Lisäehdot – Bond
Viimeksi päivitetty: 15. syyskuuta 2020

Pystyäksesi sijoittamaan joukkolainoihin Invesdorin Palvelun kautta tai
järjestämään Palvelussa rahoituskierroksen, tulee sinun hyväksyä tämä
joukkolainasijoittamiseen liittyvä osa Käyttöehdoista. Kiireisiä Käyttäjiä
varten olemme koonneet tiivistelmän Ehtojen alkuun. Toki suosittelemme
tutustumaan ehtoihin kokonaisuudessaan, jotta Invesdorin palveluiden
luonne on ymmärrettävissä parhaalla mahdollisella tavalla.

Tiivistelmä:
Kohdeyhtiö:
●

Varmistat, että olet saanut oikeuden edustamaltasi oikeushenkilöltä
markkinoida ja toteuttaa rahoituskierroksen käyttäen Palvelua.

●

Olet velvoitettu antamaan rehellisesti oikeat ja täydelliset tiedot
koskien Kohdetta, sen asemaa ja aikaisempaa rahoitusta.

●

Hyväksyt, että Palvelun tarkoitus on ainoastaan auttaa sinua
löytämään sopivat Sijoittajat. Oikeudelliset sitoumukset
rahoituskierrokseen muodostuvat suoraan Kohteen ja Sijoittajan
välillä Palvelun ulkopuolella.

●

Toimeenpanet rahoituskierroksen huolellisesti ja Palvelussa
julkaisemasi tiedon mukaan. Yksin sinun velvollisuutesi on varmistaa,
että rahoituskierros on toteutettu voimassa olevien lakien, sääntöjen
ja määräysten mukaisesti.

●

Ilmoitat Invesdorille rahoituskierroksen täytäntöönpanosta.

Sijoittaja:
●

Pidät salassa Kohteelta saamasi luottamuksellisen tiedon ja käytät
tällaista luottamuksellista tietoa ainoastaan arvioidaksesi
mahdollisuutta osallistua rahoituskierrokselle.

●

Joissain valtiossa on Sijoittajia koskevia erityisiä oikeudellisia
vaatimuksia. On sinun velvollisuutesi huolehtia, että kyseiset
vaatimukset täyttyvät.

●

Hyväksyt, että Palvelun tarkoitus on ainoastaan auttaa sinua
löytämään sopivia Kohteita. Oikeudelliset sitoumukset

rahoituskierrosta koskien muodostuvat suoraan sinun ja Kohteen
välillä Palvelun ulkopuolella.
●

Teet sijoituspäätöksen perustuen omaan harkintaasi ja olet yksin
vastuussa päätöksestä.

Invesdor Oy
Nämä Palveluehdot määrittävät, miten voit käyttää Invesdorin
verkkosivua osoitteessa www.invesdor.com (”Verkkopalvelu”). Ehtoja
täydentää rekisteröitymisen yhteydessä hyväksytyt yleiset sopimushedot
(https://www.invesdor.com/fi-fi/kayttoehdot). Käyttämällä sivustoa tai
muita palveluita viestität hyväksyväsi nämä ehdot ja sitoudut toimimaan
niiden mukaisesti. Yleisten ehtojen tuomat oikeudet ja velvollisuudet
sisältyvät kaikkeen Verkkopalvelun ja muiden palveluiden käyttöön.
Bondeihin liittyvien ehtojen soveltamisjärjestys on seuraava:
1. Bondin Erityisehdot
2. Lisäehdot: Bond
3. Yleiset Ehdot
Mahdollisessa ehtojen ristiriitatilanteessa Bondin Erityisehdot ovat aina
etusijalla suhteessa Lisäehdot: Bondeihin sekä Yleisiin Ehtoihin. Lisäehdot:
Bond ovat puolestaan aina etusijalla suhteessa Yleisiin Ehtoihin.

