Osakeannin ehdot
Osakeantivaltuutus ja hallituksen osakeantipäätös
Savosolar Oyj:n (”Yhtiö”) 22.1.2019 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä
tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 2.000.000.000 osaketta, mikä vastaa noin
572,68 prosenttia Yhtiön nykyisistä osakkeista.
Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat
tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy.
Yhtiön osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla
maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava
taloudellinen syy.
Valtuutus on voimassa 22.1.2024 saakka.
Yhtiön hallitus päätti 22.2.2019 Antiosakkeiden liikkeeseenlaskusta hyväksymällä alla esitetyt osakeantiehdot.

Osakeanti, merkintäoikeus ja Optio-oikeudet
Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti Yhtiön osakkeenomistajille merkittäväksi yhteensä
enintään 1.057.615.242 Yhtiön uutta osaketta (”Antiosakkeet”) (”Osakeanti”).
Savosolar antaa kaikille osakkeenomistajilleen, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n (”Euroclear Finland”) tai
Euroclear Sweden AB:n (”Euroclear Sweden”) ylläpitämään Savosolarin osakasrekisteriin, yhden (1) arvoosuusmuotoisen merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”) jokaista Osakeannin täsmäytyspäivänä 26.2.2019
(”Täsmäytyspäivä”) omistettua osaketta kohden. Yksi (1) Merkintäoikeus oikeuttaa haltijansa merkitsemään kolme (3)
Antiosaketta. Antiosakkeiden murto-osia ei luovuteta eikä yksittäistä Merkintäoikeutta voi käyttää osittain.
Merkintäoikeudet rekisteröidään osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvoosuusjärjestelmässä arviolta 27.2.2019 ja Euroclear Swedenin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 28.2.2019.
Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne ovat kaupankäynnin kohteena First North Finlandissa
(kaupankäyntitunnus SAVOHU0119, ISIN-tunnus: FI4000369731) ja First North Swedenissä (kaupankäyntitunnus
SAVOS TR, ISIN-tunnus: SE0012256774) 1.3.2019 ja 13.3.2019 välisenä aikana. Jos Merkintäoikeuteen oikeuttava
Yhtiön osake on pantattu tai sitä koskee muu rajoitus, Merkintäoikeutta ei välttämättä voi käyttää ilman pantinhaltijan tai
muun oikeudenhaltijan suostumusta.
Savosolar antaa lisäksi vastikkeetta Osakeannissa Antiosakkeita merkinneille henkilöille yhteensä enintään 352.538.414
kappaletta optio-oikeuksia (”Optio-oikeudet”), jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 352.538.414 Yhtiön
uutta osaketta. Optio-oikeudet annetaan siten, että kutakin kolmea (3) merkittyä ja maksettua Antiosaketta kohden, joiden
merkinnän hallitus on hyväksynyt, merkitsijä saa yhden (1) Optio-oikeuden. Optio-oikeuksien murto-osia ei anneta.
Optio-oikeudet ovat vapaasti luovutettavissa.

Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Antiosakkeita ilman Merkintäoikeuksia
Yhtiön hallitus päättää mahdollisten merkitsemättä jääneiden Antiosakkeiden tarjoamisesta toissijaisessa merkinnässä
osakkeenomistajille ja muille sijoittajille, jotka ovat Merkintäaikana antaneet merkintätoimeksiannon merkitä
Antiosakkeita ilman Merkintäoikeuksia. Katso jäljempänä kohta ”Antiosakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia ja
allokaatio”.

Merkintähinta
Antiosakkeiden Merkintähinta on 0,005 euroa tai 0,05 Ruotsin kruunua Antiosakkeelta (”Merkintähinta”).
Antiosakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Merkintähinta on
määritelty siten, että se sisältää merkintäetuoikeusanneille tavanomaisen alennuksen. Merkintähinta on noin 49,5
prosenttia alhaisempi kuin Yhtiön osakkeen päätöskurssi First North Swedenissä 18.12.2018 (0,099 kruunua) ja 44,4
prosenttia alhaisempi kuin Yhtiön osakkeen päätöskurssi First North Finlandissa 18.12.2018 (0,009 euroa).

