2021 
aikana. Vertailutiedot 30.09.2020 päättyneeltä yhdeksän kuukauden tilikaudelta ja 31.12.2020 päättyneellä 
tilikaudella eivät ole konsernin tietoja, koska yhtiöllä ei ollut tytäryhtiöitä kyseisinä tilikausina. 

Esitetyt luvut ovat tuhansia euroja ja ne on pyöristetty lähimpään lukuun. Tietyissä tapauksissa sarakkeen tai rivin 
lukujen summa ei aina täsmälleen vastaa sarakkeen tai rivin kokonaismääränä esitettyä lukua. 

Tässä esitetyt taloudelliset tiedot eivät sisällä kaikkia tilinpäätöksen liitetietoja, ja näitä osavuositietoja on luettava 
yhdessä esitteeseen sisältyvän 31. joulukuuta 2020 päättyneeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen kanssa. 

 

KAUDEN OLENNAISET TAPAHTUMAT 

• Kauden liikevaihto oli 18 986 tuhatta euroa ja tilikauden voitto 961 tuhatta euroa. 30.9.2021 päättyneellä 
yhdeksän kuukauden jaksolla Kempowerin korolliset velat 30.9.2021 olivat 8 000 tuhatta euroa. 

• Vuoden 2021 alussa Suomen suurin vähittäiskauppaosuuskunta S-ryhmä teki päätöksen rakentaa 
valtakunnallisen latausverkoston Kempowerin latureilla. 

• H1 2021 Kempower perusti uudet tytäryhtiöt Norjaan, Saksaan ja Alankomaihin. Isoon-Britanniaan 
perustettiin tytäryhtiö Q3 2021 aikana. 

• Toukokuussa 2021 Kempower valittiin latureiden toimittajaksi Norjan suurimpaan napapiirin yläpuolella 
sijaitsevaan sähköbussivarikkoon, jossa on 50 latauspistettä 32 sähköbussille. Sähköbussivarikon 
rakentaa Omexom.  

• Kesäkuussa 2021 Kempowerin korkealaatuiset pikalatausjärjestelmät avattiin useiden McDonald's-
ravintoloiden yhteyteen Suomessa. Latausasemat omistaa ja ylläpitää Recharge, joka on Pohjoismaiden 
suurin latausoperaattori. 

• Kesäkuussa 2021 Florøssa Norjassa avattiin maailman ensimmäinen sähköveneiden suurteholaturi 
Kempower S-Series latausjärjestelmällä.  

• Heinäkuussa 2021 Kempower ilmoitti perustavansa uuden latauslaitetehtaan, joka vastaa 
maailmanlaajuiseen sähköisen liikkuvuuden kysyntään ja, johon sisältyy 10 300 m2 tuotantotilaa.  

• Syyskuussa 2021 Kempowerin hallitukseen valittiin uudet jäsenet Eriikka Söderström ja Vesa Laisi, 
jotka tuovat vahvaa osaamistaan yrityksen kasvuun ja sähköisen pikalatausverkoston laajentamiseen. 

• Syyskuussa 2021 Kempower ilmoitti solmineensa puitesopimuksen Osprey Chargingin kanssa. 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa. 

• Syyskuussa 2021 Kempower toimitti S-Series pikalatausjärjestelmän Norjaan Straumeen osaksi 
Greenstation -latausasemapilottia, uutta sähköautojen latausasemakonseptia, jossa käyttäjätunnistus on 
erittäin nopeaa ja lataus maksetaan lähimaksulla.  

• Syyskuussa 2021 Kempower avasi T & K -keskuksen Tampereen yliopiston kampuksella. 

 

TOIMINNAN JATKUVUUS JA RAHOITUS 

Kempowerin johto on laatinut taloudellisen ennusteen, joka sisältää liikevaihdon, kulut ja investoinnit seuraavalle 
kahdentoista kuukauden jaksolle. Ennuste perustuu oletukseen, että konserni jatkaa kasvuinvestointeja, 
investointeja tuotantoon ja tuotantokapasiteettiin, käyttöpääomaan, tutkimus- ja kehitystyöhön ja organisaatioon 
(mukaan lukien muun muassa myynti- ja markkinointiorganisaatiot). Tämän lisäksi keskeinen olettamus on, että 
konserni saavuttaa liikevaihdon kasvusuunnitelmansa mukaisesti ja pystyy varmistamaan lisärahoituksen.  

