
OSAKEANNIN EHDOT 

Osakeantivaltuutus ja hallituksen osakeantipäätös 
BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n ("Yhtiö" tai “BBS”) varsinainen yhtiökokous päätti 5.4.2019 antaa Yhtiön 
hallitukselle valtuutuksen päättää osakeannin järjestämisestä. Valtuutuksen nojalla hallitus voi tarjota enintään 1 500 
000 uutta osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 
30.6.2020 saakka. Valtuutusta on jäljellä 1 385 700 osaketta. 

Yhtiön hallitus päätti 26.5.2020 Osakeannista hyväksymällä alla esitetyt osakeantiehdot. 

Osakeanti ja merkintäoikeus 

Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti Yhtiön osakkeenomistajille merkittäväksi yhteensä 
enintään 1 301 205 Yhtiön uutta osaketta (”Antiosakkeet”) (”Osakeanti”). 

BBS antaa kaikille osakkeenomistajilleen, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n (”Euroclear Finland”) tai Euroclear 
Sweden AB:n (”Euroclear Sweden”) ylläpitämään BBS:n osakasluetteloon, yhden (1) arvo-osuusmuotoisen 
merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”) jokaista Osakeannin täsmäytyspäivänä 28.5.2020 (”Täsmäytyspäivä”) omistettua 
osaketta kohden. Neljä (4) Merkintäoikeutta oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden (1) Antiosakkeen. 
Antiosakkeiden murto-osia ei luovuteta. Merkintäoikeudet rekisteröidään osakkeenomistajien arvo-osuustileille 
Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 29.5.2020 ja Euroclear Swedenin ylläpitämässä 
arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 1.6.2020. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne ovat kaupankäynnin 
kohteena First North Finlandissa (kaupankäyntitunnus BONEHU0120, ISIN-tunnus: FI4000440219) ja First North 
Swedenissä (kaupankäyntitunnus BONES TR, ISIN-tunnus: SE0014428876) 2.6.2020 ja 12.6.2020 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. 

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 kohdat ”Antiosakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia” 
ja “Allokaatio”. 

Merkintähinta 

Antiosakkeiden Merkintähinta on 4,20 euroa tai 44,42 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 47,6 
prosenttia alhaisempi kuin Yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskihinta First North Finlandissa 
28.4.2020-19.5.2020 välisenä aikana. 

Merkintäaika 

Antiosakkeiden merkintäaika (”Merkintäaika”) alkaa 2.6.2020 klo 10.00 Suomen aikaa (9.00 Ruotsin aikaa), ja sen 
odotetaan päättyvän 18.6.2020 klo 17.00 Suomen aikaa (16.00 Ruotsin aikaa) Suomessa ja 16.6.2020 klo 17.00 Suomen 
aikaa (16.00 Ruotsin aikaa) Ruotsissa. 

Yhtiö voi oman harkintansa mukaan pidentää Merkintäaikaa. Merkintäaikaa voidaan pidentää yhden tai useamman 
kerran, kuitenkin enintään 25.6.2020 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. 

b)  Ruotsissa 

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB 
Valhallavägen 124 
SE-114 41 Stockholm 
Puhelin: +46 8 408 933 50 
Faksi: +46 8 408 933 51 
Sähköposti: info@hagberganeborn.se 

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 merkintätoimeksiantonsa oman tilinhoitajansa tai 
omaisuudenhoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti. 

Niiden osakkeenomistajien ja muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, joiden omistamat Yhtiön osakkeet tai 
Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisteröinnin hoitajan nimiin, on annettava merkintätoimeksiantonsa 
hallintarekisteröinninhoitajansa 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 18.6.2020 klo 17.00 Suomen aikaa 
(16.00 Ruotsin aikaa) Suomessa ja 16.6.2020 klo 17.00 Suomen aikaa (16.00 Ruotsin aikaa) Ruotsissa. 
Merkintäoikeuksien poistamisesta ei toimiteta erillistä ilmoitusta niiden haltijalle. 

Antiosakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia  

Antiosakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia osakkeenomistajan ja/tai muun sijoittajan toimesta tapahtuu 
antamalla merkintätoimeksianto ja samanaikaisesti maksamalla Merkintähinta merkintäpaikan, merkitsijän 
tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteriin merkittyjen sijoittajien tapauksessa hallintarekisteröinnin 
hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. 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 arvo-
osuusjärjestelmän kautta, tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinninhoitajan, mikäli toimeksianto 
annetaan sille, tulee saada merkintätoimeksianto ja maksu viimeistään 18.6.2020 tai sitä aikaisempana ajankohtana 
tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.  