1. Sijoitusprosessi
1.1. Kun käyttäjätilisi on validoitu, voit tehdä sijoituksia tai hakemuksen
uudeksi rahoituskierrokseksi. Kaikki rahoituskierrokset luodaan joko
validoidun yrityskäyttäjän taikka Invesdorin, tämän tytäryhtiön,
sidonnaisasiamiehen tai muun yhteistyökumppanin toimesta.
1.2. Invesdor käy läpi kaikki hakemukset rahoituskierrosten
järjestämiseksi, tarkastaa materiaalit ja kohdeyrityksen rekisteri- ja
luottotiedot sekä lopulta hyväksyy aktivoitavaksi kelpaavat
kierrokset. Invesdor ei tee varsinaista, esimerkiksi yrityskauppojen

yhteydessä tehtävää, due diligenceä Kohteille, vaan lähinnä faktaja mainetarkistuksen, josta kätyetään nimitystä “Invesdor DD”.
Lisätietoja ja tarkempi kuvaus Invesdor DD:stä löytyy osoitteesta
https://www.invesdor.com/fi-fi/invesdor-dd. Mahdollisten
lisätietojen hankkiminen Kohdeyhtiöstä on sijoittajan vastuulla.
Kohdeyhtiön tuotteita ja palveluita koskevien yksityiskohtaisempien
tietojen hankkiminen on Sijoittajan vastuulla.
1.3. Invesdor ei välttämättä tarkista muuta kuin itse rahoituskierrokseen
liittyvät materiaalit, eli esimerkiksi (muttei kuitenkaan rajoittuen)
materiaaliin linkitetyt Invesdorin ulkopuoliset verkkosivut, sosiaalinen
media ja Sijoittajafoorumilla käytävät keskustelut eivät ole
Invesdorin hyväksymiä. Älä siis perusta sijoituspäätöstäsi näihin.
1.4. Kohteen hyväksyminen kohteeksi ei tarkoita, että Invesdor pitäisi sitä
hyvänä sijoituskohteena tai suosittelisi Kohdetta Sinulle. Invesdor ei
myöskään välttämättä usko Kohteen onnistumisen edellytyksiin eikä
ole vastuussa Sinulle, mikäli Kohde ei täytä itselleen asettamiaan
tavoitteita tai muutoin epäonnistuu. Teet sijoituspäätöksen yksin ja
itsenäisesti, ja vastaat täysin sen surauksista.
1.5. Rahoituskierrosten ja niihin liittyvän materiaalin julkistamisen
tarkoituksena on auttaa sinua tekemään sijoituspäätökseksesi, eikä
materiaalia tule käyttää mitään muuta tarkoitusta varten. Mikäli
rikot tätä velvollisuuttasi, voit joutua vastuuseen Invesdorille,
Kohteelle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamistasi vahingoista
(sisältäen, muttei rajoittuen, Invesdorin maineelle tai liiketoiminnalle
aiheuttamasi vahingot).
1.6. Tutustuttuasi rahoituskierroksen materiaaleihin voit tehdä
sijoituksen tarkastelemaasi rahoituskierrokseen klikkaamalla tätä
tarkoitusta varten olevaa painiketta Palvelussa. Viimeistään
ensimmäistä sijoitusta tehdessäsi sinun tulee tunnistautua Yleisissä
Ehdoissa kuvatulla tavalla palvelussamme.
1.7. Voit sijoittaa samaan Kohteeseen useaan otteeseen etenemällä
sijoitusprosessin uudestaan loppuun saakka. Tunnistustiedot
tallennetaan osaksi käyttäjätiliäsi tiedot annettuasi, ja

sijoitusprosessi esitäytetään näillä tiedoilla puolestasi seuraavan
sijoituksesi yhteydessä.

2. Sijoittajat
Tässä luvussa 2 esitetyt yksityiskohtaiset ehdot koskevat sinua, joka käytät
Palvelua “Sijoittajana”. Sijoittaja ymmärtää, hyväksyy ja vakuuttaa
seuraavat asiat:
2.1 Sijoittajan tulee pitää salassa Kohteelta saamansa
luottamuksellinen tieto, ja käyttää luottamuksellista tietoa
ainoastaan harkitessaan mahdollisuutta osallistua
rahoituskierrokseen.
2.2 Joissakin valtioissa tiettyjä oikeudellisia vaatimuksia voidaan
soveltaa Sijoittajiin. Sijoittajan vastuulla on varmistaa, että sellaiset
vaatimukset täyttyvät. Tällaisiin vaatimuksiin voi sisältyä vaatimus
siitä, että Sijoittaja on ”sertifioitu sijoittaja”, ”itse-sertifioitu sijoittaja”
tai ”hyväksytty sijoittaja”. Invesdor tai Kohde voi vaatia käyttäjää
antamaan todisteita tukemaan sitä, että oikeudelliset vaatimukset
täyttyvät, mutta Invesdorilla ei ole velvollisuutta tehdä niin eikä
tarkistaa, että vaatimukset täyttyvät.
2.3 Sijoittaja tiedostaa, että Palvelun tarkoituksena on vain helpottaa
Sijoittajaa löytämään sopivia Kohteita. Oikeudelliset sitoumukset
rahoituskierrokseen muodostuvat suoraan Sijoittajan ja Kohteen
välille Palvelun ulkopuolelle. Sijoittajan vastuulla on lukea ja
asianmukaisesti sitoutua Kohteen mahdollisesti sijoitusten
yhteydessä edellyttämiin sopimuksiin ja sitoumuksiin sekä perehtyä
sijoittamiseen liittyviin yleisiin ja kohdeyrityskohtaisiin riskeihin.
Sijoittaja ymmärtää ja hyväksyy, että mikäli rahoituskierrosta
koskeva materiaali on julkaistu useammalla kielellä,
englanninkielinen versio on virallinen ja muut kieliversiot
epävirallisia käännöksiä.
2.4 Sijoittaja ymmärtää, että sijoituksen tekeminen Palvelussa on sitova
oikeudellinen sopimus. Näin ollen sitoumuksen tekemällä Sijoittaja

