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1.

OSAPUOLET
Näistä Innowash Fund I Ky:n säännöistä ovat sopineet seuraavat osapuolet:

1.1.

Vastuunalainen yhtiömies, vaihtoehtorahaston hoitaja ja hallinnointiyhtiö
Innowash Oy, y-tunnus 2938193-5.

1.2.

1.3.

Sijoittajat
(i)

Innorent Production Oy, y-tunnus 2748344-4.

(ii)

Rahaston äänettömiksi yhtiömiehiksi voi liittyä uusia yhtiömiehiä jäljempänä kuvatulla
tavalla. Uudet äänettömät yhtiömiehet hyväksyvät nämä Säännöt allekirjoittaessaan
erillisen liittymissopimuksen Vastuunalaisen Yhtiömiehen kanssa, jolloin heistä tulee
näissä Säännöissä tarkoitettuja Sijoittajia. Yhtiömiehet listataan Sääntöjen liitteessä 1
ja Rahastonhoitaja päivittää liitettä kulloinkin vallitsevaa tilannetta vastaavaksi.

Rahasto
Innowash Fund I Ky, y-tunnus 2981584-4 edustajanaan Vastuunalainen Yhtiömies.

2.

SÄÄNTÖJEN TAUSTA JA TARKOITUS

2.1.

Näiden Sääntöjen osapuolet ovat yhtiömiehinä sijoitustoimintaa harjoittavassa Rahastossa.
Rahasto on määräaikainen ja se on perustettu seitsemän (7) vuoden määräajaksi. Rahaston
toimikautta voidaan jatkaa enintään kolmella (3) vuodella siten kuin kohdassa 13.6 on sovittu.
Rahasto on Vaihtoehtorahastosääntelyssä tarkoitettu vaihtoehtorahasto.

2.2.

Rahaston tarkoituksena on sijoittaa autopesulahankkeisiin ja autopesuloihin Suomessa ja
muissa Pohjoismaissa kohdassa 5 kuvatulla tavalla.

2.3.

Näissä Säännöissä sovitaan Rahaston toimintaperiaatteista, raportoinnista, voitonjaosta,
hallinnosta, riskien hallinnasta sekä osapuolten välisistä suhteista. Vastuunalainen
Yhtiömies (samalla myös Rahastonhoitaja) vakuuttaa, että kaikki Rahastoon liittyvä toiminta
tapahtuu markkinaehtoisesti, liiketoiminnallisesti perusteltavalla tavalla, käyvin arvoin ja
kenenkään yhtiömiehen etua loukkaamatta tai ketään yhtiömiestä suosimatta.

2.4.

Näiden Sääntöjen lisäksi Rahastoa koskee erillinen Vastuunalaisen Yhtiömiehen ja Sijoittajien
solmima Yhtiösopimus. Nämä Säännöt liitetään Rahastoa koskevaan Yhtiösopimukseen.
Äänetön yhtiömies on velvollinen tutustumaan näiden Sääntöjen sisältöön ja hyväksymään
Sääntöjen sisällön itseään sitovaksi allekirjoittaessaan Yhtiösopimuksen tai erikseen nämä
Säännöt.

3.

MÄÄRITELMÄT
Seuraavilla käsitteillä on näissä Säännöissä seuraavat tarkoitukset:

Ensimmäinen Äänetön
Yhtiömies

tarkoittaa Innorent Production Oy:tä.
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Exit-tilanne

tarkoittaa Liiketoimintayhtiön osakkeiden tai sen
liiketoiminnan myyntiä osakekaupalla tai
liiketoimintakaupalla.

Liiketoimintayhtiö

tarkoittaa FOUM Oy:tä, y-tunnus 2981075-2 tai
muuta sellaista osakeyhtiötä, joka on Rahaston
kokonaan omistama osakeyhtiö ja jonka kautta
Rahasto harjoittaa strategiansa mukaista
sijoitustoimintaa.

Liittymissopimus

tarkoittaa Rahaston uuden sijoittajan ja
Vastuunalaisen Yhtiömiehen välistä sopimusta,
jolla uusi sijoittaja liittyy Rahaston äänettömäksi
yhtiömieheksi ja näiden Sääntöjen sekä
Yhtiösopimuksen osapuoleksi.

Merkintäpalkkio

tarkoittaa Rahastonhoitajan Rahastosta perimää
Sijoittajien Sijoitussitoumuksiin kohdistuvaa
palkkiota, jonka suuruus on määritelty kohdassa
10.3.

Operointipalkkio

tarkoittaa Rahastonhoitajan Liiketoimintayhtiöltä
perimää palkkiota operointi- ja hallinnointitehtävien
suorittamisesta kohdan 10.1 mukaisesti.

Rahasto

tarkoittaa Innowash Fund I Ky:tä.

Rahastonhoitaja

tarkoittaa Innowash Oy:tä.

Rahastoraportti

tarkoittaa Rahastonhoitajan Sijoittajille
neljännesvuosittain toimittamaa raporttia
Rahaston liiketoiminnasta ja taloudellisesta tilasta
sisältäen kohdassa 9.2 listatut tiedot.

Sijoittajat

tarkoittaa Rahaston äänettömiä yhtiömiehiä.

Sijoitussitoumus

tarkoittaa sitä euromääräistä summaa, jonka kukin
Sijoittaja on sitoutunut sijoittamaan Rahastoon.

Säännöt

tarkoittaa näitä Rahaston sääntöjä.

Tuottopalkkio

tarkoittaa Rahastonhoitajan Rahastolta vuosittain
tai Exit-tilanteessa perimää palkkiota, jonka
laskutapa on määritelty kohdassa 10.2.

Vaihtoehtorahastosääntely

tarkoittaa lakia vaihtoehtorahastojen hoitajista
(162/2014) ja valtiovarainministeriön asetusta
vaihtoehtorahastojen hoitajien toiminnasta
(226/2014).

Vastuunalainen Yhtiömies

tarkoittaa Innowash Oy:tä.

Yhtiösopimus

tarkoittaa Rahaston kulloinkin voimassa olevaa
yhtiösopimusta.
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4.

RAHOITUS

4.1.

Yleistä

4.1.1.

Rahaston sijoitustoiminta rahoitetaan yhtiömiesten Liittymissopimusten
maksetuilla sijoitussitoumuksilla sekä vieraalla pääomalla.

4.2.

