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Hallituksen selostus tilinpäätöksen 31.12.2015 jälkeisistä yhtiön asemaan 

olennaisesti vaikuttavista tapahtumista 

Statement by the Board of Directors on the events occurring after 

Financial Statement 31 December 2015 and having an essential effect on 

the state of the company  

 

Liittyen hallituksen ehdotukseen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään merkintäoikeusannista osakeyhtiölain 5 
luvun 21 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaisena selostuksena tilinpäätöksen 31.12.2015 jälkeisistä Savo-Solar 
Oyj:n (”Savo-Solar”) asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista toteamme seuraavaa: / In relation to the 

proposal of the Board of Directors to authorize the Board of Directors to resolve on rights offering and in 
accordance with Chapter 5, section 21(2)(4) of the Companies Act, we hereby state the following as a statement 
on the events occurring after financial statement 31 December 2015 and having an essential effect on the state 
of Savo-Solar Oyj (”Savo-Solar”): 

1. Savo-Solar sai 29.2.2016 tilauksen aurinkokeräinkentän toimittamisesta Søllestedin kaukolämpölaitokseen 
Tanskassa. Keräinkenttä rakennetaan touko-elokuun aikana tänä vuonna. Toimituksen arvo Savo-Solarille 
on noin 0,7 miljoonaa euroa. Søllestedin kaukolämpölaitoksen omistaa tanskalainen energiayhtiö Lolland 
Varme A/S, joka on osa Lolland Forsyning A/S-yhtiötä. Toimitus liittyy Savo-Solarin ja Dansk Energi 
Servicen (DES) yhteistyöhön. Yhtiöt solmivat vuonna 2015 yhteistyösopimuksen, joka kattaa avaimet käteen 
-periaatteella toimitettavien aurinkolämpölaitosten myynnin ja kehittämisen Tanskassa. / On 29 February 
2016, Savo-Solar received an order for delivery of a solar collector field to the district heating plant in 
Søllested, Denmark. The collector field will be installed during May-August this year. The value of Savo-
Solar’s delivery is approximately EUR 0.7 million. Søllested district heating plant is owned by the Danish 
energy company Lolland Varme A/S, which is part of Lolland Forsyning A/S. The delivery is part of the co-
operation between Savo-Solar and Dansk Energi Service (DES). The companies launched a co-operation 
agreement in 2015, covering the sales and development of full turn-key solar thermal installations in 
Denmark.  

2. Savo-Solar on 31.3.2016 allekirjoittanut sopimuksen aurinkokeräinkentän toimituksesta Jyderupin 
kaukolämpölaitokselle Tanskassa. Sopimuksen arvo Savo-Solarille on noin 1,5 miljoonaa euroa ja 
toimituksen on määrä tapahtua syksyllä 2016. Jyderupin kaukolämpölaitoksen omistaa energiayhtiö Fors 
A/S, jolla on kaksi muuta kaukolämpölaitosta Tanskassa. / Savo-Solar has on 31 March 2016 signed a 
contract on the delivery of a solar collector field to Jyderup district heating plant in Denmark. The value of 
the contract is approximately EUR 1.5 million and the delivery is scheduled to take place during the autumn 
of 2016. Jyderup district heating plant is owned by the energy company Fors A/S, which also operates 
another two district heating plants in Denmark.  

3. Savo-Solarin 19.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että yhtiö muutetaan julkiseksi osakeyhtiöksi. 
Yhtiömuodon muutos on rekisteröity kaupparekisteriin 11.5.2016. / The Annual General Meeting of Savo-
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Solar resolved on 19 April 2016 to change the company form into public company. The change in company 
form has been registered with the Trade Register on 11 May 2016.  

4. Savo-Solar julkisti 21.6.2016 yhtiön hallituksen suunnitelman järjestää noin 3,9 miljoonan euron suuruinen 
merkintäoikeusanti (”Osakeanti”). Osakeannin toteuttaminen on ehdollinen sille, että 12.7.2016 pidettävä 

ylimääräinen yhtiökokous antaa tarvittavan valtuutuksen hallitukselle päättää Osakeannista. Osakeannin 
odotetaan koostuvan enintään 11.930.156 uudesta osakkeesta. Merkintähinnan ennakoidaan olevan 0,33 
euroa osakkeelta. Osakeanti on taattu noin 61,7 prosenttiin merkintäsitoumuksilla nykyisiltä 
osakkeenomistajilta ja merkintätakauksilla ulkopuolisilta sijoittajilta. Merkintätakaajat ovat oikeutettuja 
saamaan takauskorvauksen joko rahana tai Savo-Solarin uusia osakkeita kuittaamalla takauskorvauksen 
suunnatussa osakeannissa, joka järjestetään tarvittaessa Osakeannin jälkeen. / On 21 June 2016, Savo-
Solar announced the plan of Board of Directors to arrange a rights issue of approximately EUR 3.9 million 
(the “Offering”). The Offering will be arranged under the condition that the Extraordinary General Meeting of 
12 July 2016 give authorization to the Board of Directors to resolve on the Offering. The Offering is expected 
to consist of a maximum of 11,930,156 new shares. The subscription price is expected to be EUR 0.33 per 
share. The Offering is underwritten to approximately 61.7 per cent by current shareholders and external 
guarantee providers. The external guarantee providers are entitled to receive their guarantee compensation 
either in cash or in new shares of the company by setting off the guarantee compensation against 
subscription price of the new shares in a directed share issue to be conducted after the Offering, if 
necessary.  

5. Savo-Solar on kerännyt 0,9 miljoonan euron siltalainarahoituksen turvatakseen yhtiön käyttöpääomatarpeen 
siihen saakka, kunnes Osakeannissa merkittävien osakkeiden merkintähinnat saadaan syyskuussa 2016. 
Siltalainan korko on kiinteä 7,5 %. / Savo-Solar has raised a bridge financing of EUR 0.9 million as working 
capital until the proceeds of the Offering are expected to be received in September 2016. Interest of the 
bridge loan amounts to 7.5 per cent fixed. 

 

Helsinki, in June 2016 

 

SAVO-SOLAR OYJ 

 

Hallitus / Board of Directors 

 

 

 


