
Markkinointiesite. Tämä ei ole Finanssivalvonnan  
hyväksymä Listalleottoesite. Tässä markkinointi
esitteessä esitetyt tiedot perustuvat Enersense  
International Oyj:n julkaisemaan Listalleottoesit
teeseen, joka on saatavilla yhtiön verkkosivuilta  
www.enersense.com/osakeanti ja merkintä 
paikkojen verkkosivuilta www.evli.com/enersense  
ja www.nordnet.fi/fi/enersense

Kaupankäynti osakkeellamme Helsingin Pörssin  
päälistalla 14.6.2021 alkaen kaupankäynti 
tunnuksella ESENSE.

Sijoita päästöttömien 
energiaratkaisujen  
toteuttajaan.
Enersense International Oyj:n yleisöanti 14.–21.6.2021
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Enersense on vahvasti mukana tukemassa yhteiskunnan 
energiamurrosta. Mahdollistamme monipuolisilla 
palveluillamme pohjoismaisten ja kansainvälisten 
teollisuus, energia, tietoliikenne ja rakennusalan 
yhtiöiden menestymisen. Tavoitteenamme on olla 
asiakkaidemme ensisijainen ja monipuolinen 
kumppani energiaalan murroksessa.

Työskentelemme noin 2 200 enersenseläisen 
voimin yli 40 eri maassa kestävämmän ja 
puhtaamman tulevaisuuden puolesta.

Olemme päästöttömien  
energiaratkaisujen toteuttaja.
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Enersense  
sijoituskohteena

Vahva 
markkinapositio 

kaikissa liiketoiminta-
segmenteissä

Enersense toimii 
suurilla ja kasvavilla 

kotimaisilla sekä 
kansainvälisillä 

markkinoilla

Enersensen 
tavoitteena on olla 

vähäpäästöisten 
ja päästöttömien 

energiaratkaisujen 
edelläkävijä

Megatrendit  
ajavat markkinoiden 

kasvua

Pitkäjänteiset 
asiakassuhteet 

suurten kotimaisten 
sekä kansainvälisten 

teollisuusalan asiakkaiden 
kanssa



osakkeen lisäerällä. Mikäli myös lisäerä käytetään täysimää-

räisesti, yhtiö voi laskea liikkeeseen yhteensä enintään  

1 775 000 uutta osaketta, jolloin uusien osakkeiden osuus 

yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä on noin 15,3 prosenttia 

ennen osakeantia ja noin 13,2 prosenttia osakeannin jälkeen.

Ankkurisijoittajat

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas, Nidoco AB, Aurator 

Varainhoito Oy ja Verman Group Oy ovat sitoutuneet 

tulemaan osakeannin ankkurisijoittajiksi. Ankkurisijoittajat 

ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään tarjottavia 

osakkeita lopulliseen merkintähintaan osakeannissa tietyin 

tavanomaisin edellytyksin, yhteensä noin 8,3 miljoonan 

euron edestä.

Merkintäsitoumusten ehtojen mukaan yhtiön sitoutuu al-

lokoimaan kullekin ankkurisijoittajalle vähintään 80 prosent-

tia heidän etukäteisen merkintäsitoumuksensa mukaisesta 

määrästä ja näin ollen ankkurisijoittajilla on allokaatioetu-

oikeus suhteessa muihin sijoittajiin.

Osakeannin tarkoitus ja varojen käyttö

Osakeannin tavoitteena on edistää Enersensen kykyä 

toteuttaa sen orgaaniseen ja epäorgaaniseen kasvuun 

tähtäävää strategiaa sekä tuoda taloudellista joustavuut-

ta liiketoiminnan kehittämiseen, konsernin vakavaraisuutta 

kasvattamalla. Lisäksi osakeannilla tavoitellaan omistus-

pohjan laajentamista uusilla institutionaalisilla ja muilla 

sijoittajilla. Osakaskuntaa laajentamalla yhtiö pyrkii laajen-

tamaan rahoituspohjaansa strategiansa mukaisen kasvun 

tukemiseksi sekä nyt että tulevaisuudessa, minkä lisäksi 

yhtiö arvioi osakkeen hinnanmuodostuksen tehostuvan 

yleisön hallussa vapaasti vaihdettavissa olevien osakkeiden 

määrää kasvattamalla. Henkilöstöannin tarkoituksena on 

sitouttaa ja kannustaa yhtiön henkilöstöä.

Osakeannista saadut varat on tarkoitus käyttää käyttö-

pääomatarpeisiin, liiketoiminnan kasvattamisen ja kehittä-

misen tukemiseksi yhtiön strategian mukaisesti.
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Enersensen osakeanti 
Yhtiö pyrkii keräämään enintään noin 15 miljoonan euron 

bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi alustavasti enintään 

1 525 000 yhtiön uutta osaketta. Enersense arvioi saavansa 

osakeannista noin 13,6 miljoonan euron nettovarat. 

Osakeanti koostuu:

• instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa 

ja soveltuvien lakien mukaan kansainvälisesti 

• yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa 

sekä 

• henkilöstöannista yhtiöön tai sen konserniyhtiöihin 

merkintäaikana työsuhteessa olevalle henkilöstölle Suo-

messa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Ranskassa sekä 

yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenille.