ymmärtää velvollisuudekseen suorittaa sitoumuksen mukainen
lasku ja toimittaa pyydetyt tiedot itsestään. Sijoittaja ei voi
peruuttaa tekemäänsä sijoitusta muutoin kuin tilanteessa, jossa
kierroksen ehdot muuttuvat siten kuin jäljempänä luvussa 10 on
selostettu.
2.5 Sijoittaja tekee sijoituspäätöksen perustuen Sijoittajan omaan
hankintaan ja on yksin vastuussa päätöksestään. Invesdor ei anna
sijoitusneuvontaa.
2.6 Sijoittaja lain, sääntöjen ja määräysten sallimissa määrin luopuu
kaikista oikeuksista vaatia saataviaan mistä tahansa syystä liittyen
rahoituskierrokseen.

3 Kohteet
Tässä kappaleessa 3 esitetyt yksityiskohtaiset ehdot koskevat sinua, joka
käytät Palvelua “Kohteena”. Kohde ymmärtää, hyväksyy ja vakuuttaa
seuraavat asiat:
3.1 Kohde vakuuttaa saaneensa edustamaltaan oikeushenkilöltä
oikeuden markkinoida ja toteuttaa rahoituskierros Palvelua
käyttäen.
3.2 Kohde on rehellisesti antanut oikeat, tarkat ja täydelliset tiedot
koskien Kohdetta yleensä, sen omistajarakenteita, johtohenkilöitä,
toimintaa, taloudellista asemaa ja aiempaa rahoitusta, siihen
sijoittamiseen liittyviä riskejä sekä kerättyjen rahojen
käyttötarkoitusta. Kohde myös vakuuttaa Palvelussa esillä olevan
rahoituskierroksen materiaalin eri kieliversioiden olevan keskenään
samansisältöisiä, ja tiedostaa, että mahdollisessa
ristiriitatilanteessa englanninkielinen versio on virallinen.
3.3 Kohde sitoutuu avoimesti ilmoittamaan Invesdorille mahdollista
Kohteeseen sekä sen omistajiin ja johtoon liittyvistä luottohäiriöistä.
Kohde ymmärtää ja hyväksyy, että Invesdor tarkastaa sekä kohteen
että tämän johdon luottotiedot julkisista rekistereistä, ja on