Sijoittajien liittyminen Rahastoon ja sijoitettavan pääoman maksaminen

mukaisilla

4.2.1. Sijoittajien Sijoitussitoumukset ilmenevät Yhtiösopimuksen liitteestä 1, jota Vastuunalainen
Yhtiömies päivittää vastaamaan kulloinkin ajantasaista tilannetta. Sijoitussitoumukset
rekisteröidään kaupparekisteriin äänettömien yhtiömiesten pääomapanoksina.
4.2.2. Velvollisuus maksaa Sijoitussitoumus on peruuttamaton. Sijoitussitoumus on kunkin
Sijoittajan osalta Sijoitussitoumuksen enimmäismäärä, eikä Sijoittajilla ole missään
olosuhteissa velvollisuutta suorittaa Rahastoon enempää pääomaa.
4.2.3. Sijoittajat maksavat pääomansa Vastuunalaisen Yhtiömiehen ilmoittamana päivänä. Jos
maksuajasta ei ole toisin sovittu, on se seitsemän (7) pankkipäivää Vastuunalaisen
Yhtiömiehen esittämästä maksupyynnöstä lukien. Vastuunalainen yhtiömies voi esittää
pääomakutsuja Rahaston tulevia pääomatarpeita ennakoiden. Uusien Sijoittajien osalta
maksettavaksi tulevan ensimmäisen erän osalta sovelletaan kohtaa 4.3.

4.3.

Uusien Sijoittajien hyväksyminen

4.3.1. Rahastoon voidaan Vastuunalaisen Yhtiömiehen suostumuksella ottaa uusia Sijoittajia tai
hyväksyä Sijoittajien Sijoitussitoumusten korotuksia. Uusien Sijoittajien ottaminen ei
edellytä muiden Sijoittajien hyväksyntää.
4.3.2. Kunkin Sijoittajan Liittymissopimuksen mukainen Sijoitussitoumus tulee olla vähintään
100.000 euroa.
4.3.3. Rahastoa voivat merkitä Vaihtoehtorahastosääntelyssä tarkoitetut ammattimaiset
asiakkaat.
Mikäli
Rahastonhoitaja
myöhemmin
hakee
Rahastolle
Vaihtoehtorahastosääntelyssä tarkoitettua poikkeamislupaa markkinoida rahastoa myös eiammattimaisille sijoittajille ja poikkeamislupa myönnetään, Rahastoon voidaan tällöin
hyväksyä myös sellaisia Rahastonhoitajan hyväksymiä ei-ammattimaisia asiakkaita, jotka
ymmärtävät sijoitukseen liittyvät riskit, sijoittavat pitkäjänteisesti ja joilla on sijoituksen koko
huomioon ottaen riittävät edellytykset kantaa sijoitukseen liittyvä riski, joiden
sijoitusvarallisuus ylittää 500.000 euroa ja jotka ovat pyytäneet tulla kohdelluiksi siten kuin
ammattimaisista asiakkaista säännellään Vaihtoehtorahastosääntelyssä.
4.3.4. Uudesta Sijoittajasta tulee Rahaston Sijoittaja, kun (i) Rahastonhoitaja on tarkastanut edellä
kohdassa 4.3.3 listattujen sijoittamisen edellytysten täyttymisen, (ii) Sijoittaja on
allekirjoittanut sijoittajan liittymissopimuksen, (iii) Vastuunalainen Yhtiömies on hyväksynyt
allekirjoituksellaan kyseisen Sijoittajan allekirjoittaman Yhtiösopimuksen liitteen 2 tai liitteen
3, ja kun (iv) Sijoitussitoumuksen mukainen pääoman määrä ja Merkintäpalkkio on maksettu
Rahastolle.
4.3.5. Rahastoon voidaan ottaa uusia Sijoittajia myös Sijoittajan luovuttaessa yhtiöosuutensa
kohdan 12.2 mukaisesti.
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4.4.

Vieras pääoma ja vakuusjärjestelyt

4.4.1. Rahastonhoitaja on oikeutettu sopimaan Rahaston ja/tai sen Liiketoimintayhtiön lukuun
vieraan pääoman ottamisesta ja tällaisen vieraan pääoman ehdoista Rahaston ja/ tai
Liiketoimintayhtiön puolesta rahoituslaitosten kanssa sekä nostamaan lainoja sen mukaan,
kun on tarpeen Rahaston sijoitustoimintaa ja Liiketoimintayhtiön sijoituskohteiden
rahoitusta varten. Rahasto voi laskea liikkeelle myös joukkovelkakirjalainoja tai muita vieraan
pääoman ehtoisia instrumentteja.
4.4.2. Mikäli se on Rahaston velvoitteiden täyttämiseksi tai Rahaston maksettavaksi kuuluvien
kulujen kattamiseksi välttämätöntä, Rahastonhoitaja voi poikkeuksellisesti Rahaston nimissä
lainata (kohdassa 4.4.1 tarkoitetun vieraan pääoman lisäksi) Liiketoimintayhtiön
maksusitoumuksen täyttämiseksi tai Rahaston maksettavaksi kuuluvien kulujen
kattamiseksi tarvittavat varat lyhytaikaisesti joko Vastuunalaiselta Yhtiömieheltä, joltakin
Sijoittajalta tai kolmannelta taholta normaalein liiketaloudellisin ehdoin.
4.4.3. Kaikki näiden Sääntöjen osapuolet ovat tietoisia, että rahoituslaitokset saattavat vaatia
rahoituksen vakuudeksi Rahaston tai Liiketoimintayhtiön kiinteää tai muuta omaisuutta.
Rahastonhoitaja on oikeutettu parhaan kykynsä mukaan neuvottelemaan ja päättämään
rahoituslaitosten kanssa tarvittavista vakuuksista ja niiden ehdoista.
4.4.4. Rahaston ja Liiketoimintayhtiön käyttämä velkavivutuksen tavoitetaso on noin 50 % ja
enimmäismäärä on 80 % Rahaston kokonaisvarallisuudesta velkavivutus mukaan luettuna.

4.5.

Sijoituksen maksamisen laiminlyönti

4.5.1. Sitoumus Sijoitussitoumuksen mukaisen maksun tekemiseen näiden Sääntöjen mukaisesti
on Sijoittajaa sitova, peruuttamaton sitoumus. Jos Sijoittaja laiminlyö sovitun,
Sijoitussitoumuksen mukaisen, pääoman maksamisen Rahastolle kokonaan tai osittain
asetettuun määräaikaan mennessä, hänestä ei tule Rahaston yhtiömiestä eikä Sijoittajaa.
Mikäli Sijoittaja on jo yhtiömies ja Sijoittaja, maksuvelvollisuuden laiminlyönti oikeuttaa
Rahaston erottamaan Sijoittajan tämän asemasta.
4.5.2. Maksun laiminlyönyt Sijoittaja on velvollinen korvaamaan Rahastolle toiminnallaan ja
laiminlyönnillään aiheuttamansa välittömän ja välillisen vahingon. Jos Sijoittaja jatkaa
yhtiömiehenä, hän on velvollinen suorittamaan viivästyneelle määrälle kulloinkin voimassa
olevan korkolain (633/1982) mukaisen viivästyskoron. Mikäli Sijoittaja erotetaan asemastaan
edellä kerrotuilla perusteilla, hänelle ei palauteta hänen mahdollisesti jo maksamaansa
sijoitusta.

