Ehdotukset Savo-Solar Oyj:n 12.7.2016 pidettävälle ylimääräiselle
yhtiökokoukselle 12.7.2016 / Proposals to the Extraordinary General
Meeting of Savo-Solar Plc. to be held on 12 July 2016
Hallituksen valtuuttaminen päättämään merkintäoikeusannista
Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
uusien osakkeiden antamisesta merkintäetuoikeusannilla siten, että osakkeenomistajilla on oikeus
merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin heillä on ennestään yhtiön osakkeita. Yhtiö on
21.6.2016 julkistanut merkintäoikeusannin järjestämistä koskevan suunnitelman.
Hallitus ehdottaa, että valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 12.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 75,4 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.
Osakeanti toteutetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeutta noudattaen eli uudet osakkeet
tarjotaan ensisijaisesti yhtiön osakkeenomistajien merkittäviksi näiden omistusosuuksien suhteessa.
Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ehdoista.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.12.2016 saakka. Hallitus ehdottaa, että tämä valtuutus
ei kumoa varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.4.2016 päätettyä hallitukselle annettua valtuutusta
päättää osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta.
Authorizing the Board of Directors to decide on a rights offering
The Board of Directors proposes to the Extraordinary General Meeting that the General Meeting
authorize the Board of Directors to decide on issuing new shares through a rights offering whereby the
shareholders have the right to subscribe for the new shares in proportion to their current
shareholdings in the company. The company has published its plan regarding contemplated rights
offering on 21 June 2016.
The Board of Directors proposes that the aggregate number of new shares issued on the basis of the
authorization may not exceed 12,000,000 shares, corresponding to approximately 75.4 % of all the
existing shares in the company. The issuance of shares will be carried out in accordance with the
shareholders' pre-emptive rights, i.e. the new shares will be offered primarily to the shareholders for
subscription in proportion to the shareholders' existing holdings. The Board of Directors decides on all
other terms and conditions of the issuance of shares.
The authorization is proposed to be in force until 31 December 2016. The Board of Directors proposes
that this authorization will not replace the authorization given to the Board of Directors to decide on
issuance of shares, options and other special rights in the Annual General Meeting held on 19 April
2016.
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