Merkintäaika
Antiosakkeiden merkintäaika (”Merkintäaika”) alkaa 1.3.2019 klo 09.30 Suomen aikaa (8.30 Ruotsin aikaa), ja sen
odotetaan päättyvän 19.3.2019 klo 16.30 Suomen aikaa (15.30 Ruotsin aikaa) Suomessa ja 15.3.2019 klo 16.30 Suomen
aikaa (15.30 Ruotsin aikaa) Ruotsissa.
Yhtiö voi oman harkintansa mukaan pidentää Merkintäaikaa. Merkintäaikaa voidaan pidentää yhden tai useamman
kerran, kuitenkin enintään 2.4.2019 asti. Merkintäajan mahdolliset pidennykset ilmoitetaan yhtiötiedotteella ennen
Merkintäajan päättymistä.
Jos Merkintäaikaa pidennetään, allokointipäivää, maksujen eräpäivää sekä Antiosakkeiden toimituspäiviä muutetaan
vastaavasti.
Merkintäpaikat, tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja hallintarekisteröinnin hoitajat saattavat edellyttää asiakkailtaan
merkintätoimeksiannon antamista tiettynä päivänä jo ennen kuin kaupankäynti Merkintäoikeuksilla tai Merkintäaika
päättyy.

Merkintäpaikat
Merkintäpaikkoina toimivat
a) Suomessa tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat sekä
b) Ruotsissa Mangold Fondkommission AB:n verkkosivut osoitteessa www.mangold.se ja Mangold
Fondkommission AB:n toimipaikka osoitteessa Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm, Sweden (ta@mangold.se,
puh. +46 8- 503 01 580).
Merkintätoimeksiantoja vastaanottavat Ruotsissa myös tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat, jotka ovat tehneet sopimuksen
Mangold Fondkommission AB:n kanssa merkintöjen vastaanottamisesta.
Sijoittajien on noudatettava tilinhoitajan ja Mangold Fondkommission AB:n kulloinkin antamia ohjeita.

Merkintäoikeuksien käyttäminen
Osakkeenomistaja voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Antiosakkeita arvo-osuustilillään olevilla
Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan. Osakeantiin osallistuakseen osakkeenomistajan on annettava
merkintätoimeksianto oman tilinhoitajan tai omaisuudenhoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti.
Ostettujen Merkintäoikeuksien haltijoiden on annettava
omaisuudenhoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti.

merkintätoimeksiantonsa

oman

tilinhoitajansa

tai

Niiden osakkeenomistajien ja muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, joiden omistamat Yhtiön osakkeet tai
Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisteröinnin hoitajan nimiin, on annettava merkintätoimeksiantonsa
hallintarekisteröinnin hoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti.
Merkintätoimeksiannot tulee antaa erikseen jokaisen arvo-osuustilin osalta.
Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Mikäli Merkintähintaa ei makseta näiden ehtojen
mukaisesti tai maksu on vajaa, merkintätoimeksianto voidaan hylätä. Tällaisessa tilanteessa maksettu Merkintähinta
palautetaan merkitsijälle noin kolmen (3) paikallisen pankkipäivän kuluessa merkintöjen hyväksymisestä. Palautettaville
varoille ei makseta korkoa.

Tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin jäljempänä olevan kohdan ”Esitteen
täydennykset ja merkintöjen perumisoikeus” mukaisesti.
Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina Merkintäajan päättyessä 19.3.2019 klo 16:30 Suomen aikaa
(15:30 Ruotsin aikaa) Suomessa ja 15.3.2019 klo 16.30 Suomen aikaa (15.30 Ruotsin aikaa) Ruotsissa.