5.

SIJOITUSTOIMINTA

5.1.

Sijoitusstrategia

5.1.1.

Rahaston tarkoitus on tehdä Liiketoimintayhtiön kautta sijoituksia henkilöautojen ja raskaan
kaluston autonpesuhallien, pesukoneiden ja itsepesulaitteistojen muodostamaan
liiketoimintaan Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Rahaston tarkoituksena on sijoittaa
varansa autojen pesun palvelukokonaisuuksiin, joiden liiketoimintakokonaisuuteen kuuluvat
pesuhalli ja automatisoitu koneellinen pesupalvelu.

5.1.2.

Rahaston tavoitteena on hankkia Liiketoimintayhtiön kautta omistukseensa noin sata (100)
autopesulaa. Rahaston tarkoituksena on harjoittaa sijoitustoimintaa ja toteuttaa
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sijoituskohteena olevat autopesulat Liiketoimintayhtiön kautta rakennuttamisesta
operointiin ja myöhemmin myyntiin saakka. Rahasto ei tee tässä kuvatun lisäksi muita
sijoituksia.
5.1.3.

Rahaston tavoitekoko on kaksikymmentäviisi miljoonaa (25.000.000) euroa, mutta Rahaston
lopullinen koko voi olla tätä suurempi tai pienempi.

5.1.4. Rahaston tavoiteltu tuotto Sijoittajien Sijoitussitoumuksille on noin 17–19 % sisäisen
korkokannan (IRR) tuotto. Tuottotavoitteen toteutumiseen sisältyy epävarmuustekijöitä ja
oletuksia.
5.1.5.

Rahasto kehittää Liiketoimintayhtiötä niin pitkälle kuin se katsoo sen olevan
tarkoituksenmukaista ennen kuin Rahasto joko myy osan tai kaikki omistamansa osakkeet
kyseisestä Liiketoimintayhtiöstä tai vaihtoehtoisesti Liiketoimintayhtiö myy liiketoimintansa.
Sijoitusstrategian laatii ja päivittää Vastuunalainen Yhtiömies itse tai yhteistyönä
käyttämiensä asiantuntijoiden kanssa.

6.

PÄÄTÖKSENTEKO JA HALLINTO

6.1.

Vastuunalainen Yhtiömies ja Rahastonhoitaja

6.1.1.

Vastuunalainen Yhtiömies on Yhtiösopimuksen mukaan yksin oikeutettu kirjoittamaan
Rahaston toiminimen. Vastuunalainen Yhtiömies käyttää toiminimenkirjoitus- ja
edustamisoikeuksiaan Rahaston vastuunalaisena yhtiömiehenä näiden Sääntöjen
mukaisesti ja puitteissa.

6.1.2.

Rahasto on Vaihtoehtorahastosääntelyssä tarkoitettu vaihtoehtorahasto, jolla tulee olla
vaihtoehtorahaston hoitaja. Vastuunalainen Yhtiömies toimii Rahaston vaihtoehtorahaston
hoitajana. Rahastonhoitaja tekee kaikki Rahaston toimintaan ja hallintoon liittyvät päätökset
sekä huolehtii Rahaston raportoinnista.

6.2.

Yhtiömiesten kokoukset

6.2.1.

Vastuunalainen Yhtiömies voi halutessaan kutsua yhtiömiesten kokouksen koolle.
Vastuunalainen Yhtiömies on lisäksi kutsuttava yhtiömiesten kokous koolle, jos sitä vaativat
Rahaston äänettömät yhtiömiehet, jotka edustavat yli 50 % maksetuista
Sijoitussitoumuksista. Yhtiömiesten kokous on kutsuttava koolle kirjallisilla kutsuilla, jotka on
lähetettävä kullekin yhtiömiehelle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.
Kirjallisena kutsuna pidetään myös sähköpostilla lähetettyä kokouskutsua, joka on toimitettu
yhtiömiehen tätä tarkoitusta varten ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

6.3.

Kirjalliset suostumukset ja äänestyslausumat

6.3.1. Päätös voidaan tehdä tai suostumus voidaan antaa myös ilman kokoontumista tai
äänestystä, mikäli kunkin päätöksen osalta päätösvaltaiset äänettömät yhtiömiehet
allekirjoittavat kirjallisen äänestyslausuman tai antavat kirjallisen suostumuksen
päätökseen.
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7.

OSAPUOLTEN VASTUUT

7.1.

Vastuunrajoitus

7.1.1.

Osapuolet tiedostavat, että taloudellisen riskin ottaminen on luonteenomaista Rahaston
harjoittamalle sijoitustoiminnalle. Rahaston vastuuhenkilöt eivät vastaa Rahastolle tai sen
Sijoittajille aiheutuneesta vahingosta, ellei vastuun syntyminen perustu lakiin tai ellei
vahinko ole aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella tehdyllä teolla/laiminlyönnillä.
Vastuuhenkilöt eivät vastaa toisten vastuuhenkilöiden aiheuttamista vahingoista, ellei
lainsäädäntö toisin määrää. Tämän kohdan 7.1.1 mukaiset ehdot ovat voimassa siitä
huolimatta, että tässä mainitut henkilöt eivät enää toimisikaan samassa ominaisuudessa.
Vastuu rajoittuu kuitenkin vain siihen aikaan, kun kyseessä oleva henkilö on ollut
vastuuhenkilö.

7.2.

Tiettyjen vastuiden kattaminen Rahaston varoista

7.2.1.

Rahasto vastaa Rahastonhoitajalle ja muille Rahaston ja Rahastonhoitajan vastuuhenkilöille
kaikista Rahaston toimintaan liittyvistä näitä tahoja vastaan esitetyistä vaateista ja vastuista
edellyttäen, että vastuun perusteena ei ole tällaisen vastuuhenkilön tahallisuus tai törkeä
tuottamus. Rahastonhoitaja voi suorittaa Rahaston varoista vastuuhenkilöille vastuiden
kattamiseksi tarvittavan määrän varoja edellyttäen, että vastuun perusteesta on saatu
Rahastonhoitajan arvion mukaan riittävän kattava selvitys.

7.2.2. Rahastonhoitajalla on oikeus (mutta ei velvollisuutta) ottaa Rahastolle ja
vastuuhenkilöille Rahaston kustannuksella vakuutuksia Rahaston toimintaan liittyen.

sen

7.3.

Vastuut kolmansille

7.3.1.