oikeutettu perääntymään rahoituskierroksen järjestämisestä mikäli
tarkastuksessa havaitaan maksuhäiriöitä, joista Invesdor ei ole ollut
tietoinen. Kohde hyväksyy, että Asiakastiedon Rating Alfa -raportti,
BIGNetin luottotietoraportti tai muu vastaava julkisesta lähteestä
saatavilla oleva raportti julkaistaan rahoituskierroksen
liitemateriaaleissa.
3.4 Kohde tiedostaa, että Palvelun tarkoitus on ainoastaan auttaa
Kohdetta löytämään sopivia Sijoittajia. Lopullinen oikeussuhde
liittyen rahoituskierrokseen muodostuu suoraan Kohteen ja
Sijoittajan välille Palvelun ulkopuolelle.
3.5 Kohde toimeenpanee rahoituskierroksen huolellisesti ja noudattaen
tietoa, jonka Kohde on Palvelussa julkaissut. Kohde ymmärtää, että
yksin sen velvollisuus on varmistaa, että rahoituskierros on
toteutettu voimassa olevien lakien, säännösten ja määräysten sekä
Palvelussa julkaistun materiaalin mukaisesti. Edellä mainittua
rajoittamatta, jos laista, säännöistä ja määräyksistä johtuu
velvollisuus laatia listalleottoesite tai vastaava, Kohteen vastuulla
on varmistaa, että sellaiset oikeudelliset velvoitteet täytetään, sekä
vastata kaikista kustannuksista, jotka aiheutuvat näiden
velvoitteiden täyttämisestä. Kohde on velvollinen ilmoittamaan
Invesdorille kaikista ETA-alueella viimeisen vuoden aikana yleisölle
tarjotuista arvopapereista, jotta Invesdor voi arvioida tarpeen
esitteen laatimiseksi. Antia tarjotaan yleisölle kussakin ETA
jäsenvaltiossa vain kyseisen jäsenvaltion kansalliseen
esitevelvollisuuden euromääräiseen alarajaan saakka.
3.6 Kohde vilpittömästi ja totuudenmukaisesti ilmoittaa Invesdorille
rahoituskierroksen aikana Palvelun ulkopuolella vastaanotetuista
sijoituksista ja/tai merkinnöistä. Lisäksi Kohde ilmoittaa Invesdorille
mahdollisista sijoituksista ja/tai merkinnöistä, jotka on
vastaanotettu kuuden (6) kuukauden sisällä merkintäajan
päättymisestä tai muusta rahoituskierroksen päättymispäivästä,
siitä riippumatta, täyttyikö rahoituskierroksen vähimmäistavoite.

3.7 Kohde luopuu itsensä ja edustamansa oikeushenkilön (jos sellainen
on) puolesta lakien, säännösten ja määräysten sallimissa määrin
oikeudestaan esittää mistään syystä vaateita Invesdoria kohtaan
liittyen suoraan tai välillisesti Palveluun tai sen Ehtoihin.

4 Yleistä joukkolainoista
4.1 Joukkolaina on vakuudeton lainainstrumentti. Sijoittaja lainaa
kohteelle valitsemansa rahasumman tietyksi ajanjaksoksi tiettyä
korkoa vastaan.
4.2 Jokaisen Joukkolainan nimellisarvo on vakio 100 euroa ja
Joukkolainoja on merkittävä vähintään viisi kappaletta kerrallaan.
4.3 Lainan korko määräytyy markkinaehtoisesti jäljempänä
kappaleessa 6 määritetyllä tavalla.
4.4 Crowdbond on myöhemmin kappaleessa 7 määritellyllä tavalla
siirtokelpoinen jälkimarkkinoilla.
4.5 Joukkolaina voi olla tavallinen joukkolaina (”Joukkolaina”, myös
kaikkiin eri tyyppisiin Joukkolainoihin viitataan yhdessä termillä
”Joukkolaina”), Crowdbond (”Crowdbond” on joukkolaina, jonka
liikkeellelaskija täyttää erityiset kriteerit) tai “Vaihtovelkakirjalaina”
(määritelty jäljempänä kappaleessa 8).
4.6 Joukkolaina ei ole perinteinen joukkovelkakirjalaina. Joukkolainat
eivät ole arvo-osuusjärjestelmässä eikä niitä ole saatavana
missään fyysisessä muodossa.

5 Laina-aika
5.1 Laina-ajalla tarkoitetaan sitä aikaa, jonka ajan Kohde lainaa
sijoitetut varat Sijoittajalta. Laina-ajan päätyttyä Kohde on
velvollinen maksamaan takaisin Sijoittajalta lainaamansa varat.
5.2 Kohdeyritys voi määrittää laina-ajan puolen vuoden (6kk) ja
kuuden (6) vuoden välille. Tietyn Kohteen osalta on kuitenkin voitu
päättää lyhyemmästä laina-ajasta. Laina-ajan varmistamiseksi

Sijoittajan kannattaa tutustua rahoituskierroksen liitemateriaalissa
oleviin Joukkolainan Erityisehtoihin.
5.3 Invesdor ei missään tilanteessa vastaa Kohteen maksukyvystä.
Mikäli Kohde ei pysty suorittamaan lainattua pääomaa takaisin
Sijoittajalle, ei Sijoittaja voi velkoa tätä tai muutakaan maksua
Invesdorilta.