Tarjottavat osakkeet vastaavat enintään 11,6 prosenttia 

yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimää-

rästä osakeannin jälkeen. Yhtiön hallituksella on oikeus lisätä 

tarjottavien osakkeiden määrää enintään 250 000 uuden 

Tärkeitä päivämääriä

Yleisöannin, 
henkilöstöannin 

ja instituutioannin 
merkintäaika alkaa

14.6.2021 
klo 10.00

Osakkeiden 
kaupankäynnin 

Nasdaq Helsingin 
pörssilistalla 

odotetaan alkavan

14.6.2021 

Yleisöanti, 
henkilöstöanti 

ja instituutioanti 
voidaan keskeyttää 

aikaisintaan

18.6.2021 
klo 16.00

Yleisöannin ja 
henkilöstöannin 

merkintäaika 
päättyy

21.6.2021 
klo 16.00

Instituutioannin 
merkintäaika 

päättyy

22.6.2021 
klo 21.00

Osakeannin 
lopputulos 
julkistetaan 

23.6.2021 
(arviolta)

Yleisöannissa ja 
henkilöstöannissa 

annetut uudet osakkeet 
kirjataan sijoittajien 

arvo-osuustileille

23.6.2021 
(arviolta)

Uusien osakkeiden 
kaupankäynnin 

Nasdaq Helsingin 
pörssilistalla 

odotetaan alkavan

24.6.2021 
(arviolta)

Instituutioannissa 
annetut uudet 

osakkeet ovat valmiina 
toimitettaviksi maksua 

vastaan Euroclear 
Finland Oy:n kautta

28.6.2021 
(arviolta)
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Yleisöanti 14.–21.6.2021

Merkintähinta

Osakeannin merkintähinta määräytyy 
markkinaehtoisesti institutionaalisten 

sijoittajien instituutioannissa antamien 
merkintätarjousten perusteella ja yhtiö päättää 

lopullisen merkintähinnan arviolta 23.6.2021. 
Tarjottavien osakkeiden merkintähinta on 

kuitenkin enintään 10,04 euroa tarjottavalta 
osakkeelta instituutio- ja yleisöannissa. 

Lopullinen merkintähinta ja henkilöstöannin 
osakekohtainen merkintähinta julkistetaan 

pörssitiedotteella arviolta 23.6.2021.

100–9 999
osaketta

Merkintämäärä

Yleisöannissa tarjottavien uusien osakkeiden lukumäärä 

on alustavasti yhteensä enintään 335 000 uutta osaketta. 

Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden kotipaikka on 

Suomessa ja jotka antavat sitoumuksensa Suomessa. 

Kukin sijoittaja voi antaa vain yhden sitoumuksen ylei-

söannissa. Saman sijoittajan yhdessä tai useammassa 

merkintäpaikassa antamat sitoumukset yhdistetään yhdek-

si sitoumukseksi. Saman merkitsijän sekä yleisöannissa 

että henkilöstöannissa antamia sitoumuksia ei kuitenkaan 

yhdistetä.

Merkintäpaikat

• Evlin internetpalvelu osoitteessa www.evli.com/enersen-

se. Merkintä voidaan tehdä internetpalvelussa Evli Pankin, 

Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordea Pankin, 

Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, 

Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla. 

Merkintä on maksettava merkintää tehtäessä ja merkit-

sijän tulee varmistaa, että merkinnän maksun määrä ei 

ylitä hänen oman tilinsä mahdollista päiväkohtaista rajoi-

tetta varojen siirrolle. Merkintää ei voida tehdä internet-

palvelussa, jos maksua ei suoriteta samassa yhteydessä. 

Yhteisön merkintää tekevän henkilön on lisäksi osoitetta-

va merkintään liittyvä toimivaltuutus toimittamalla yhtei-

sön kaupparekisteriote tai muu toimivaltuuden osoittava 

asiakirja osoitteeseen mail.enersense@evli.com. 

• Evlin toimipiste osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, 

00100 Helsinki, arkisin klo 9–16. Mahdollisuus merkinnän 

tekemiseen toimipisteessä on ehdollinen mahdollisten 

viranomaismääräysten asettamille rajoitteille, eikä mah-

dollisuutta merkinnän tekemiselle toimipisteessä voida 

taata. Mikäli sijoittaja haluaa tehdä merkinnän pää-

järjestäjän toimipisteessä, tulee sijoittajan varata aika 

merkinnän tekemistä varten etukäteen. Ajanvaraus on 

tehtävä viimeistään merkintäaikojen alkamista seuraa-

van arkipäivän aikana. Varauksen voi tehdä sähköpos-

titse osoitteeseen mail.enersense@evli.com. Sijoittajan 

on todistettava henkilöllisyytensä merkintää tehtäessä. 

Yhteisön merkintää tekevän henkilön on lisäksi osoitetta-
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va merkintään liittyvä toimivaltuutus. Tarjottavia Osakkeita 

merkitsevällä yhteisöllä on oltava voimassa oleva LEI-tun-

nus. Merkinnän maksu tulee tehdä merkintälomakkeessa 

annettujen ohjeiden mukaisesti Evlin pankkitilille. 