Rahasto pyrkii Exit-tilanteessa Liiketoimintayhtiön osakkeet tai liiketoiminnan myydessään
siihen, että mahdolliset luovutuksen saajan vaatimuksesta luovutussopimukseen otettavat
vastuulausekkeet laaditaan siten, että niistä tulevat velvoitteet Rahastolle pysyvät
kohtuullisina ja vastaavasti rajoittamaan Rahaston omaa vastuuta mahdollisuuksien
mukaan. Mikäli Liiketoimintayhtiön osakkeiden tai liiketoiminnan luovutussopimukseen
kuitenkin
sisältyy
sopimuslauseke,
jonka
nojalla
Rahasto
on
velvollinen
luovutussopimuksessa sanotulla tavalla kauppahinnan osittaiseen palauttamiseen tai
korvausvelvollisuuteen, Liiketoimintayhtiön osakkeiden tai liiketoiminnan myynnistä saatu
kauppahinta tai osa siitä voidaan tallettaa erilliselle Rahaston/Liiketoimintayhtiön nimissä
olevalle sulkutilille (escrow-tilille) tai muutoin jättää Sijoittajille jakamatta sellainen osa, joka
vastaa kaupasta maksimissaan syntyvää vastuuta (tai Rahastonhoitajan määrittämä
pienempi määrä), kunnes Liiketoimintayhtiön luovutussopimuksen mukainen vastuuaika,
jonka kuluessa luovutuksensaaja voi vaatia kauppahinnan kokonaan tai osittain
palauttamista tai vahingonkorvausta, on kulunut umpeen.

7.3.2. Mikäli Exit-tilanteessa Liiketoimintayhtiön osakkeiden tai sen liiketoiminnan myynnistä
saadut varat on kuitenkin jaettu Sijoittajille ja Rahastolle syntyy velvollisuus palauttaa
Liiketoimintayhtiön myynnistä saamia varoja, tai mikäli Rahastolla on tai sille syntyy muihin
kolmansiin kohdistuvia vastuita tai muita velvollisuuksia tai muita kuluja ja vastuita,
Vastuunalaisen Yhtiömiehen niin vaatiessa, Sijoittajien on palautettava Rahastolle
sanottujen kulujen tai vastuiden kattamiseksi Rahastolta saamiaan varoja, kunnes kaikki
tällaiset Rahaston vastuut ja velvollisuudet on tullut katettua. Palautusvelvollisuus rajautuu
kunkin Sijoittajan siihen määrään, joka Sijoittajalle olisi näiden Sääntöjen mukaan jäänyt
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jakamatta, jos vastuun kattamiseksi tarvittavaa määrää ei olisi jaettu Rahaston varoista
Sijoittajille.
7.3.3. Tämän kohdan 7.3 mukainen Sijoittajan palautusvelvollisuus säilyy voimassa kaksi (2) vuotta
Rahaston purkamisen jälkeen riippumatta siitä, onko Rahaston toimikautta jatkettu tai
syntyykö korvausvelvollisuus toimikauden kuluessa vai sen jälkeen. Palautusvelvollisuus
rajoittuu kunkin Sijoittajan osalta siihen määrään, jonka Sijoittaja on saanut Rahastolta
tuottona ja Rahastoon sijoitetun pääoman palautuksena Rahastoa purettaessa tai sen
toimikauden aikana. Palautusvelvollisuuden kattamiseksi Rahastonhoitaja voi myös ottaa
lainaa Rahaston lukuun. Rahastonhoitaja ilmoittaa Rahaston purkamisen yhteydessä
Sijoittajille;
(i)

onko Rahastonhoitajalla tiedossa, että Rahastolla on yllä kuvattuja vastuita tai
velvollisuuksia,
jotka
voivat
laukaista
tämän
kohdan
mukaisen
palautusvelvollisuuden Rahaston purkautumisen jälkeen; ja

(ii)

mikäli tällaisia vastuita tai velvollisuuksia on, parhaan arvionsa palautusvelvollisuutta
koskevasta euromäärästä.

7.3.4. Sijoittajien
palautusvelvollisuuteen
perustuva
maksu
erääntyy
maksettavaksi
Vastuunalaisen Yhtiömiehen määräämänä päivänä, joka on aikaisintaan kymmenen (10)
päivän kuluttua palautusvelvollisuutta koskevasta ilmoituksesta. Sijoittajien on maksettava
viivästyneelle erälle lain mukaista viivästyskorkoa siihen asti, kunnes kyseinen erä on
palautettu Rahastolle tämän kohdan mukaisesti. Mainittu korkoerä tulee kokonaan Rahaston
hyväksi.
7.3.5. Palautusvelvollisuutta määriteltäessä yhtiöosuuden siirronsaajan katsotaan saaneen
Rahastolta ne varat, jotka yhtiöosuuden edellinen omistaja on mahdollisesti ennen
yhtiöosuuden siirtoa saanut.

8.

RAHASTON VAROJENJAKO

8.1.

Rahaston tulojen jako

8.1.1.

Rahaston toiminnan aikana Rahastolle kertyvät tuotot jaetaan Tuottopalkkion ja muiden
erääntyneiden tai muutoin tilikaudelle kohdistuvien kulujen vähentämisen jälkeen Sijoittajille
pro rata heidän maksettujen Sijoitussitoumustensa mukaisessa suhteessa. Rahastonhoitaja
pyrkii siihen, että Rahasto jakaa jaettavissa olevat tuotot Sijoittajille mahdollisimman pian.

8.2.

Tulojen jako Exit-tilanteessa

8.2.1. Rahaston myytyä Liiketoimintayhtiön osakkeet tai Liiketoimintayhtiön myytyä
liiketoimintansa, myynnistä kertyvät tulot jaetaan Tuottopalkkion ja muiden erääntyneiden
tai muutoin tilikaudelle kohdistuvien kulujen vähentämisen jälkeen niille Sijoittajille, jotka
jakohetkellä ovat Rahaston yhtiömiehiä pro rata näiden maksettujen Sijoitussitoumusten
suhteessa Rahastonhoitajan tarkoituksenmukaiseksi katsomana ajankohtana.

8.3.

Yhtiömiesten yksityisotot

8.3.1. Rahaston varoja voidaan jakaa yhtiömiehille vain näiden Sääntöjen ehtojen mukaisesti.
Yhtiömiehillä ei ole oikeutta yksityisottoihin Rahaston varoista.
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8.4.

Rahaston verotuksellisen tulon ilmoittaminen

8.4.1. Rahastonhoitaja ilmoittaa vuosittain lain niin edellyttäessä vero- ja muille viranomaisille
Rahaston verotuksellisen tuloksen jaettavaksi yhtiömiesten tulona verotettavaksi.
Varojenjako tapahtuu näiden Sääntöjen mukaisesti riippumatta Rahaston kirjanpidollisesta
tuloksesta tai Rahaston tai yhtiömiesten tasolla määritetyn verotettavan tuloksen määrästä.

9.

RAPORTOINTI JA ARVONMÄÄRITYS

9.1.

Tilinpäätös ja pöytäkirjat

9.1.1.

Rahastonhoitaja laatii vuosittain Rahaston tilinpäätöksen. Rahastonhoitaja sitoutuu
toimittamaan Rahaston Sijoittajille tilintarkastetun tilinpäätöksen vuosittain neljän
kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

9.1.2.