Osakkeenomistajan ja/tai sijoittajan, jonka merkitsemät Antiosakkeet toimitetaan Euroclear Swedenin ylläpitämän 
arvo-osuusjärjestelmän kautta, tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinninhoitajan, mikäli 
toimeksianto annetaan sille, tulee saada merkintätoimeksianto ja maksu viimeistään 16.6.2020 tai sitä aikaisempana 
ajankohtana tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. 

Ruotsia koskevat erityiset ohjeet 

Suoraan rekisteröidyt osakkeenomistajat 

Osakkeenomistajat tai osakkeenomistajien edustajat, jotka Osakeannin täsmäytyspäivänä 28.5.2020 on rekisteröity 
Euroclear Swedenin Yhtiön puolesta pitämään osakeluetteloon, saavat valmiiksi tulostetun osakeanti-ilmoituksen, jonka 
liitteenä on maksulomake, merkintälomake Merkintäoikeuksilla tehtävää merkintää varten, merkintälomake ilman 
Merkintäoikeuksia tehtävää merkintää varten ja kirje osakkeenomistajille.  

Osapuolille, jotka on merkitty pantinhaltijoiksi erilliseen pantinhaltijarekisteriin, jota pidetään osakeluettelon 
yhteydessä, ei toimiteta tietoa edellä kuvatulla tavalla, vaan heitä informoidaan erikseen. Osakkeenomistajille ei 
toimiteta arvopaperi-ilmoitusta Merkintäoikeuksien rekisteröimisestä heidän arvopaperitililleen. 

Merkintä Merkintäoikeuksilla 

Antiosakkeiden merkitseminen Merkintäoikeuksilla tapahtuu 2.6.2020 ja 16.6.2020 välisenä aikana samanaikaisesti 
suorittamalla käteismaksu Antiosakkeista. Pyydämme ottamaan huomioon, että maksun saapuminen maksutilille voi 
kestää kolme (3) pankkipäivää. Merkinnän ja maksun tulee tapahtua jommallakummalla alla mainituista tavoista.    

1. Osakeanti-ilmoitus - valmiiksi tulostettu maksulomake Euroclear Swedeniltä 

Mikäli kaikki Merkintäoikeudet käytetään Antiosakkeiden merkintään, Euroclear Swedenin toimittamaa valmiiksi 
tulostettua maksulomaketta tulee käyttää Antiosakkeiden merkitsemiseen, joka merkintä tapahtuu Antiosakkeet 
maksamalla. Erityistä merkintälomaketta ei tällöin tule käyttää. Maksulomakkeeseen painettuun tekstiin ei saa tehdä 
muutoksia tai lisäyksiä. Merkinnät ovat sitovia. 

2. Erityinen merkintälomake  

Erityistä merkintälomaketta käytetään Antiosakkeiden merkintään, mikäli käytettävien Merkintäoikeuksien määrä 
poikkeaa Euroclear Swedenin toimittamaan valmiiksi tulostettuun maksulomakkeeseen kirjatusta määrästä. 
Antiosakkeet maksamalla suoritettava Antiosakkeiden merkintä suoritetaan tällöin erityisessä merkintälomakkeessa 
annettujen ohjeiden mukaisesti. Euroclear Swedenin toimittamaa valmiiksi tulostettua maksulomaketta ei tulisi näin 
ollen käyttää. Erityisen merkintälomakkeen voi myös tilata Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:lta puhelimitse tai 
sähköpostitse alla kuvatulla tavalla. 

Erityinen merkintälomake tulee toimittaa Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:lle viimeistään 16.6.2020 kello 16.00 
(Ruotsin aikaa) mennessä. Postitse lähetettävät merkintälomakkeet tulisi näin ollen lähettää hyvissä ajoin ennen 
viimeistä merkintäpäivää. Sijoittaja voi tehdä ainoastaan yhden (1) merkintätoimeksiannon. Jos useampi 
merkintätoimeksianto annetaan, ainoastaan viimeinen otetaan huomioon. Puutteellisesti tai virheellisesti täytetyt 
erityiset merkintälomakkeet voidaan myös jättää huomioimatta. Merkinnät ovat sitovia. 

Täytetyt erityiset merkintälomakkeet tulee toimittaa seuraavaan osoitteeseen: 
 
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB 
Valhallavägen 124 



SE-114 41 Stockholm 
Puhelin: +46 8 408 933 50 
Faksi: +46 8 408 933 51 
Sähköposti: info@hagberganeborn.se (skannatut merkintälomakkeet) 
 

Hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat 

Osakkeenomistajille, joiden omistamat BBS:n osakkeet on hallintarekisteröity pankissa tai muussa hallintarekisteröinnin 
hoitajassa, ei toimiteta osakeanti-ilmoitusta. Osakkeiden merkitseminen ja maksu tulee suorittaa kunkin 
hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. 

