
LIITE 6 

Suunnatun osakeannin 31.5.2018 ehdot 

 

1  Uudet osakkeet  

Yhtiön hallitus päätti laskea liikkeelle varsinaisen yhtiökokouksen 

17.4.2018 antaman valtuutuksen nojalla yhteensä enintään 22.222.222 

uutta osaketta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatussa 

osakeannissa jäljempänä esitettyjen ehtojen mukaisesti.  

Osakeannissa liikkeeseen laskettavat osakkeet vastaavat noin 3,49 

prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä osakeannin jälkeen 

edellyttäen, että osakeanti ja Grow Holding AB:n ja Grow Nine AB:n 

osakkeiden myyjille suunnattu osakeanti merkitään täysimääräisesti. 

2 Merkintäoikeus ja osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeaminen  

Kaikki uudet osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien etuoikeudesta 

poiketen Tremoko Oy Ab:n (jota pidetään ns. kokeneena sijoittajana) 

merkittäväksi.  

Osakeannista saatavat varat käytetään konsernin vakavaraisuuden 

ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi, joten osakeannille ja 

osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle on olemassa yhtiön 

kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava 

taloudellinen syy. 

Näiden ehtojen mukaista osakkeiden merkintäoikeutta ei saa siirtää tai 

luovuttaa toiselle.  

3 Osakkeiden merkintä ja merkintäaika  

Merkintä tehdään merkintälistaan, jota säilytetään yhtiön 

pääkonttorissa, Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki. 

Osakkeiden merkintä tulee kuitenkin tehdä viimeistään 4.6.2018 

mennessä. Hallitus voi pidentää osakkeiden merkintäaikaa. 

Merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa.   

 

4 Osakkeiden merkintähinta ja merkintähinnan maksu  

 

 

Osakkeiden merkintähinta osakeannissa on 0,09 euroa osakkeelta. 

Merkintähinta on määritelty osapuolten välisen sopimuksen perusteella.  

 

Osakeannissa merkittävien osakkeiden merkintähinta on maksettava 

kuittaamalla Tremoko Oy Ab:n yhtiöltä olevia saatavia 1,6 miljoonan 

euron arvosta ja loppuosa merkintähinnasta, 399.999,98 euroa on 

maksettava rahalla ilman aiheetonta viivytystä hallituksen antamien 

ohjeiden mukaisesti, kuitenkin viimeistään 4.6.2018 mennessä. 

 

Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun 

vapaan oman pääoman rahastoon. 

 

 

 



 

  

5 Osinko- ja muut osakasoikeudet  

 

 

Merkityt osakkeet oikeuttavat yhtiön mahdollisesti jakamaan osinkoon 

ja tuottavat haltijalleen muut osakkeenomistajan oikeudet siitä hetkestä 

lähtien, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja merkitty yhtiön 

osakasluetteloon. 

 

 

6 Uusien osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille ja osakkeiden ottaminen 

kaupankäynnin kohteeksi 

 

Osakeannissa merkityt osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille, 

kun uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. 

 

Yhtiö hakee osakkeet kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä 

niiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen. 

 

 

7 Merkintöjen hyväksyminen 

 

Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki merkintäoikeuden perusteella ja näiden 

osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka on tehty 

osakemerkintään soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti. 

 

8 Informaatio 

 

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä 

merkintä-ajan alkamisesta lähtien Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa 

Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki. 

 

 

9 Huomautus sijoittajalle ja sovellettava laki sekä riitaisuuksien ratkaiseminen 

 

Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, 

siirtää tai toimittaa Australiaan, Japaniin, Kanadaan, Hongkongiin, Etelä-

Afrikkaan, Yhdysvaltoihin tai muuhun maahan, jossa osakkeiden 

tarjoaminen olisi lainvastaista. Osakeantiin liittyviä asiakirjoja ei saa 

toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin. Osakkeiden tai 

osakeannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi 

missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin 

toimenpiteisiin. 

 

Yhtiön osakkeenomistajan tai muun sijoittajan katsotaan hyväksyneen 

edellä mainitut rajoitukset osakeantiin ja osakkeisiin sovelletaan 

Suomen lakia. Osakeantia mahdollisesti koskevat riidat ratkaistaan 

toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 

 

 

 

 

 



 

  

10 Muut seikat 

 

Yhtiön hallitus päättää osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä 

aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. 

 

 