Yhtiömiesten kokousten pöytäkirjat sekä tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset jaetaan
kaikille Rahaston yhtiömiehille.

9.2.

Rahastoraportti

9.2.1.

Rahastonhoitaja sitoutuu toimittamaan Sijoittajille Rahastoraportin neljä (4) kertaa vuodessa
kuukauden kuluessa kunkin neljännesvuosikauden päättymisen jälkeen. Rahastoraportti on
kirjallinen ja se sisältää vähintään kuvauksen Rahaston liiketoiminnasta raportointikaudelta
mukaan lukien yhteenvedon Liiketoimintayhtiön sijoituskohteista.
Edellä kuvatun lisäksi jokaiselta tilikaudelta annettava ensimmäinen Rahastoraportti
sisältää lisäksi tiedot Rahaston arvonmäärityksestä ja arvonmääritysperiaatteet, tiedot
rahoitusvälineistä, joilla Rahasto käy kauppaa sekä tiedot Rahaston sijoitusstrategiasta,
riskikeskittymistä, kohdemarkkinoista sekä Rahaston hajautuksesta.

9.3.

Rahaston arvonmääritys

9.3.1.

Sijoittajat liittyvät Rahaston äänettömiksi yhtiömiehiksi maksamalla Sijoitussitoumuksen
mukaisen pääomapanoksen Rahastolle. Maksetulla pääomapanoksella Sijoittaja ostaa
Rahaston rahasto-osuuksia. Yhden rahasto-osuuden arvo on yksi (1) euro.

9.3.2. Ensimmäinen Äänetön Yhtiömies on ostanut sata (100) rahasto-osuutta, joiden
yhteenlaskettu arvo maksuhetkellä on ollut sata (100) euroa.

9.4.

Liiketoimintayhtiön arvonmääritys

9.4.1. Liiketoimintayhtiön arvona Rahastolle pidetään sen tuotto- ja/tai substanssiarvoa. Rahaston
arvo määritellään kerran vuodessa ja se julkaistaan Rahastoraportissa.
9.4.2. Rahastonhoitaja voi käyttää liiketoimintayhtiön arvonmäärityksessä kolmannelta
osapuolelta tilaamaansa arvonmääritystä. Mikäli tällaista arvonmääritystä käytetään,
julkaistaan sen periaatteet Rahastoraportissa.

10.

KULUT JA PALKKIOT

10.1. Operointipalkkio
10.1.1. Korvauksena näiden Sääntöjen mukaisten operointi- ja hallinnointitehtävien suorittamisesta
Rahastonhoitaja
on
oikeutettu
saamaan
Liiketoimintayhtiöltä
kuukausittaisen
Operointipalkkion, joka suoritetaan neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa edellisen

Innowash Oy
Pereentie 27 D
www.innowash.fi

33950 Pirkkala

3.9.2019
kalenterikuukauden päättymisestä. Operointipalkkio on 10 % Liiketoimintayhtiön edellisen
kalenterikuukauden liikevaihdosta. Rahastonhoitaja voi kohtuullisessa määrin muuttaa
Operointipalkkion suuruutta tai maksuaikaa kustannustason muuttumisen tai muun
perustellun painavan syyn perusteella. Rahastonhoitaja tiedottaa mahdollisesta
muutoksesta Operointipalkkioon viimeistään kolme (3) kuukautta ennen suunnitellun
muutoksen täytäntöönpanoa. Liiketoimintayhtiö maksaa ensimmäisen Operointipalkkion
ajanjaksolta, joka alkaa siitä päivämäärästä, kun ensimmäinen operoitava kohde valmistuu
1.10.2019.
10.1.2. Mikäli Operointipalkkio katsotaan arvonlisäveron tai vastaavan veron alaiseksi, vero ei sisälly
palkkioon, vaan se lisätään tässä kohdassa määriteltyyn Operointipalkkioon.

10.2. Tuottopalkkio
10.2.1. Rahastonhoitajalla on oikeus periä Rahaston varoista tämän kohdan mukainen Tuottopalkkio.
Mikäli Tuottopalkkio katsotaan arvonlisäveron tai vastaavan veron alaiseksi, vero ei sisälly
palkkioon, vaan se lisätään kuhunkin tässä kohdassa määriteltyyn Tuottopalkkioon.
10.2.2. Rahastonhoitajalla on oikeus periä Rahastolta vuosittain Tuottopalkkio, joka on 50 %
Liiketoimintayhtiön maksamasta osingosta (mukaan lukien myös mahdolliset muut pääoman
palautuksen luonteiset erät) siltä osin kuin Liiketoimintayhtiön osinkotuotto ylittää 10 %
Sijoittajien Rahastoon sijoittamasta yhteenlasketusta pääomasta. Alle tai tasan 10 %
osinkotuotolla Rahastonhoitajalla ei ole oikeutta Tuottopalkkioon. Tuottopalkkion
laskennassa
Sijoittajien
Rahastoon
sijoittamalla
pääomalla
tarkoitetaan
osingonmaksuhetkellä Rahastoon sen viimeksi päättyneen tilikauden viimeiseen päivään
mennessä tehtyjen pääomasijoitusten yhteismäärää vähennettynä mahdollisella Rahaston
pääomapanosten alentamista vastaavalla määrällä (mahdolliset Rahaston toimesta
tapahtuneet yhtiöosuuksien lunastukset).
10.2.3. Edellä kohdan 10.2.2 mukaisen vuosittaisen Tuottopalkkion lisäksi Rahastonhoitajalla on
oikeus periä Rahastolta Tuottopalkkio Exit-tilanteessa. Exit-tilanteessa Tuottopalkkio on 50
% Exit-tilanteen tuotosta siltä osin, kun Exit-tilanteen tuotto ylittää 10 % Sijoittajien
Rahastoon sijoittamasta pääomasta. Alle tai tasan kymmenen 10 % tuotolla tuottopalkkiota
ei peritä. Exit-tilanteen tuotolla tarkoitetaan (a) Rahaston Liiketoimintayhtiön osakkeiden
myynnistä (osakekauppa) saamaa kauppahintaa vähennettynä Sijoittajien Rahastoon
sijoittaman pääoman määrällä tai (b) Liiketoimintayhtiön liiketoiminnan myynnistä
(liiketoimintakauppa) kertyvistä varoista Rahastolle maksettavan osingon (mukaan lukien
myös mahdolliset muut pääoman palautuksen luonteiset erät) määrää vähennettynä
Sijoittajien Rahastoon sijoittaman pääoman määrällä. Tuottopalkkion laskennassa Sijoittajien
Rahastoon sijoittamalla pääomalla tarkoitetaan Exit-tilanteen tuoton maksuhetkellä
Rahastoon sen viimeksi päättyneen tilikauden viimeiseen päivään mennessä tehtyjen
pääomasijoitusten yhteismäärää vähennettynä mahdollisella Rahaston pääomapanosten
alentamista vastaavalla määrällä (mahdolliset rahaston toimesta tapahtuneet
yhtiöosuuksien lunastukset).