Kempowerin yhdeksän ensimmäisen kuukauden tulos oli 961 tuhatta euroa positiivinen ja oma pääoma 
30.9.2021 oli 1 584 tuhatta euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli negatiivinen 5 150 tuhatta euroa ja investointien 



rahavirta negatiivinen 786 tuhatta euroa. Pääomalainat ja korolliset lainat emoyhtiö Kemppi Group Oy:lta olivat 
katsauskauden lopussa yhteensä 8 000 tuhatta euroa. Lisäksi Kempowerilla on 7 000 tuhatta euroa 
nostamatonta lainaa Kemppi Group Oy:ltä. Rahat- ja pankkisaamiset 30.9.2021 olivat 1 684 tuhatta euroa. 

Yhtiön taloudellisiin ennusteisiin perustuen sekä huomioiden ankkurisijoittajilta saadut merkintäsitoumukset 
merkitä yhtiön osakkeita suunnitellussa First North -listautumisannissa yhteensä 53 miljoonalla eurolla, johto 
arvioi, että yhtiöllä on riittävä käyttöpääoma sen nykyisiin tarpeisiin seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolle näiden 
taloudellisten tietojen hyväksymispäivästä. 

 

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 

Osapuolten katsotaan kuuluvan toistensa lähipiiriin, mikäli toinen osapuoli pystyy käyttämään toiseen nähden 
määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa tai yhteistä määräysvaltaa sen taloutta tai liiketoimintaa 
koskevassa päätöksenteossa.  Kempowerin lähipiiriin kuuluvat sen tytäryhtiöt ja Kemppi Group Oy ja sen muut 
tytäryhtiöt kuin Kempower-konsernin yhtiöt (”Kemppi Group-yhtiöt”). Lähipiiriin kuuluvat myös Kempowerin 
hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmä sekä heidän läheiset perheenjäsenensä sekä heidän 
määräysvallassaan olevat yhtiöt. Kempowerin lähipiiriin kuuluvat myös Kemppi Group Oy:n hallituksen jäsenet ja 
heidän läheiset perheenjäsenensä sekä heidän määräysvallassaan olevat yhtiöt. 

Seuraavassa taulukossa esitetään Kempowerin lähipiiriliiketoimet ilmoitettujen ajanjaksojen aikana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tuhatta euroa 1-9/ 2021 1-9/ 2020 2020

Tuotteiden ja palveluiden myynti                    
Kemppi Group -yhtiöille ja ostot niiltä
Myydyt tuotteet 28 0 5
Ostetut materiaalit -4 568 -434 -871
Ostetut hallinto- ja tukipalvelut -488 -464 -584
Toimisto- ja tuotantotilojen vuokrat -375 -161 -231

Rahoituskulut
Kemppi Group -yhtiöille maksetut korot -84 - -24

Muut liiketoimet
Konserniavustukset Kemppi Group -yhtiöiltä - - 2 500

Palveluluiden ostot muulta lähipiiriltä
Ostetut palvelut -36 -10 -19



Seuraavassa taulukossa esitetään Kempowerin lähipiiriliiketoimiin liittyvät avoimet saldot ilmoitettuina päivinä: 

 

 

 

Kempowerin ja Kemppi Group yhtiöiden väliset liiketapahtumat on esitetty lähipiiriliiketoimina. Tällaisia 
lähipiiriliiketoimia ovat materiaaliostot Kemppi Oy:ltä, hallinto- ja tukipalveluiden ostot (kuten tietotekniikka-, 
taloushallinnon tuki- sekä muut asiantuntijapalvelut) Kemppi Group -yhtiöiltä, Kemppi Group -yhtiöiltä vuokratut 
toimitilat ja Kemppi Group Oy:ltä saatu rahoitus. Lisäksi Kempower on ostanut työterveyshuoltoon liittyviä palveluja 
Kipinä Terveys Osuuskunnalta. Kemppi Group Oy on yksi Kipinä Terveyden omistajista. Kipinä Terveyden 
terveydenhoitoliiketoiminta myytiin Mehiläinen Oy:lle heinäkuussa 2021. Lähipiiriliiketoimet on toteutettu 
markkinaehtoisesti.  