Osakeomistuksen laimentuminen
Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta 352.538.414 osakkeesta enintään 1.410.153.656
osakkeeseen. Tarjottavat Antiosakkeet vastaavat noin 300,00 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista välittömästi ennen
Osakeantia, ja noin 75,00 prosenttia Osakeannin jälkeen, olettaen että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan.
Mikäli myös kaikki Antiosakkeiden merkitsijöille tarjottavat Optio-oikeudet käytettäisiin osakkeiden merkintään, Yhtiön
osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin ja Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden seurauksena nousta
enintään 1.762.692.070 osakkeeseen. Mikäli kaikki Antiosakkeiden merkitsijöille tarjottavat Optio-oikeudet käytettäisiin
osakkeiden merkintään, Antiosakkeet ja Optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet vastaavat 400,00 prosenttia
Yhtiön kaikista osakkeista välittömästi ennen Osakeantia, ja noin 80,00 prosenttia Osakeannin ja Optio-oikeuksilla
suoritettujen osakemerkintöjen jälkeen, olettaen että Osakeanti merkitään ja Antiosakkeiden merkitsijöille tarjottavat
Optio-oikeudet käytetään osakkeiden merkintään kokonaisuudessaan.
Merkintätakauksen antajilla on halutessaan oikeus käyttää merkintätakauspalkkionsa Yhtiön uusien osakkeiden
merkintähinnan kuittaukseen suunnatussa osakeannissa, joka järjestetään tarvittaessa merkintätakauksen antajille
Osakeannin jälkeen. Tällöin merkintäpalkkion suuruus on kaksitoista (12) prosenttia annetun merkintätakauksen
määrästä, eli yhteensä kaikkien merkintätakausten osalta enintään noin 507,7 tuhatta euroa. Jos Osakeanti ja
merkintätakauksen antajille suunnattu osakeanti merkittäisiin kokonaisuudessaan, merkintähinta merkintätakauksen
antajille suunnattavassa osakeannissa olisi sama kuin Osakeannissa, ja kaikki merkintätakauksen antajat käyttäisivät
merkintätakauspalkkionsa Yhtiön uusien osakkeiden merkintähinnan kuittaukseen suunnatussa osakeannissa, Yhtiön
osakkeiden lukumäärä voi nousta edelleen 101.531.064 osakkeella. Nämä merkintätakauksen antajille suunnattavassa
osakeannissa tarjottavat osakkeet vastaisivat noin 28,80 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista välittömästi ennen
Osakeantia, ja noin 6,72 prosenttia Osakeannin ja yllä mainitun suunnatun osakeannin jälkeen, olettaen että molemmat
annit merkitään kokonaisuudessaan.
Jos Osakeanti sekä Osakeannin yhteydessä mahdollisesti järjestettävä suunnattu osakeanti järjestetään ja merkitään
kokonaisuudessaan, ja merkintähinta merkintätakaajille suunnatussa osakeannissa on sama kuin Osakeannissa ja lisäksi
maksimi lukumäärä Optio-oikeuksia lasketaan liikkeelle ja kaikki Optio-oikeudet käytetään osakkeiden merkintään,
vastaavat kaikki annettavat uudet osakkeet yhteensä noin 81,09 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista osakeantien ja
Optio-oikeuksien perusteella merkittyjen osakkeiden antamisen jälkeen.
Hallituksen enintään 2.000.000.000 annettavien osakkeiden valtuutuksesta käytetään Osakeannin, sen yhteydessä
mahdollisesti järjestettävän suunnatun osakeannin ja Optio-oikeuksien tarjoamisen myötä yhteensä enintään
1.511.684.720 osaketta ja siitä jää tämän jälkeen vielä käyttämättä vähintään 488.315.280 osaketta.

Antiosakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia ja allokaatio
Antiosakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia osakkeenomistajan ja/tai muun sijoittajan toimesta tapahtuu antamalla
merkintätoimeksianto ja samanaikaisesti maksamalla Merkintähinta merkitsijän tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai
hallintarekisteriin merkittyjen sijoittajien tapauksessa hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.
Merkintätoimeksianto, joka Ruotsissa lähetään postitse, on toimitettava hyvissä ajoin ennen viimeistä merkintäpäivää.
Ainoastaan yhden (1) merkintätoimeksiannon ilman Merkintäoikeuksia voi tehdä. Jos useampi merkintätoimeksianto
annetaan, ainoastaan viimeinen otetaan huomioon. Epätäydellinen tai virheellinen merkintätoimeksianto voidaan jättää
huomioimatta. Merkintätoimeksianto on sitova.
Osakkeenomistajan ja/tai sijoittajan, jonka merkitsemät Antiosakkeet toimitetaan Euroclear Finlandin ylläpitämän arvoosuusjärjestelmän kautta, tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinninhoitajan, mikäli toimeksianto
annetaan sille, tulee saada merkintätoimeksianto ja maksu viimeistään 19.3.2019 tai sitä aikaisempana ajankohtana
tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.
Osakkeenomistajan ja/tai sijoittajan, jonka merkitsemät Antiosakkeet toimitetaan Euroclear Swedenin ylläpitämän arvoosuusjärjestelmän kautta, tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinninhoitajan, mikäli toimeksianto

annetaan sille, tulee saada merkintätoimeksianto ja maksu viimeistään 15.3.2019 tai sitä aikaisempana ajankohtana
tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.
Mikäli kaikkia Antiosakkeita ei ole merkitty Merkintäoikeuksien perusteella, Savosolarin hallitus päättää ilman
Merkintäoikeuksia merkittyjen Antiosakkeiden allokaatiosta seuraavasti:
a)

Ensiksi niille, jotka ovat merkinneet Antiosakkeita myös Merkintäoikeuksien perusteella. Mikäli kyseiset
merkitsijät ylimerkitsevät Osakeannin, allokaatio kyseisille merkitsijöille määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti
Antiosakkeiden merkintään käytettyjen Merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa ja, mikäli tämä
ei ole mahdollista, arpomalla; ja

b) Toiseksi niille, jotka ovat merkinneet Antiosakkeita ainoastaan ilman Merkintäoikeuksia, ja mikäli kyseiset
merkitsijät ylimerkitsevät Osakeannin, allokaatio kyseisille merkitsijöille määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti
suhteessa Antiosakkeiden määrin, jotka kyseiset merkitsijät ovat merkinneet ja mikäli tämä ei ole mahdollista,
arpomalla.
Savosolar vahvistaa ilman Merkintäoikeuksia merkittyjen Antiosakkeiden merkinnän hyväksymisen, jos se hyväksytään,
kaikille sijoittajille, jotka ovat antaneet merkintätoimeksiannon Antiosakkeiden merkitsemiseksi ilman
Merkintäoikeuksia. Sijoittajat, jotka merkitsevät Antiosakkeita ilman Merkintäoikeuksia tilinhoitajansa kautta Ruotsissa
saavat tiedon merkinnästä tilinhoitajan rutiinien mukaisesti.
Mikäli ilman Merkintäoikeuksia merkittyjä Antiosakkeita ei allokoida merkintätoimeksiannossa mainittua määrää,
saamatta jääneitä Antiosakkeita vastaava maksettu Merkintähinta palautetaan merkitsijälle arviolta 26.3.2019.
Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Merkintöjen hyväksyminen ja maksaminen
Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Merkintäoikeuksien perusteella ja näiden Osakeannin ehtojen sekä sovellettavien lakien
ja määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät arviolta 21.3.2019. Lisäksi Yhtiön hallitus hyväksyy edellä kohdassa
”Antiosakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia ja allokaatio” esitettyjen allokaatioperiaatteiden mukaisesti ilman
Merkintäoikeuksia ja näiden Osakeannin ehtojen sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät.
Osakeannissa merkittyjen Antiosakkeiden Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan euroissa Suomessa tai
Ruotsin kruunuissa Ruotsissa merkintätoimeksiannon antamisen yhteydessä merkintäpaikan, tilinhoitajan tai
omaisuudenhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.
Merkintä katsotaan tehdyksi, kun merkintätoimeksianto on saapunut merkintäpaikkaan, asianomaiselle tilinhoitajalle tai
omaisuudenhoitajalle ja Merkintähinta on maksettu kokonaisuudessaan. Merkintätoimeksiannon antamalla merkitsijä
valtuuttaa tilinhoitajansa luovuttamaan tarpeelliset henkilötietonsa, arvo-osuustilinsä numeron sekä merkintäänsä
koskevat tiedot toimeksiannon tai tehtävän toteuttamiseen osallistuville osapuolille osakkeiden ja Optio-oikeuksien
allokointia sekä selvitystä varten.
Hallituksella on oikeus tietyissä tilanteissa peruuttaa Osakeanti, katso jäljempänä kohta ”Yhtiön oikeus perua Osakeanti”.