Merkintöjen hyväksyminen ja maksaminen 

Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Merkintäoikeuksien perusteella ja näiden Osakeannin ehtojen sekä sovellettavien lakien 
ja määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät arviolta 24.6.2020. Lisäksi Yhtiön hallitus hyväksyy edellä kohdassa 
”Allokaatio” esitettyjen allokaatioperiaatteiden mukaisesti ilman Merkintäoikeuksia ja näiden Osakeannin ehtojen sekä 
sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät. Yhtiön hallitus voi oman harkintansa mukaan 
kieltäytyä sijoittajan Osakeannissa tekemästä merkinnästä esimerkiksi silloin, 

a) jos hallitus katsoo merkinnän olevan lain, säännöksen tai määräyksen vastainen; 

b) jos on perusteltua uskoa, että Yhtiöltä vaadittaisiin muitakin toimenpiteitä kuin Esitteen julkaiseminen, jotta 
Antiosakkeiden luovuttaminen sijoittajalle olisi sallittua. 

Osakeannissa merkittyjen Antiosakkeiden Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan euroissa Suomessa tai 
Ruotsin kruunuissa Ruotsissa merkintätoimeksiannon antamisen yhteydessä merkintäpaikan, tilinhoitajan tai 
omaisuudenhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. 

Yhtiölle lainaa antanut nykyinen osakkeenomistaja Finha Capital Oy voi kuitenkin halutessaan maksaa merkintänsä 
antamansa merkintäsitoumuksen ehtojen mukaisesti kuittaamalla merkintähintasaatavaa Yhtiölle antamansa lainan 
pääomalla ja korolla. 

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 
allokointia sekä selvitystä varten. 

Allokaatio 

Mikäli kaikkia Antiosakkeita ei ole merkitty Merkintäoikeuksien perusteella, BBS:n 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. 

BBS 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 25.6.2020. Palautus 
suoritetaan merkintälomakkeessa ilmoitetulle merkitsijän pankkitilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 

Osakeannin tuloksen ilmoittaminen 

Mikäli Merkintäaikaa ei muuteta, Yhtiö julkistaa Osakeannin tuloksen yhtiötiedotteella arviolta 24.6.2020. 

Antiosakkeiden rekisteröinti ja toimittaminen 

Osakeannissa merkityt Antiosakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-
osuusjärjestelmässä ja ne toimitetaan sijoittajille Euroclear Finlandin ja Euroclear Swedenin ylläpitämien arvo-
osuusjärjestelmien 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. Ruotsissa Väliaikaiset osakkeet rekisteröidään Euroclear Swedeniin mahdollisimman pian 
maksun suorittamisen jälkeen, normaalisti muutaman pankkipäivän kuluessa. Tämän jälkeen merkitsijä saa ilmoituksen 
Väliaikaisten osakkeiden kirjaamisesta arvopaperitililleen. Kaupankäynti Väliaikaisilla osakkeilla alkaa First North 
Finlandissa (kaupankäyntitunnus BONEHN0120, ISIN-tunnus: FI4000440201) ja First North Swedenissä 
(kaupankäyntitunnus BONES BTA, ISIN-tunnus: SE0014428884) omana lajinaan arviolta 2.6.2020, Merkintäajan 
ensimmäisenä päivänä. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyisiin osakkeisiin sen jälkeen, kun Antiosakkeet on 
rekisteröity kaupparekisteriin. Toimittaminen ja yhdistäminen tapahtuu Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-
osuusjärjestelmässä arviolta 30.6.2020 ja Antiosakkeet ovat kaupankäynnin kohteena yhdessä Yhtiön olemassa olevien 
osakkeiden kanssa arviolta 30.6.2020 First North Finlandissa. Euroclear Swedenin ylläpitämässä arvo-
osuusjärjestelmässä toimittaminen ja yhdistäminen tapahtuu arviolta 1.7.2020 ja Antiosakkeet ovat kaupankäynnin 
kohteena yhdessä Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa arviolta 1.7.2020 First North Swedenissä. 

Ilman Merkintäoikeuksia merkityt Antiosakkeet toimitetaan samaan aikaan kun Merkintäoikeuksilla merkityt 
Antiosakkeet, eikä niiden osalta toimiteta Väliaikaisia osakkeita. 