10.3. Merkintäpalkkio
10.3.1. Rahastonhoitaja perii Rahastosta Sijoittajien Sijoitussitoumuksiin kohdistuen Sijoittajien
Rahastoon liittymisen yhteydessä Merkintäpalkkion, joka on 1 % Rahastoon sijoittavan
äänettömän yhtiömiehen Sijoitussitoumuksen määrästä. Merkintäpalkkio ei sisälly
Sijoitussitoumuksen määrään, vaan lisätään siihen pääomakutsun yhteydessä.
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Merkintäpalkkio peritään Sijoittajilta kokonaisuudessaan ensimmäisen pääomakutsun
maksamisen yhteydessä.
10.3.2. Rahastonhoitaja voi tapauskohtaisesti päättää yllä kohdassa 10.3.1 kuvatun Merkintäpalkkion
määrän alentamisesta.
10.3.3. Mikäli Merkintäpalkkio katsotaan arvonlisäveron tai vastaavan veron alaiseksi, vero ei sisälly
palkkioon, vaan se lisätään kuhunkin tässä kohdassa määriteltyyn Merkintäpalkkioon.

11.

KULUT

11.1. Rahastonhoitajan kuluvastuu
11.1.1. Rahastonhoitaja vastaa oman henkilöstönsä palkka-, toimisto-, ym. hallinnointikuluista.
Rahastonhoitaja vastaa lisäksi Rahaston perustamiskuluista.

11.2. Rahaston kuluvastuu
11.2.1. Rahasto vastaa kaikista sen hallinnointiin ja sijoitustoimintaan liittyvistä kuluista, joihin
kuuluu muun muassa:
(i)

kirjanpitoon ja tilintarkastukseen liittyvät kulut;

(ii)

Liiketoimintayhtiön osakkeiden tai liiketoiminnan myyntiin liittyvät transaktiokulut
siltä osin kuin ne eivät kuulu Liiketoimintayhtiölle;

(iii)

Rahaston mahdollisesti hankkiman vieraan pääoman
korkokulut sekä rahoituksen järjestämiseen liittyvät kulut;

(iv)

Rahaston sijoituksiin ja toimintaan liittyvät varainsiirto- ja muut verot;

(v)

Yhtiömiesten kokousten mahdolliset kulut;

(vi)

mahdollisten Rahaston sijoituskohteita tai sen toimintaa koskevien oikeudenkäyntien
kulut; ja

(vii)

muut näiden Sääntöjen mukaisesti Rahaston vastuulle kuuluvat kulut.

ehtoisen

rahoituksen

11.2.2. Mikäli yllä kohdassa 11.2.1 mainittuja kuluja on katettu Rahastonhoitajan varoista, kyseinen
määrä on hyvitettävä Rahaston varoista.

12.

YHTIÖOSUUKSIEN LUOVUTTAMINEN

12.1. Vastuunalainen yhtiömies
12.1.1. Vastuunalainen Yhtiömies voi luovuttaa yhtiöosuutensa Rahastossa vain, jos Sijoittajat
neljän viidesosan (4/5) määräenemmistöpäätöksellä Sijoittajien lukumäärästä laskien
hyväksyvät luovutuksen. Vastuunalainen Yhtiömies voi kuitenkin ilman Sijoittajien
suostumusta siirtää yhtiöosuutensa Rahastossa Rahastonhoitajan kanssa samaan
konserniin kuuluvalle yhtiölle tai yhteisölle, joka on muutoin Vastuunalaisen Yhtiömiehen
määräysvallassa omistukseen tai sopimukseen perustuen.
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12.2. Sijoittajat
12.2.1. Sijoittajat voivat luovuttaa yhtiöosuutensa ainoastaan Vastuunalaisen Yhtiömiehen
etukäteen antamalla suostumuksella, jota ei voida evätä ilman perusteltua syytä. Sijoittajan
halutessa luopua yhtiöosuudestaan tässä kohdassa sanotulla tavalla, on tällaisen Sijoittajan
ilmoitettava luopumishalukkuudestaan kirjallisesti Vastuunalaiselle Yhtiömiehelle.
Ilmoituksen tulee sisältää hinta yhtiöosuudesta ja yhtiöosuuden luovutuksensaajan nimi
sekä muut mahdolliset luovutuksen ehdot.
12.2.2. Yhtiöosuuden siirron tulee aina tapahtua siten, että Sijoittaja siirtää yhtä suuren suhteellisen
osuuden kaikista yhtiöosuutensa liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista.
12.2.3. Yhtiöosuuden omistusoikeuden siirtymisen ja sijoittajaoikeuksien käyttämisen edellytyksenä
on lisäksi, että luovutuksensaaja, joka ei entuudestaan ole Yhtiösopimuksen osapuoli,
sitoutuu
noudattamaan
näitä
Sääntöjä
ja
Yhtiösopimusta
allekirjoittamalla
Liittymissopimuksen Vastuunalaisen Yhtiömiehen hyväksymässä muodossa. Kukin Sijoittaja
valtuuttaa peruuttamattomasti Vastuunalaisen Yhtiömiehen allekirjoittamaan puolestaan,
sikäli siihen on tämän kohdan mukaisen yhtiöosuuden luovutuksen vuoksi tarvetta,
Yhtiösopimuksen ja tarvittaessa näiden Sääntöjen muutetun version edellyttäen, että
sanottuja sopimuksia ja Sääntöjä on muutettu vain siltä osin, kuin se on tarpeen
luovutuksen ja Yhtiömiesten vaihtumisen ja näiden yhtiöosuuksien siirtymisen
kirjaamisen vuoksi. Mikäli Sijoittajien henkilökohtaiset allekirjoitukset ovat tarpeen
kaupparekisterin vaatimusten tai muiden syiden vuoksi, Yhtiömiehet sitoutuvat
allekirjoittamaan sanotulla tavalla muutetut sopimukset ja Säännöt ja yhtiöosuuden
luovuttaja sitoutuu vastaamaan mahdollisista rekisterimaksuista. Vastuunalaisella
Yhtiömiehellä on lisäksi oikeus pidättää luovuttajalta siirrosta toimenpidemaksu.

13.

MUUT MÄÄRÄYKSET

13.1. Tilintarkastus
13.1.1. Rahastonhoitaja valitsee Rahaston tilintarkastajan.

13.2. Sääntöjen ja muiden sopimusten tulkinta
13.2.1. Sääntöjä ja siihen liittyviä muita asiakirjoja tulkitaan seuraavassa järjestyksessä:
(i)

Liittymissopimus;

(ii)

nämä Säännöt; ja

(iii)

Yhtiösopimus.

