
Hyvä Savosolarin optio-oikeuden haltija, 

Savosolar tarjosi syksyllä 2021 järjestetyn merkintäoikeusannin yhteydessä optio-oikeuksia merkittäväksi kaikille osakkeita 

merkintäoikeusannissa merkinneille. Näiden optio-oikeuksien toisen sarjan TO9:n perusteella voi nyt merkitä uusia osakkeita 

12.9.2022 – 23.9.2022 välisenä aikana. Yksi (1) optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) osakkeen hintaan, joka 

tiedotetaan yhtiötiedotteella 9.9.2022.  

Kirjoitimme hiljattain ehdollisen osakevaihtosopimuksen, jolla ostamme VG-Shipping Oy:ltä merilogistiikkayhtiö Meriaura 

Oy:n ja biopolttoaineiden valmistaja ja markkinoija VG EcoFuel Oy:n liiketoiminnan. Savosolarin nykyisten 

osakkeenomistajien osuus uudesta yrityskokonaisuudesta tulee olemaan 30 prosenttia ja VG-Shippingin osuus 70 prosenttia. 

Savosolar, Meriaura ja VG EcoFuel pystyvät yhdessä vastaamaan uusiutuvaan energiaan perustuvien ratkaisujen kysynnän 

kasvuun ja paikkaamaan tarjonnan vajetta. Yhdistyminen nopeuttaa liiketoiminnan laajentamista aurinkolämmössä, 

vähähiilisessä merilogistiikassa sekä muissa vihreää siirtymää edistävissä hankkeissa. Saamme VG-Shippingistä pitkäaikaisen 

ja sitoutuneen ankkuriomistajan, jolla on vahvat näytöt liiketoiminnan menestyksellisestä kehittämisestä merilogistiikassa 

sekä uusiutuvan energian tuotannossa ja sen hyödyntämisessä. Uusi omistaja lisää vakautta ja ennustettavuutta yhdistyvän 

konsernin liiketoimintaan. Yhtiöiden yhteinen vahva taloudellinen asema parantaa edellytyksiä tuleville investoinneille, 

pitkän aikavälin kannattavalle kasvulle ja arvonluonnille.  

Merilogistiikka tuo Savosolar-konsernille kassavirtaa, joka vahvistaa tasetta sekä mahdollistaa uudet investoinnit ja 

nopeamman kasvun puhtaan energian liiketoiminnoissa. Jatkossa yhdistynyt Savosolar pystyy tarjoamaan ja toimittamaan 

räätälöidympiä uusiutuvan energian kokonaistoimituksia sekä osallistumaan tarvittaessa esimerkiksi energian tuottamiseen. 

Uudessa konsernissa tuotteemme ja palvelumme täydentävät toisiaan ja päällekkäisyyksiä on hyvin vähän. Meriaura tuo 

yhdistyneeseen Savosolar-konserniin leveämmät hartiat, joiden päälle voimme rakentaa. 

Meriaura on vakaasti ja kannattavasti kasvava yritys, joka on alansa edelläkävijä vähähiilisten merikuljetusten tarjoamisessa. 

Meriauran pitkät rahtaussopimukset, nykyaikainen laivasto ja vahva markkina-asema uusiutuvan energian 

rakentamisprojekteissa takaa yhtiölle hyvän kannattavuuden sekä vakaan ja vahvan kassavirran. Meriauralla on pitkäaikaiset 

näytöt alansa osaamisesta, jatkuvasta toiminnan kehittämisestä asiakkaiden parhaaksi ja kannattavasta kasvusta. 

Meriauran liikevaihto vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla oli 33,2 miljoonaa euroa, liikevoitto 4,1 miljoonaa euroa ja 

henkilöstön määrä 148. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 30 prosenttia. VG EcoFuelin liikevaihto oli tammi–kesäkuussa 

0,6 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 30 prosenttia. Liikevoitto oli 0,02 miljoonaa euroa. Vastaavasti Savosolarin liikevaihto 

ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 2,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto -2,4 miljoonaa euroa. Savosolarin liikevaihto toipui Covid-

pandemian aiheuttamasta notkahduksesta ja kasvoi 31 prosenttia edellisvuodesta. Ensimmäisen vuosipuoliskon tulosta 

heikensi erityisesti materiaalikustannusten nousu, joita emme pystyneet siirtämään aiemmin sovittuihin kiinteisiin 

asiakashintoihin.  

Aurinkolämmön tulevaisuus näyttää valoisalta; aurinkolämmön hyödyntämiseen siirtyneet asiakkaamme ovat olleet 

investointipäätöksiinsä erittäin tyytyväisiä ja kiinnostus aurinkolämpöä kohtaan on kasvanut, kun ilmastotavoitteiden rinnalle 

ovat nousseet huolet energian hinnasta, saatavuudesta ja omavaraisuudesta. 

Järjestely vahvistaa kasvumahdollisuuksiamme ja tavoitteenamme on tuottaa merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajille.  

Yhdistyminen antaa osakkeenomistajillemme myös mahdollisuuden päästä laajemmin mukaan uusiutuvan energian 

kasvumarkkinoille.  

Tervetuloa merkitsemään osakkeita optio-oikeuksien nojalla ja osallistu vihreään siirtymään yhdessä Savosolarin kanssa! 

Jari Varjotie, toimitusjohtaja 

Merkintä optio-oikeuksilla: 

Optioiden haltijan on täytettävä merkintälomake tilinhoitajayhteisön/pankin antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli optiot 

ovat hallintarekisterissä, hallintarekisterin hoitaja suorittaa osakkeiden merkinnän ja antaa tarkemmat ohjeet osakkeiden 

merkintään liittyen. Jos optioiden haltija ei ole saanut ohjeita tilinhoitajayhteisöltään/pankiltaan, hän voi ottaa yhteyttä 

Nordean konttoriin. 

Merkintähinta on merkintää tehtäessä maksettava kokonaisuudessaan asianomaisen tilinhoitajayhteisön/pankin ohjeiden 

mukaisesti. 

Lisätietoja: https://savosolar.com/fi/sijoittajat/osake/optio-ohjelmat/

https://savosolar.com/fi/sijoittajille/osakeanti-2021/
https://savosolar.com/fi/sijoittajat/osake/optio-ohjelmat/

