Bästa innehavare av teckningsoptioner i Savosolar,
I samband med företrädesemissionen som genomfördes under hösten 2021 emitterade Savosolar vederlagsfria
teckningsoptioner till alla som tecknade aktier i företrädesemissionen. Baserat på dessa teckningsoptioner av serie TO9 kan du
nu teckna nya aktier från och med den 12 september till och med den 23 september 2022. En (1) teckningsoption ger
innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie till ett pris som kommer att meddelas i ett pressmeddelande den 9 september 2022.
Vi har nyligen tecknat ett villkorat aktieöverlåtelseavtal där vi förvärvar verksamheten i det maritima logistikbolaget Meriaura
Oy samt biobränsletillverkaren och -marknadsföraren VG EcoFuel Oy från VG-Shipping Oy. Savosolars nuvarande aktieägares
andel i det nya bolaget kommer uppgå till 30 procent och VG-Shippings till 70 procent.
Tillsammans kan Savosolar, Meriaura och VG EcoFuel bemöta den växande efterfrågan på lösningar inom förnybar energi och
förbättra det bristfälliga utbudet. Sammanslagningen påskyndar affärsexpansionen inom solvärme, koldioxidsnål maritim
logistik och andra projekt som främjar den gröna omställningen. I VG-Shipping får vi en långsiktig och engagerad huvudägare
med bevisad erfarenhet av framgångsrik affärsutveckling inom maritim logistik samt produktion och utnyttjande av förnybar
energi. Den nya ägaren tillför stabilitet och förutsägbarhet till den sammanslagna koncernens affärsverksamhet. Bolagens
gemensamma starka finansiella ställning förbättrar förutsättningarna för framtida investeringar, långsiktig lönsam tillväxt och
värdeskapande.
Meriauras verksamhet tillför kassaflöde till Savosolar-koncernen, vilket stärker balansräkningen och möjliggör nya investeringar
och snabbare tillväxt inom verksamheten för ren energi. Det sammanslagna Savosolar kan i framtiden erbjuda och leverera mer
kundanpassade helhetsleveranser av förnybar energi och vid behov delta i exempelvis energiproduktion. I den nya koncernen
kompletterar våra produkter och tjänster varandra och det finns väldigt lite överlappning. Meriaura tillför en stark bas som vi
kan bygga vidare på.
Meriaura är ett stabilt och lönsamt växande bolag och en pionjär inom sjötransport med låga koldioxidutsläpp. Meriauras långa
fraktavtal, moderna flotta och starka marknadsposition inom projekt för förnybar energi garanterar bolaget god lönsamhet och
ett stabilt och starkt kassaflöde. Meriaura har bevisad kompetens inom sitt verksamhetsområde, kontinuerlig utveckling av
verksamheten enligt kundernas behov och lönsam tillväxt.
Meriauras omsättning under första halvåret 2022 uppgick till 33,2 miljoner euro, rörelseresultatet till 4,1 miljoner euro och
antalet anställda till 148. Omsättningen ökade med 30 procent från föregående år. VG EcoFuels omsättning under januari–juni
var 0,6 miljoner euro, där tillväxten var 30 procent. Rörelseresultatet var 0,02 miljoner euro. Savosolars omsättning under första
halvåret uppgick till 2,1 miljoner euro och rörelseresultatet var -2,4 miljoner euro. Savosolars omsättning återhämtade sig från
svackan orsakad av Covid-pandemin och växte med 31 procent från föregående år. Resultatet för första halvåret försvagades
särskilt av ökade materialkostnader, som vi inte lyckades föra över till tidigare överenskomna fasta kundpriser.
Framtiden för solvärme ser ljus ut. Våra kunder som gått över till solvärme har varit mycket nöjda med sina investeringsbeslut
och intresset för solvärme har ökat då det utöver existerande klimatmål uppstått oro för pris, tillgänglighet och självförsörjning
av energi.
Transaktionen stärker våra tillväxtmöjligheter och vårt mål är att skapa betydande mervärde för aktieägarna.
Sammanslagningen ger även våra aktieägare möjlighet att i en större utsträckning ta del av tillväxtmarknaden för förnybar
energi.
Välkommen att teckna aktier genom utnyttjandet av teckningsoptionerna och delta i den gröna omställningen tillsammans med
Savosolar!
Jari Varjotie, VD
Nedan följer information avseende tillvägagångssätt att nyttja teckningsoptionerna för teckning av nya aktier:
För dig som har dina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerade
teckningsoptioner)
•
•
•

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.
För mer information och vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner,
vänligen kontakta din förvaltare/bank/nätmäklare i god tid.
Tänk på att förvaltaren behöver din anmälan om nyttjande av teckningsoptioner i god tid innan teckningstiden avslutas,
ofta flera dagar innan.

För mer information: https://savosolar.com/investors/share/stock-options-programmes/