13.3. Sääntöjen muuttaminen ja muut sopimukset
13.3.1. Siltä osin, kun näissä Säännöissä ei ole muuta sovittu, näitä Sääntöjä voidaan muuttaa
ainoastaan kirjallisesti Vastuunalaisen Yhtiömiehen suostumuksella.
13.3.2. Edellä todetusta huolimatta sellaiset muutokset, jotka lisäisivät Sijoittajan maksuvelvoitteita
Rahastoa kohtaan tai muuttaisivat Sijoittajien keskinäistä oikeutta palkkioiden ja kulujen
jälkeen jaettavien varojen jakoon, voidaan tehdä vain kaikkien Sijoittajien sekä
Vastuunalaisen Yhtiömiehen suostumuksella. Selvyyden vuoksi todetaan, että tällaisina
muutoksina ei pidetä Rahaston toimikauden pidennystä.
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13.3.3. Siitä huolimatta, mitä edellä tässä kohdassa määrätään, Vastuunalainen Yhtiömies voi
muuttaa näitä Sääntöjä ja Yhtiösopimusta ilman Sijoittajien suostumusta, jos muutoksessa
on kyse:
(i)

Rahaston toiminimen tai toimipaikan muuttamisesta;

(ii)

Säännöissä tai Yhtiösopimuksessa olevan selkeän teknisen virheen oikaisemisesta tai
selvästi puutteellisen sopimusmääräyksen tai säännön selkeyttämisestä;

(iii)

Sääntöihin tai Yhtiösopimukseen tehtävistä teknisluonteisista muutoksista, jotka
johtuvat siitä, että Rahastoon hyväksytään myöhemmin myös ei-ammattimaisia
asiakkaita kohdan 4.3.3 mukaisesti; tai

(iv)

Vaihtoehtorahastosääntelyn edellyttämästä muutoksesta.

13.3.4. Rahastonhoitaja ilmoittaa tämän kohdan mukaisista muutoksista Sijoittajille kirjallisesti ilman
aiheetonta viivytystä. Vastuunalainen Yhtiömies voi lisäksi ilman Sijoittajien suostumusta
muuttaa näiden Sääntöjen liitteen 1 vastaamaan kulloinkin voimassa olevaa
sijoittajatilannetta.

13.4. Salassapito
13.4.1. Kukin Sijoittaja sitoutuu siihen, ettei se ilman Rahastonhoitajan etukäteen antamaa kirjallista
lupaa millään tavalla tai missään muodossa paljasta tai luovuta kolmannelle tai käytä muutoin
kuin näiden Sääntöjen mukaisiin tarkoituksiin mitään luottamuksellista tietoa, jonka se on
saanut ennen näiden Sääntöjen voimaantuloa tai sen jälkeen. Sijoittajat ovat velvollisia
varmistamaan, että niiden omat työntekijät ja ulkopuoliset asiantuntijat noudattavat tämän
kohdan mukaista salassapitovelvollisuutta. Tämän kohdan mukainen salassapitovelvoite on
voimassa kunkin Sijoittajan osalta niin kauan kunnes on kulunut kolme vuotta siitä, kun
kyseinen Sijoittaja on lakannut olemasta Rahaston Sijoittaja.
13.4.2. Luottamuksellinen tieto tarkoittaa näissä Säännöissä näiden Sääntöjen sisällön sekä kaiken
sellaisen tiedon, joka on Rahaston, Vastuunalaisen Yhtiömiehen tai Rahaston omistaman
Liiketoimintayhtiön liike- tai ammattisalaisuuksiksi luettavaa tietoa (mukaan lukien Rahaston
tekemät tai suunnittelemat sijoitukset siltä osin kuin Vastuunalainen Yhtiömies ei ole
yleisesti julkaissut tietoa) tai muutoin sellaista tietoa, joka on merkitty luottamukselliseksi tai
joka on muutoin kohtuudella ymmärrettävä luottamukselliseksi ja siten salassa pidettäväksi
tiedoksi. Ellei Rahastonhoitaja muuta ilmoita, kohdan 9.2 tarkoittamien Rahastoraporttien
sisältö on luottamuksellista tietoa. Liiketoimintayhtiön tilinpäätökset eivät ole
luottamuksellista. Selvyyden vuoksi todetaan myös, että Sijoittajilla ei ole oikeutta
Liiketoimintayhtiön sijoituskohteita koskeviin luottamuksellisiin tietoihin.
13.4.3. Tämä kohta 13.4 ei estä näiden Sääntöjen osapuolta julkistamasta tai antamasta
viranomaisille tietoja siltä osin, kun se lain tai muiden sitovien säännösten perusteella on
velvollinen näin tekemään. Tietojen antaminen viranomaiselle on sallittua myös silloin, kun
tietojen antamatta jättäminen johtaisi osapuolelle tai Rahastolle huomattaviin haitallisiin
vero- tai muihin seuraamuksiin. Selvyyden vuoksi todetaan lisäksi, että Rahastonhoitaja,
Vastuunalainen Yhtiömies tai sen emoyhtiö voivat julkistaa tietoja Rahaston koosta ja sen
tekemistä keskeisistä sopimuksista, sijoituksista ja niiden tuotosta. Yhtiömiehet tiedostavat,
että Rahaston Yhtiösopimus ja Sijoittajien Sijoitussitoumusten määrät ovat myös julkisesti
nähtävissä kaupparekisterissä.
13.4.4. Yllä sovitusta huolimatta kukin yhtiömies on oikeutettu julkistamaan seuraavat tiedot (joita
on tulkittava suppeasti):
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(i)

Rahaston nimi ja osoite sekä sen Vastuunalainen Yhtiömies sekä Rahastonhoitaja ja
tämän yhteystiedot;

(ii)

Rahaston toimiala, sen maantieteellinen ja yleinen sijoitusstrategia;

(iii)

Sijoittajien Sijoitussitoumuksen yhteismäärä; sekä

(iv)

kyseisen Sijoittajan yhtiöosuuden kirjanpitoarvo (edellyttäen, ettei kyseinen Sijoittaja
anna ymmärtää, että hänen antamansa arvostustiedot ovat Vastuunalaisen
Yhtiömiehen tai Rahaston hyväksymiä).

13.4.5. Jokainen äänetön yhtiömies tiedostaa ja hyväksyy sen, että Rahastonhoitaja (tai sen
konserniyhtiöt) voi luovuttaa kyseistä äänetöntä yhtiömiestä ja sen tosiasiallisia edunsaajia
koskevia luottamuksellisia tietoja viranomaisille, jos Rahastonhoitaja vapaan harkintansa
mukaan katsoo, että tietojen luovuttaminen on Rahaston etujen mukaista (ml. tietojen
luovutus veroviranomaisille) tai sovellettavan lain edellyttämää (ml. rahanpesusäännökset).