6 Koron määräytyminen ja maksaminen
6.1 Joukkolainan korko määräytyy markkinaehtoisesti. Kohde valitsee
pitchiä luodessa korkoprosentin, jonka on maksimissaan valmis
hyväksymään lainansa koroksi. Sijoitusprosessissa Sijoittaja valitsee
summan, jonka haluaa lainata Kohteelle sekä tälle lainalle
haluamansa korkoprosentin. Toisin sanoen sijoittaja tekee
korkotarjouksen. Tarjous voi maksimissaan olla Kohteen
määrittämä maksimikorko.
6.2 Korkotarjouksen antamalla olet sitoutunut lainaamaan kyseiselle
Kohteelle kyseisin ehdoin kyseisellä korkoprosentilla. Voit koska
tahansa myöhemmin muuttaa antamaasi tarjousta, mutta vain
Kohteelle edullisempaan suuntaan. Korkeamman tarjouksen
tekeminen on mahdollista vain sijoittamalla uudestaan, mutta
tässäkin tapauksessa olet sitoutunut myös edelliseen tarjoukseesi.
6.3 Sijoitukset listautuvat palveluun Sijoittajien tekemien
korkotarjouksien mukaiseen järjestykseen. Rahoituskierroksen
sulkeuduttua Kohde valitsee, mitkä sijoitukset hyväksyy mukaan
rahoituskierrokseen. Kaikkien mukaan päässeiden sijoitusten korko
muodostuu samaksi: korkein Kohteen hyväksymä korkotarjous.
6.4 Kohde voi valita hyväksyvänsä minkä tahansa koron, kunhan
sijoitettu yhteissumma pysyy kierrokselle asetetun
rahoitushaarukan puitteissa.
6.5 Koron maksu tapahtuu puolivuosittain Joukkolainan senhetkiselle
omistajalle. Korkoa maksetaan koko laina-ajan, ja viimeinen
koronmaksu tapahtuu pääoman palauttamisen yhteydessä.

Maksaminen on Kohteen vastuulla, eikä Invesdor missään
tilanteessa ole vastuussa korkojen maksamisesta. Sijoittaja on
velvollinen ilmoittamaan Kohdeyritykselle koronmaksuun
tarvittavissa tiedoissa tapahtuneista muutoksista.

7 Siirtokelpoisuus ja transaktioihin liittyvät ehdot
7.1 Joukkolainat ovat siirtokelpoisia. Tämä tarkoittaa sitä, että niillä
voidaan käydä kauppaa jälkimarkkinoilla, eli Joukkolainan omistaja
voi myydä Joukkolainan uudelle omistajalle.
7.2 Joukkolainojen siirtämisen jälkeen entisen omistajan Joukkolainaan
liittyvät oikeudet ja velvollisuudet, kuten oikeudet korkoon ja
takaisinmaksuun lakkaavat ja siirtyvät uudelle omistajalle.
Erääntyneet korot maksetaan ja velka lopulta suoritetaan sille,
kenen omistuksessa Joukkolainan kullakin maksuhetkellä hetkellä
on.

8 Vaihtovelkakirja
8.1 Kappaleessa 8 olevat ehdot koskevat vain tilannetta, jossa
vaihtovelkakirja lasketaan liikkeeseen. Tavallisia Joukkolainoja tämä
kappale ei koske.
8.2 Vaihtovelkakirjalainan laina-ajan päätyttyä Kohteen on suoritettava
velka vaihtovelkakirjalainan omistajalle. Vaihtoehtoisesti, velan
pääoman takaisinmaksun sijaan, Kohde tai vaihtovelkakirjalainan
omistaja voi laina-ajan lopussa päättää vaihtaa velkakirjan tiettyyn
merkintähetkellä määrättyyn määrään Kohteen osakkeita.
8.3 Muuntohinta, joka määrittää osakkeiden määrän muunnettaessa
laina Kohteen osakkeiksi, on määritelty tarkemmin
Vaihtovelkakirjalainasopimuksessa, jossa on myös
yksityiskohtaisemmat ehdot koskien vaihtovelkakirjalainan
liikkeeseen laskua.

8.4 Lainalle maksetaan korkoa puolivuosittain
Vaihtovalkakirjalainasopimuksessa määriteltyjen
koronmaksupäivien ja koron määrän mukaisesti. Korkoa kertyy
kunkin korkokauden aikana alkaen, ja mukaanlukien, korkokauden
ensimmäisestä päivästä korkokauden viimeiseen päivään, jota ei
lasketa mukaan korkoa laskettaessa. Korko lasketaan kulloinkin
maksamatta olevalle lainapääomalle.
8.5 Tarkemmat kutakin vaihtovelkakirjaluonteen saanutta Joukkolainaa
koskevat ehdot on kuvattu Joukkolainaan liittyvissä Erityisehdoissa,
jotka löytyy antimateriaalin liitteistä.

