
Sijoita kotimaiseen
vastuulliseen rakentamiseen
Tarjoamme 4 kertaa vuodessa ti l i tettävän 9% 
vuotuisen osinkotuoton.

Kasvun tukemiseksi haemme nyt rahoitusta omien 
energiatehokkaiden ja ympäristöystäväl l isten vuonna 
2021 aloitettavien ki inteistökehityshankkeiden 
eteenpäin viemiseksi.

Helppo ja turvallinen tapa sijoittaa



YRITYKSEMME

Tärkeät Tekijät Oy tar joaa vastuul l isest i rakennus- ja saneerauspalveluja
julkise l le ja yksity ise l le sektori l le .

Olemme er iko is tuneet energ iasaneeraukseen sekä ympär is töystävä l l i seen
k i inte is tökehi t tämiseen. Suur impia as iakka i tamme ovat mm. Hels ing in kaupunk i ,
Stara ja laattapis te. Yr i tyksemme on perustettu vuonna 2014. Henk i löstömme
koostuu a lan vahvois ta ammatt i la is is ta , jo i l la vuos ikymmenien kokemus
rakentamisesta ja saneeraamisesta.

- Rakennustuotannon 
kokonaisarvo Suomessa vuonna 
2020 36,9miljardia euroa josta    
uudistuotantoa 15,9miljardia ja 

14miljardia korjausrakentamista.

- Korjausrakentamisella on 
keskeinen rooli vihreässä 

siirtymässä

- Viimevuosina 
korjausrakentamisen 

suhteellinen osuus kasvanut 
voimakkaasti.
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Asiakkaitamme:



Sijoitusinfo
o S i jo i tus  tapahtuu he lpos t i  verkkopa lve lumme kaut ta

o Min imis i jo i tus  on 1 .000  euroa

o Os inkotuot to  9  %

o Os ingonmaksu t i l i te tään automaat t i ses t i  

o Ne l jännesvuos i t ta in .

o Min imis i jo i tusa ika  24  kuukaut ta .

o Os inkotu los ta  25  % on saa ja l le  verona la i s ta  pääomatu loa  ja  
loput  75  % verovapaata  tu loa ,  ede l ly t täen e t tä  os inkotu lo  on 
en intään 150 000 euroa.

Esimerkkilaskelma
Sijoitussumma 10 000€
Tulot ja menot
Joka 3. kuukausi osinko 225€
Ennakonpidätys * 17€

Osinkotulo vuodessa 900€
Ennakonpidätys vuodessa 68€
Nettotulo vuodessa 833€

*) Osingosta 25 % on veronalaista pääomatuloa ja 75 % verovapaata tuloa. 
Yllä oleva esimerkissä pääomatuloveroasteena on käytetty 30%:a.

Kuinka paljon voin sijoittaa?
Minimisijoitus on 1000€, yläraja 2 000 000€. 

Kuinka paljon saan tuottoa sijoitukselleni? 
Sijoitukselle maksetaan automaattisesti osinkoa 
neljännesvuosittain, mikä on 9%:a vuositasolla.

Kuinka pitkäksi aikaa sitoudun?
Sijoitusaika on 24 kuukautta, jonka jälkeen sijoitussumma 
maksetaan takaisin.

Mitä muita kuluja sijoittamiseen liittyy?
Sijoituksen tekemisestä / palvelun avaamisesta, ylläpidosta 
ja lopetuksesta ei aiheudu mitään ylimääräisiä kuluja.

Mitä sijoitukselleni tapahtuu yhtiön ajautuessa 
konkurssiin?
Sijoittamiseen liittyy aina riskinsä. Maksimaalinen tappio 
kunkin sijoittajan kohdalla rajautuu tehdyn sijoituksen 
rahamäärään.

Miten osinkotuottoa verotetaan?
Osinkotulosta 25 % on saajalleen veronalaista 
pääomatuloa ja loput 75 % verovapaata tuloa, mikäli 
sijoittajan listaamattomista yhtiöistä saama osinkotulo on 
enintään 150 000 euroa. Osingoista tehdään 
automaattisesti ennakonpidätys, joka on 7,5 prosenttia 
150 000 euron rajaan asti. Rajan ylittävästä osasta 
ennakonpidätys on 27 %. Osakesijoitus ei kuulu 
talletussuojan piiriin eikä ole pääomaturvattu.

Q&A