13.5. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu
13.5.1. Näihin Sääntöihin sovelletaan Suomen lakia.
13.5.2. Näistä Säännöistä aihetuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä
Keskuskauppakamarin
välityslautakunnan
välimiesmenettelysääntöjen
mukaisesti.
Välimiesoikeus on kolmijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Tampere ja kieli suomi.

13.6. Sääntöjen voimassaolo ja rahaston toimikausi ja purkaminen
13.6.1. Nämä Säännöt tulevat voimaan Vastuunalaisen Yhtiömiehen, Rahastonhoitajan ja
Ensimmäisen Äänettömän Yhtiömiehen allekirjoitettua nämä Säännöt.
13.6.2. Rahaston toimikausi päättyy viimeistään 31.12.2026. Rahastonhoitajalla on kuitenkin oikeus
pidentää Rahaston toimikautta enintään kolmella (3) vuodella, yhdessä tai useammassa
jaksossa, mikäli Rahaston toimikauden pidennys on tarpeellinen Liiketoimintayhtiön
osakkeiden tai liiketoiminnan myymisen, liiketoiminnan päättämisen ja varojenjaon
asianmukaisen toteuttamisen vuoksi. Toimikauden päätyttyä Rahasto puretaan. Rahasto
voidaan purkaa myös ennen Rahaston toimikauden päättymistä Rahastonhoitajan
päätöksellä, jos Rahastolla ei ole enää sijoituksia, eikä Rahasto tee enää uusia sijoituksia.
13.6.3. Rahaston purkamisen toteuttamiseksi Sijoittajat sitoutuvat Vastuunalaisen yhtiömiehen niin
edellyttäessä solmimaan Rahaston purkamista koskevan sopimuksen. Rahastonhoitajan
tulee viivytyksettä Rahaston purkamista koskevan sopimuksen allekirjoittamisen
yhteydessä tai sen voimaantulon jälkeen maksaa Rahaston mahdolliset vastuut Rahaston
varoista sekä jakaa jäljelle jääneet varat näiden Sääntöjen kohdan 8 mukaisesti.
Rahastonhoitaja ilmoittaa Rahaston purkautumisesta kaupparekisterille viipymättä
Rahaston purkamista koskeva sopimuksen voimaantulon jälkeen.
13.6.4. Nämä Säännöt ovat voimassa kunkin Sijoittajan osalta Sijoittajaksi liittymisestä lukien ja
lakkaavat sitomasta Sijoittajaa tämän lakattua olemasta Sijoittaja näiden Sääntöjen
mukaisesti ja kaikkien Sijoittajien osalta Rahaston tultua puretuksi tai Rahastonhoitaja
ilmoittaa kirjallisesti muille Osapuolille näiden Sääntöjen lakanneen. Kohdat 7.3 (Vastuut
kolmansille), 13.4 (Salassapito) ja 13.5 (Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu), 13.7
(Tiedoksiannot) jäävät kuitenkin voimaan Rahaston purkamisenkin jälkeen (tai sen jälkeen
kuin Sijoittaja on lakannut olemasta Sijoittaja).

Innowash Oy
Pereentie 27 D
www.innowash.fi

33950 Pirkkala

3.9.2019
13.6.5. Äänettömän yhtiömiehen kuolema, vajaavaltaisuus, konkurssi, maksukyvyttömyys,
purkaminen tai selvitystila tai väitetty Rahastosta irtisanoutuminen eivät pura Rahastoa eikä
konkurssipesällä tai sen pesänselvittäjällä tai kuolinpesällä tai maksukyvyttömän tai
purettavan äänettömän yhtiömiehen selvitysmiehellä ole oikeutta vaatia kyseisen
äänettömän yhtiömiehen Rahastoon sijoittaman pääoman palautusta tai Rahaston purkua.
13.6.6. Yhtiömiehillä ei ole oikeutta irtisanoutua Rahastosta tai irtisanoa näitä Sääntöjä tai
Yhtiösopimusta ennen Rahaston toimikauden päättymistä muuten kuin lain pakottavan
säännöksen johdosta, ja tällaista ennenaikaista irtisanoutumista pidetään näiden Sääntöjen
rikkomisena siinä laajuudessa kuin laki tämän sallii. Mikäli ennenaikaista irtisanoutumista tai
irtisanomista pidetään kuitenkin pätevänä, irtisanoutunut Sijoittaja sitoutuu ennen
irtisanoutumisen tai irtisanomisen voimaantuloa tai toteuttamista yhteistyössä
Vastuunalaisen yhtiömiehen kanssa ensisijaisesti löytämään yhtiöosuudelleen ostajan.

13.7. Tiedoksiannot
13.7.1. Näiden Sääntöjen nojalla tehtävät tiedoksiannot, ja muut ilmoitukset, ellei näissä Säännöissä
joiltakin osin määrätä toisin, on toimitettava kirjallisesti kirjeenä, lähetin välityksellä tai
sähköpostitse Rahastonhoitajan ylläpitämässä rekisterissä ilmoitettuihin osoitteisiin.
Rahastonhoitaja päivittää rekisteriä Sijoittajien ilmoittaessa Rahastonhoitajalle
yhteystietojensa muutoksista ja toimittaa pyydettäessä Sijoittajalle rekisteriin merkityt
tiedot. Rekisteriin merkitään ensi vaiheessa kunkin Sijoittajan osalta Liittymissopimukseen
ilmoitetut tiedot.

13.8. Valtuutus
13.8.1. Jokainen Sijoittaja sitoutuu toimittamaan Rahastonhoitajalle viipymättä tämän pyynnöstä
Sijoittajasta tai sen suorista tai välillisistä omistajista tai edunsaajista ja edustajista sellaisia
tietoja, jotka Vastuunalainen Yhtiömies katsoo Rahanpesusäännökset sekä minkä tahansa
maan vero- tai muusta lainsäädännöstä syntyvät velvoitteet huomioiden tarpeelliseksi tai
säännösten noudattamisen varmistamiseksi tai muutoin tarpeelliseksi Rahaston tai sen
yhtiömiesten etuja ajatellen. Kukin Sijoittaja valtuuttaa lisäksi Rahastonhoitajan
toimittamaan nämä ja Sijoittajan Liittymissopimuksessa antamat muut tiedot tarpeen
mukaan asianomaisille koti- ja ulkomaisille viranomaisille.

13.9. Valuutta
13.9.1. Kaikki Rahaston Sijoitussitoumukset ja laskelmat näiden Sääntöjen perusteella tehdään
euroissa.
Varojenjako
yhtiömiehille
tehdään
euroissa.
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14.

ALLEKIRJOITUKSET

14.1.1. Nämä Säännöt voidaan allekirjoittaa yhtenä tai useampana allekirjoituskappaleena.
Rahastonhoitaja toimittaa jokaiselle Sijoittajalle kopiot näistä Säännöistä sekä niihin
mahdollisesti tehtävistä muutoksista.
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