Osakeannin tuloksen ilmoittaminen
Mikäli Merkintäaikaa ei muuteta, Yhtiö julkistaa Osakeannin tuloksen yhtiötiedotteella arviolta 21.3.2019.

Antiosakkeiden rekisteröinti ja toimittaminen
Osakeannissa merkityt Antiosakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvoosuusjärjestelmässä ja ne toimitetaan sijoittajille Euroclear Finlandin ja Euroclear Swedenin ylläpitämien arvoosuusjärjestelmien kautta.
Merkinnän tekemisen jälkeen Merkintäoikeuksilla merkittyjä Antiosakkeita vastaavat väliaikaiset osakkeet (”Väliaikaiset
osakkeet”) kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille arviolta merkintää seuraavana päivänä Suomessa Euroclear Finlandin
selvitysaikataulun mukaisesti. Kaupankäynti Väliaikaisilla osakkeilla alkaa First North Finlandissa (kaupankäyntitunnus
SAVOHN0118, ISIN-tunnus: FI4000369749) ja First North Swedenissä (kaupankäyntitunnus SAVOS BTA, ISINtunnus: SE0012256782) omana lajinaan arviolta 15.3.2019. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyisiin

osakkeisiin sen jälkeen, kun Antiosakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Toimittaminen ja yhdistäminen tapahtuu
Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 3.4.2019 ja Antiosakkeet ovat kaupankäynnin
kohteena yhdessä Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa arviolta 3.4.2019 First North Finlandissa. Euroclear
Swedenin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä toimittaminen ja yhdistäminen tapahtuu arviolta 10.4.2019 ja
Antiosakkeet ovat kaupankäynnin kohteena yhdessä Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa arviolta 10.4.2019 First
North Swedenissä.
Ilman Merkintäoikeuksia merkityt Antiosakkeet toimitetaan samaan aikaan kun Merkintäoikeuksilla merkityt
Antiosakkeet, eikä niiden osalta toimiteta Väliaikaisia osakkeita.

Optio-oikeuksien haltijat
Yhtiön optio-oikeuksien 2-2017 ehtojen mukaan, jos Yhtiö ennen osakemerkintää päättää osakeannista tai uusien optiooikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta siten, että osakkeenomistajalla on merkintäetuoikeus, on optiooikeuden omistajalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan Yhtiön
hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia
muutetaan. Optio-oikeuksien haltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisuuden varmistamiseksi Yhtiön hallitus
päättää arviolta 21.3.2019 optio-oikeuksilla 2-2017 merkittävien osakkeiden määrien ja/tai merkintähinnan
muuttamisesta Osakeannin johdosta. Osakeantia seuraavat muutokset optioehtoihin tulevat voimaan niiden
kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien. Yhtiön optio-oikeudet eivät oikeuta osallistumaan Osakeantiin.
Osakemerkinnän yhteydessä optio-oikeuksien optionhaltijan merkitsemä osakkeiden kokonaismäärä pyöristetään
alaspäin täysiksi osakkeiksi ja kokonaismerkintähinta lasketaan pyöristettyä osakkeiden määrää käyttäen ja pyöristetään
lähimpään senttiin.