Kempowerin pääkonttori ja sen kaksi tuotantolaitosta sijaitsevat Lahdessa vuokratuissa kiinteistöissä. Toinen 
tuotantolaitoksista on vuokrattu Kemppi Oy:lta vuoteen 2023 asti ja toinen kolmannelta osapuolelta vuoteen 2023 
saakka. Kempowerin pääkonttori on vuokrattu Kemppi Oy:lta vuoteen 2022 asti, ja osa ulkoalueesta on vuokrattu 
vuoteen 2023 asti. Kempower on allekirjoittanut vuokrasopimuksen Kemppi Group Oy:n kanssa uudesta 
tuotantolaitoksesta Lahdessa. Tämä uusi tuotantolaitos on vuokrattu vuoteen 2031 asti. Vuokrattujen tilojen vuokrat 
ovat markkinaehtoisia. 

Kemppi Group Oy on rahoittanut Kempowerin liiketoimintaa maksamalla konserniavustuksia ja myöntämällä 
pääomalainoja ja muita lainoja. Lainaehtojen mukaan Kempowerin pitää määräysvallan vaihtuessa Kemppi Group 
Oy:n pyynnöstä maksaa välittömästi ja täysimääräisesti takaisin pääomalainat 4 prosentin korolla ja muut lainat 
korolla, joka lasketaan lisäämällä euriborkorkoon 1,5 prosentin korkomarginaali.  

  

Tuhatta euroa 1-9/ 2021 2020

Avoimet saldot Kemppi Group -yhtiöiden kanssa
Myynti- ja muut saamiset 30 101
Konserniavustussaamiset - 2 500
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 30 2 601

Pääomalaina 4 000 3 400
Pitkäaikainen korollinen laina 3 000 -
Pitkäaikaiset lainat yhteensä 7 000 3 400

Lyhytaikainen korollinen laina 1 000 -
Osto- ja muut velat 1 880 728
Muut lyhytaikaiset velat 369 -
Lyhytaikaiset velat yhteensä 3 250 728



 
 

Yli vuoden päästä erääntyvät leasing- ja vuokravastuut liittyvät pääasiassa Kempowerin Lahdessa sijaitsevaan 
uuteen tuotantolaitokseen, jota koskevan vuoden 2031 loppuun asti voimassa olevan vuokrasopimuksen 
Kempower allekirjoitti Kemppi Group Oy:n kanssa vuonna 2021. Vuokrasopimuksessa sitoudutaan myös 
muutostöistä maksettavaksi tulevaan investointivuokraan. Vuokranantaja määrittää Investointivuokran lopullisen 
kuukausittaisen määrän muutostöiden kaikkien toteutuneiden kustannusten selvitessä. 

 

 
 

  

ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT

Tuhatta euroa 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020
Muut vastuut
Leasingvastuut
Alle vuoden kuluessa maksettavat 153 176 126
Yli yhden vuoden mutta enintään viiden vuoden kuluessa maksettavat 156 18 8
Leasingvastuut yhteensä 310 194 133

Vuokravastuut
Alle vuoden kuluessa maksettavat 1 546 399 445
Yli yhden vuoden mutta enintään viiden vuoden kuluessa maksettavat 6 053 102 517
Yli viiden vuoden kuluessa maksettavat 4 910 - -
Vuokravastuut yhteensä 12 509 501 962

Vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut yhteensä 12 819 695 1 095



 

KAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

• Lokakuussa 2021 Kempower aloitti kumppanuuden Gilbarco Veeder-Rootin kanssa tarjotakseen EV-
latausratkaisuja. Gilbarco Veeder-Root (GVR) on maailman johtava teknologiaratkaisujen toimittaja 
polttoainejakelu-, myymälä- ja teknologiaratkaisujen tarjoajana ja on toiminut markkinalla jo 150 vuoden 
ajan. 
 

