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Hallituksen ehdotukset 
 
 
Suunnitellun rahoitusjärjestelyn ja siihen liittyvän yhtiöjärjestysmuutoksen ja 
osakeantivaltuutuksen hyväksyminen 

 

Rahoitusjärjestely 

Yhtiön rahoitusaseman turvaamiseksi ja pääomarakenteen vahvistamiseksi hallitus 
ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen toteuttamaan rahoitusjärjestelyn, joka 
koostuu suunnitellusta arviolta enintään 60 miljoonan euron suunnatusta osakeannista, 
jossa:  

• Tarjottaisiin käteisvastiketta vastaan uusia A-sarjan osakkeita yleisön merkittäväksi 

Suomessa. 

• Tarjottaisiin uusia A-sarjan osakkeita institutionaalisten sijoittajien merkittäväksi ETA-

alueella. Osakkeiden merkintähinta voitaisiin maksaa sijoittajan valinnan mukaan 

käteisellä tai käyttämällä maksuvälineenä yhtiön liikkeeseen laskemaa 

joukkovelkakirjalainaa nimellisarvoon kertyneine korkoineen.  

• Ylimerkintätilanteessa yhtiöllä olisi oikeus kasvattaa osakeantia enintään 12 

miljoonalla eurolla. Lisäksi ylimerkintätilanteessa yhtiön hallituksella olisi oikeus 

allokoida A-sarjan osakkeita merkinnän tehneille yhtiön osakkeenomistajille ennen 

merkitsijöitä, jotka eivät ole yhtiön osakkeenomistajia.  

Yhtiö on 8.5.2019 mennessä saanut Yhtiön nykyisiltä osakkeenomistajilta ja 
institutionaalisilta sijoittajilta yhteensä 54,8 miljoonan euron sitoumukset merkitä uusia A-
sarjan osakkeita. Sitoumukset on annettu alimmillaan enintään 1,60 euron 
osakekohtaisella merkintähinnalla. Sitoumukset ovat ehdollisia tiettyjen ehtojen 
täyttymiselle. 
 
Yhtiö suunnittelee julkistavansa osakeannissa tarjottavia osakkeita koskevan esitteen 
arviolta 31.5.2019.  
 
Valtuutuksen perusteella hallitus on valtuutettu neuvottelemaan ja toteuttamaan 
rahoitusjärjestelyn yhtiön kannalta parhaaksi katsomillaan ehdoilla.  

Yhtiöjärjestyksen muutos 

Rahoitusjärjestelyn mahdollistamiseksi hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, 
että yhtiöjärjestyksen 3 § muutetaan siten, että A-osakkeita voi olla enintään 60 000 000 
kappaleen sijasta enintään 100 000 000 kappaletta. Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 
3 § kuuluisi seuraavasti: 
 
"3 § Yhtiön osakkeiden koko lukumäärästä on K-osakkeita vähintään 3 600 000 
kappaletta ja enintään 8 000 000 kappaletta sekä A-osakkeita vähintään 400 000 
kappaletta ja enintään 100 000 000 kappaletta.  
 
K- ja A-osakkeiden omistajilla on oikeus käyttää yhtiökokouksessa äänioikeuttaan tämän 
yhtiöjärjestyksen 5 §:ssä mainitulla tavalla." 
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Osakeantivaltuutus 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista 
seuraavasti: 
 
Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia A-sarjan osakkeita. 
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 
50 000 000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 47,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista 
ja noin 24,2 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä, jos valtuutus 
käytetään kokonaisuudessaan. Osakkeita voidaan antaa yhdessä tai useammassa 
erässä. 
  
Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Osakeanti voi tapahtua 
suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Suunnattu osakeanti 
edellyttää aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä eikä valtuutusta voida käyttää 
osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti. 
 
Osakeantia koskeva valtuutus ehdotetaan myönnettäväksi, jotta yhtiön hallitus voisi 
päättää tässä kohdassa 6 (Suunnitellun rahoitusjärjestelyn ja siihen liittyvän 
yhtiöjärjestysmuutoksen ja osakeantivaltuutuksen hyväksyminen) tarkoitettujen 
järjestelyjen toteuttamisesta.  
 
Valtuutus on voimassa 30.9.2019 asti. 
 
Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen hallitukselle aiemmin antamat käyttämättömät 
valtuutukset päättää osakeanneista tai optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

Päätöksentekojärjestys 

Hallituksen ehdotukset tässä kohdassa 6 (Suunnitellun rahoitusjärjestelyn ja siihen 
liittyvän yhtiöjärjestysmuutoksen ja osakeantivaltuutuksen hyväksyminen) muodostavat 
yhden kokonaisuuden, jonka hyväksymisestä on päätettävä yhdellä päätöksellä. 
 
 
 

 7.5.2019  
 Hallitus 

 
 