Osakeomistuksen laimentuminen 

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta 5 204 820 osakkeesta enintään 6 506 025 
osakkeeseen. Tarjottavat Antiosakkeet vastaavat 25,0 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista välittömästi ennen 
Osakeantia, ja 20,0 prosenttia Osakeannin jälkeen, olettaen että Osakeanti merkitään 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 0,4 miljoonaa euroa. Jos Osakeanti ja 
merkintätakauksen antajille suunnattu osakeanti merkittäisiin kokonaisuudessaan, merkintähinta merkintätakauksen 
antajille suunnattavassa osakeannissa olisi sama kuin Yhtiön osakkeen päätöskurssi First North Finlandissa 25.5.2020 
(7,95 euroa), ja kaikki merkintätakauksen antajat käyttäisivät merkintätakauspalkkionsa Yhtiön uusien osakkeiden 
merkintähinnan kuittaukseen suunnatussa osakeannissa, Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta edelleen 52 288 
osakkeella. Nämä merkintätakauksen antajille suunnattavassa osakeannissa tarjottavat osakkeet vastaisivat noin 1,0 
prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista välittömästi ennen Osakeantia, ja noin 0,8 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 Yhtiön osakkeen 



päätöskurssi First North Finlandissa 25.5.2020 (7,95 euroa), vastaavat kaikki annettavat uudet osakkeet yhteensä noin 
20,6 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista osakeantien perusteella merkittyjen osakkeiden antamisen jälkeen. 

Hallituksen enintään 1 385 700 Osakkeen valtuutuksesta käytetään Osakeannin myötä enintään 1 301 205 osaketta ja 
siitä jää tämän jälkeen vielä käyttämättä vähintään 84 495 osaketta. 

Yhtiön osakekohtainen nettoarvo 31.12.2019 oli 0,71 euroa. Osakeannin merkintähinta on 4,20 euroa Antiosakkeelta. 

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 Esiteasetuksessa edellytetyissä tilanteissa.  
  
Jos Esitettä täydennetään tai oikaistaan Esiteasetuksen mukaisesti sellaisen Esitteeseen sisältyvään tietoon liittyvän 
merkittävän uuden seikan, olennaisen virheen tai olennaisen epätarkkuuden takia, joka käy ilmi sen jälkeen, kun 
Finanssivalvonta on hyväksynyt Esitteen, mutta ennen Väliaikaisten osakkeiden kaupankäynnin alkamista, tai niiden 
sijoittajien osalta, joille ei toimiteta Väliaikaisia osakkeita, Antiosakkeiden toimittamista, on sijoittajilla, jotka ovat 
sitoutuneet merkitsemään Antiosakkeita ennen Esitteen täydennyksen tai oikaisun julkaisemista, oikeus Esiteasetuksen 
mukaisesti peruuttaa merkintänsä vähintään kahden (2) työpäivän kuluessa siitä, kun Esitteen täydennys tai oikaisu on 
julkistettu. Jos Esitettä täydennetään, siitä ilmoitetaan yhtiötiedotteella. Kyseisessä yhtiötiedotteessa ilmoitetaan myös 
sijoittajille oikeudesta peruuttaa merkintänsä Esiteasetuksen mukaisesti.  
  
Jos sijoittaja haluaa perua merkintänsä, edellä mainitun perumisoikeutensa mukaisesti, merkinnän peruuttamisesta 
tulee ilmoittaa peruuttamiselle asetetun määräajan kuluessa kirjallisesti sille merkintäpaikalle, jossa merkintä on tehty. 
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:n verkkosivuilla tehtyjä merkintöjä ei kuitenkaan voi perua verkkosivuilla, vaan 
sijoittajan tulee ottaa yhteyttä Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:hen sähköpostitse osoitteeseen 
info@hagberganeborn.se tai puhelimitse +46 (0)8 40893350. Perumisoikeudesta annetaan tietoja myös julkaistavassa 
Esitteen täydennyksessä. 
  
Mahdollinen merkinnän peruuttaminen koskee merkintää kokonaisuudessaan. Mikäli sijoittaja on perunut merkintänsä, 
sijoittajan Antiosakkeista maksama määrä palautetaan sijoittajan pankkitilille, jonka tiedot hän on ilmoittanut 
merkinnän yhteydessä. Maksu palautetaan arviolta viiden (5) paikallisen pankkipäivän kuluessa merkinnän perumisesta. 
Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan sijoittajan 
suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) 
pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.  

Jos Yhtiön osakkeenomistaja on myynyt tai muuten siirtänyt Merkintäoikeutensa, myyntiä tai siirtoa ei voi peruuttaa. 

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. 
 