9 Sijoituksen maksaminen
9.1 Sijoituksen tekeminen on sitova sopimus maksaa tehty sijoitus
annettujen ohjeiden mukaisesti.
9.2 Sijoituksen voit maksaa suoraan verkkopankissasi välittömästi
sijoittamisen yhteydessä, mikäli Invesdor on mahdollistanut sinulle
tämän vaihtoehdon.
9.3 Sijoituksen voit maksaa aina myös laskulla. Laskun eräpäivä on joko
seitsemän päivää sijoituksen tekemisestä tai kierroksen
sulkeutumispäivä, riippuen siitä, kumpi koittaa ensin.
9.4 Jos sijoitusta ei makseta eräpäivään mennessä, voidaan sinut
jättää hyväksymättä kierrokselle.
9.5 Sijoitus on maksettava sen tahon nimissä olevalta tililtä, joka
sijoituksen on tehnyt. Mikäli maksu tapahtuu joltain toiselta tililtä,
tarvitaan erityinen selvitys tämän syistä. Jos Invesdor katsoo, ettei
selvitys ole luettava tai muutoin näkee maksun hyväksymisessä
riskejä saatetaan varat palauttaa. Varat voidaan jäädyttää asian
selvittämisen ajaksi, mikäli laki tai viranomainen sitä kyseisessä
tilanteessa edellyttää.

10 Rahoituskierroksen keskeisten ehtojen muuttaminen
10.1 Rahoituskierroksen aikana on mahdollista pidentää merkintäaikaa
tai korottaa kierroksen maksimitavoitetta. Muunlainen muutos
rahoituskierroksen keskeisiin ehtoihin mahdollistaa Sijoittajalle
tehdyn sijoituksen peruuttamisen seitsemän (7) päivän kuluessa
siitä, kun ehtomuutosta koskeva tiedote on lähetetty Sijoittajalle.
Muutoksista kerrotaan pitchissä, minkä lisäksi tiedot lähetetään
sähköpostitse Sijoittajan ilmoittamaan osoitteeseen, ellei Sijoittaja
ole kieltäytynyt kyseisten viestien lähettämistä. Mikäli peruutusta ei
tehdä määräajassa, sijoitus pysyy voimassa sellaisena, kuin se on
tehty. Sijoitusta, joka on tehty onnistuneeseen rahoituskierrokseen,
ei palauteta kierroksen sulkeutumisen jälkeen.

11 Sijoituksen tekemisen jälkeen
11.1

Maksettuasi sijoituksen Invesdor säilyttää jäljempänä kappaleessa
11. kuvatulla tavalla varojasi rahoituskierroksen sulkeutumiseen
saakka.

11.2 Mikäli rahoituskierroksen minimitavoite saavutetaan, sijoitetut varat
siirretään Kohteelle. Varat voidaan siirtää tätä aikaisemmin
ainoastaan Invesdorin päätöksellä ja sijoittajan kirjallisella
suostumuksella.
11.3 Mikäli minimitavoite jää saavuttamatta, palautetaan sijoitetut varat
Sijoittajille näiden palvelussa ilmoittamiin tilinumeroihin.
11.4 Tilanteessa, jossa minimitavoite jää saavuttamatta, Sijoittaja ja
Kohde voivat erikseen keskenään sopia siitä, että sijoitus
toteutetaan tästä huolimatta.
11.5 Invesdor ei säilytä arvopapereita Sijoittajien lukuun.

12 Asiakasvarojen säilytys

12.1 Invesdor säilyttää sijoitettua varallisuutta tunnetuissa
luottolaitoksissa tätä tarkoitusta varten perustetuilla erityisillä
asiakasvaratileillä. Asiakasvarat väilytetään aina erillään Invesdorin
ja Kohteen omista varoista. Invesdor edellyttää, että pankki
allekirjoittaa asiakasvaratilejä koskevan
kuittaamattomuussopimuksen.
12.2 Asiakasvaroja voidaan myös tilapäisesti säilyttää Invesdorin
maksunvälitysyhteistyökumppaneiden hallinnassa olevilla
asiakasvaratileillä.

13 Sijoitukseen liittyvät riskit
13.1 Kasvuyritykset ovat korkeariskisiä sijoituskohteita. Suosittelemme,
että tutustut täydelliseen riskivaroitukseemme ennen korkeariskisen
joukkolainasijoituksen tekemistä. Riskivaroituksen löydät täältä:
www.invesdor.com/fi-fi/riskivaroitus