• Lokakuussa 2021 Kempowerille nimitettiin uusi markkinointijohtaja Jussi Vanhanen. 
 

• Lokakuussa 2021 julkaistiin koko henkilöstölle järjestettävä henkilöstöanti. Kyseessä oli Kempowerin 
ensimmäinen henkilöstöanti. Järjestämällä osakeannin Kempower tähtää kasvattamaan työntekijöiden 
sitoutumista yhtiöön. 
 

• Lokakuussa 2021 Kempower sopi rahoittavansa Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopiston (LUT) 
sähköisen liikenteen professuuria Lahdessa. Kyseessä on Suomen ensimmäinen sähköisen liikenteen 
professuuri.  
 

• Lokakuussa 2021 Kempower julkisti ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa ja kolme 
vastuullisuuslupausta. Yhtiö sitoutuu saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. 
Kempower on asettanut tavoitteen saavuttaa 99%:n kierrätettävyysaste kaikkien tuotteidensa elinkaaren 
lopussa. Kempower T-Series -laturin kierrätettävyysaste on jo 99,61 %. 
 

• Vuonna 2021 Kempower aloitti yhteistyön kaivos- ja infrastruktuuriteollisuuden johtavan tuottavuuden ja 
kestävän kehityksen kumppanin Epirocin kanssa. Epiroc tarjoaa Kempowerin sähköautojen latureita 
osana kaivos- ja rakennuskonetarjontaansa maailmanlaajuisesti. 
 

• Kempower lanseerasi marraskuussa 2021 osakeoptio-ohjelman avainhenkilöilleen, jotka työskentelevät 
pääasiassa Yhtiön tytäryhtiöissä Suomen ulkopuolella. 
 

• Marraskuussa 2021 Kempowerille myönnettiin Design from Finland -merkin Vuoden Designteko 2021 -
palkinto. 
 

• Marraskuussa 2021 Kempower voitti AluINNO-kilpailun alumiinin innovatiivisesta käytöstä S-Series 
pikalatausjärjestelmässä. 
 

• Marraskuussa 2021 Kempower toimitti S-sarjan dynaamisen latausjärjestelmän Kuopion Juustoporttiin 
avatulle Suomen suurimmalle sähköautojen suurteholatauskeskukselle. 
 

• 22.11.2021 Yhtiön yhtiömuoto päätettiin muuttaa osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä 
julkiseksi osakeyhtiöksi ja korottaa osakepääomaa julkisilta osakeyhtiöiltä vaadittuun 80 tuhanteen 
euroon rahastokorotuksella. Osakepääoma korotus rekisteröitiin 26.11.2021. 
 

• 22.11.2021 päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista osakkeenomistajien yksimielisellä 
päätöksellä First North -Listautumisen toteuttamiseksi. 
 

• Marraskuussa 2021 päätettiin osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä maksuttomasta 
osakeannista yhtiön osakkeenomistajille samassa suhteessa kuin heillä ennestään oli yhtiön osakkeita. 
Maksuttomassa osakeannissa annettiin yhteensä 37 406 817 yhtiön uutta osaketta siten, että kullakin 
yhtiön silloisella osakkeenomistajalla oli oikeus saada 53 uutta osaketta yhtä omistettua osaketta 
vastaan.  
 

• Yhtiö on saanut ennen suunniteltua First North -Listautumista Ankkurisijoittajilta merkintäsitoumuksia 
merkitä osakkeita enintään 53 miljoonalla eurolla listautumisannissa.  
 
 

Yllä mainittuja kauden jälkeisiä tapahtumia lukuun ottamatta yhtiön taloudellisessa asemassa tai liiketoiminnassa 
ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 30.9.2021 jälkeen. 
 

Lahti 30.11.2021 

Kempower Oyj 
Hallitus  


	Kempower ISRE 2410 Q3 signed
	Kempower Oyj Osavuositiedot 1-9 2021