Osakkeenomistajien oikeudet
Antiosakkeet tuottavat kaikki osakkeenomistajille kuuluvat oikeudet kaupparekisteriin merkitsemisestä ja sijoittajille
toimittamisesta lähtien. Kukin Yhtiön osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksissa.

Esitteen täydennykset ja merkintöjen perumisoikeus
Osakeannissa tehdyt merkinnät ovat sitovia eikä niitä voi perua muutoin kuin tilanteissa, jotka arvopaperimarkkinalain
perusteella antavat oikeuden perumiseen.
Arvopaperimarkkinalain mukaan Yhtiöllä on esitteen täydennysvelvollisuus tarjouksen voimassaoloajan päättymiseen
saakka sellaisten esitteeseen sisältyvien virheellisten tai puutteellisten tietojen tai olennaisten uusien tietojen osalta, jotka
tulevat ilmi ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä ja joilla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle.
Täydennys julkaistaan samalla tavalla kuin esite.
Mikäli esitettä täydennetään, Antiosakkeita ennen esitteen täydennyksen julkistamista merkinneillä sijoittajilla on oikeus
perua merkintänsä. Perumisoikeutta on käytettävä perumisaikana, joka ei saa olla lyhyempi kuin kaksi (2) suomalaista
pankkipäivää esitteen täydennyksen julkaisemisesta. Sijoittajan merkinnän perumisen katsotaan koskevan kyseisen
sijoittajan kaikkia merkintöjä. Perumisoikeuden edellytyksenä on, että virhe, puute tai olennainen uusi tieto on tullut esiin
tai havaittu ennen Väliaikaisten osakkeiden, tai niiden sijoittajien osalta, joille ei toimiteta Väliaikaisia osakkeita,
Antiosakkeiden toimittamista. Peruminen 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. Perumisoikeudesta annetaan tietoja myös julkaistavassa esitteen täydennyksessä.
Mikäli sijoittaja on perunut merkintänsä, sijoittajan mahdollisesti jo maksama Merkintähinta palautetaan sijoittajan
pankkitilille, jonka tiedot hän on ilmoittanut merkinnän yhteydessä. Maksu palautetaan kolmen (3) paikallisen
pankkipäivän kuluessa merkinnän perumisesta. Palautettaville summille ei makseta korkoa. Yhtiö ilmoittaa
perumisohjeet yhtiötiedotteella esitteen täydennyksen julkaisemisen yhteydessä.
Jos Yhtiön osakkeenomistaja on myynyt tai muuten siirtänyt Merkintäoikeutensa, myyntiä tai siirtoa ei voi peruuttaa.

Yhtiön oikeus perua Osakeanti
Yhtiö voi oman harkintansa mukaan (ja mistä tahansa syystä) perua Osakeannin. Jos Osakeanti perutaan, sijoittajien
tekemät merkinnät mitätöidään automaattisesti. Tässä tapauksessa sijoittajien mahdollisesti jo maksamat Merkintähinnat
palautetaan pankkitileille, jotka sijoittajat ovat ilmoittaneet merkinnän yhteydessä. Maksut palautetaan kolmen (3)
paikallisen pankkipäivän kuluessa Osakeannin perumisesta. Yhtiö ilmoittaa Osakeannin perumisesta yhtiötiedotteella.
Yhtiö ei voi perua Osakeantia sen jälkeen, kun Yhtiön hallitus on päättänyt Antiosakkeiden allokaatiosta.

Sovellettava laki
Osakeantiin ja Antiosakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia mahdollisesti koskevat riitaisuudet ratkaistaan
toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Muut asiat
Yhtiön hallitus voi tehdä päätöksiä muista Osakeantiin liittyvistä asioista.

