14.3.2019
TÄYDENNYS SAVOSOLAR OYJ:N 22.2.2019 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN
EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA,
HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI
MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI
LAINVASTAISTA.
Savosolar Oyj (”Savosolar” tai ”Yhtiö”) täydentää seuraavalla tiedolla 22.2.2019 päivättyä Yhtiön
merkintäoikeusantia varten laadittua esitettä (”Esite”). Alla oleva tieto tulee lukea yhdessä Esitteen
kanssa.
Esitteen täydennys
Esitettä täydennetään seuraavasti:
Esitteen tiivistelmässä kohdassa B.7 ja Esitteen kohdassa Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja
tulevaisuudennäkymät – Viimeaikainen kehitys ja merkittävät muutokset taloudellisessa asemassa
sivulla 57 seuraavalla tiedolla:
Tilintarkastetussa tilinpäätöksessä liikevaihto 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta oli 5.428,2 tuhatta
euroa, eli 204,7 tuhatta euroa vähemmän kuin 20.2.2019 tiedotetussa tilinpäätöstiedotteessa.
Tilikauden tappio 31.12.2018 päättyneellä tilikaudella oli 6.635,4 tuhatta euroa, eli 212,1 tuhatta
euroa enemmän kuin 20.2.2019 tiedotetussa tilinpäätöstiedotteessa. Tämä johtui jaksotusvirheestä
tuloutuksen tunnistamisessa, joka laski vuoden 2018 liikevaihtoa ja tulosta, mutta arvion mukaan
parantaa vuoden 2019 lukuja vastaavasti.
Esitteen tiivistelmässä kohdassa B.10 ja Esitteen kohdassa Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema
ja tulevaisuudennäkymät - Tilintarkastuskertomuksessa esitetyt muistutukset sivulla 64 seuraavalla
tiedolla:
Tilinpäätös 2018: Toiminnan jatkuvuuteen liittyvä olennainen epävarmuus
Haluamme kiinnittää huomiota liitetietojen kohdassa "Yleiset riskit ja liiketoiminnan
epävarmuustekijät", jonka mukaan yhtiö ei liiketoiminnan nykyisen kustannustason ja
liikevaihtokertymän perusteella voi odottaa käyttöpääoman riittävän seuraavan 12 kuukauden
tarpeisiin. Tämä osoittaa sellaista olennaista epävarmuutta, joka saattaa antaa merkittävää aihetta
epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Lausuntoamme ei ole mukautettu tämän seikan osalta.
Esitteen kohdassa Esitteeseen viittaamalla sisällytetty aineisto sivulla 99:
Yhtiön tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta on sisällytetty tähän
Esitteeseen viittaamalla.
Nähtävillä olevat asiakirjat
Tämä Esitteen täydennysasiakirja, Savosolarin tilintarkastettu tilinpäätös 31.12.2018 päättyneeltä
tilikaudelta, tilintarkastuskertomus Savosolarin tilinpäätöksestä 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta ja
Finanssivalvonnan tätä täydennysasiakirjaa koskeva hyväksymispäätös ovat nähtävillä normaalina
toimistoaikana Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Insinöörinkatu 7, 50100 Mikkeli.

Peruutusoikeus
Sijoittajalla, joka on ennen tämän täydennysasiakirjan julkistamista merkinnyt Antiosakkeita, on
oikeus peruuttaa tekemänsä merkintä kahden (2) pankkipäivän ajan tämän täydennysasiakirjan
julkistamisesta eli viimeistään 18.3.2019 klo 18.00 Suomen aikaa (17.00 Ruotsin aikaa).
Peruutukset on tehtävä samassa merkintäpaikassa kuin alkuperäinen merkintä. Mangold
Fondkommission AB:n verkkosivuilla tehtyjä merkintöjä ei kuitenkaan voi perua verkkosivuilla, vaan
sijoittajan tulee ottaa yhteyttä Mangold Fondkommission AB:hen sähköpostitse osoitteeseen
ta@mangold.se tai puhelimitse +46 (0)8 503 01 580.
Mikäli sijoittaja on perunut merkintänsä, sijoittajan mahdollisesti jo maksama merkintämaksu
palautetaan sijoittajan pankkitilille, jonka tiedot tämä on ilmoittanut merkinnän yhteydessä. Maksu
palautetaan kolmen (3) paikallisen pankkipäivän kuluessa merkinnän perumisesta. Palautettaville
määrille ei makseta korkoa.