• Evlin merkintäpiste, johon merkinnän voi toimittaa faksilla 

tai sähköpostilla. Tarkemmat ohjeet merkinnän tekemisek-

si faksilla tai sähköpostilla sekä merkinnän maksamiseksi 

tulee pyytää etukäteen Evlin merkintäpisteestä puhelimitse 

numerosta +358 9 4766 9573. Puhelut Evlin asiakaspalve-

luun nauhoitetaan. 

• Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa  

www.nordnet.fi/fi/enersense. Merkintä voidaan tehdä 

verkkopalvelussa Nordnetin sekä Aktian, Danske Bankin, 

Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspan-

kin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin 

verkkopankkitunnuksilla. Erikseen sovittaessa yleisöannissa 

merkintä voidaan antaa myös Nordnetin toimipisteessä 

osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki, arkisin kello 

13.00–17.00. Nordnetin verkkopalvelun kautta tehdyn  

sitoumuksen osalta maksu veloitetaan Nordnetissa olevalta 

käteistililtä, kun sijoittaja vahvistaa sitoumuksen pankkitun-

nuksillaan.

Tarjottavista osakkeista maksetaan sitoumusta annettaessa 

enimmäismerkintähinta eli 10,04 euroa tarjottavalta osakkeel-

ta kerrottuna sitoumuksen mukaisella osakkeiden lukumääräl-

lä. Mikäli lopullinen merkintähinta on pienempi kuin enim-

mäismerkintähinta, yleisöannissa annettujen sitoumusten 

osakemäärää korotetaan vastaamaan annetun sitoumuksen 

euromäärää ja tämä korotettu osakemäärä pyöristetään 

alaspäin lähimpään täyteen osakkeeseen.

Yhtiön hallitus päättää osakkeiden merkintöjen hyväk-

symisestä. Sitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai 

osittain. Mahdollisessa ylikysyntätilanteessa yhtiö pyrkii 

hyväksymään kokonaan 250 tarjottavaan osakkeeseen 

saakka per sijoittaja 14.6.2021 Euroclear Finland Oy:n 

ylläpitämään osakkeenomistajaluetteloon merkittyjen 

osakkeenomistajien osalta ja 100 tarjottavaan osakkee-

seen saakka per sijoittaja muiden yleisöannissa merkin-

täsitoumuksen antaneiden osalta ja jakamalla näiden 

määrien ylittäviltä osin osakkeita yleisöannissa annettujen 

sitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä 

suhteessa per sijoittaja.

Tutustuthan huolellisesti 
osakeantia koskevaan, 

Finanssivalvonnan 
hyväksymään Listalle-

ottoesitteeseen, joka on 
saatavilla Enersensen 

internetsivuilla 
osoitteessa  

www.enersense.com/
osakeanti. 

http://www.nordnet.fi/fi/enersense
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Olemme saavuttaneet merkittävän  
aseman energiamurroksen  
toteuttamisessa

Y
hteiskunnan energiamurros on globaali ilmiö, joka 

muuttaa energiantuotantoa väistämättä kohti 

uusiutuvia energialähteitä ja jossa loppukäyttäjät 

ovat entistä valveutuneempia energiantuotan-

non vaikutuksesta ympäristöön ja yhteiskuntaan. Puhtaan 

sähkön tarve kasvaa vauhdilla ja energiansiirtoon, säh-

köasemiin ja energiavarastoihin investoidaan nyt tuntuvasti 

kaikkialla maailmassa. 

Enersense on saavuttanut merkittävän aseman ener-

giamurroksen toteuttamisessa, ja uskomme murroksen 

avaavan meille uusia, mielenkiintoisia markkina- ja liiketoi-

mintamahdollisuuksia myös tulevaisuudessa. 

Olemme asiakkaillemme uskottavan kokoinen ja ketterä 

kumppani päästöttömien energiaratkaisujen toteuttami-

sessa. Palvelemme teollisuus-, energia-, tietoliikenne- ja 

rakennusalan asiakkaitamme monipuolisilla palveluillamme 

ja osaamisellamme kohti vähäpäästöistä tulevaisuut-

ta sekä Suomessa että kansainvälisesti. Meillä on tänä 

päivänä keskeinen rooli tulevaisuuden energia- ja tietolii-

kenneinfrastruktuurin rakentamisessa sekä teollisuuden 

uudistamisessa erityisesti Suomessa, minkä lisäksi viemme 

osaamistamme kansainvälisille markkinoille. Esimerkiksi 

tuulipuistohankkeet ja sähköautojen latausinfraan panos-

taminen ovat konkreettisia esimerkkejä energiamurroksen 

etenemisestä ja meidän roolistamme muutoksen luotetta-

vana mahdollistajana asiakkaillemme. 

Olemme toteuttaneet määrätietoisesti vuonna 2020 laa-

timaamme strategiaa. Heinäkuussa 2020 toteuttamamme 

Empower-yrityskaupan integraatio on sujunut hyvin ja yritys-

kauppa on kasvattanut resurssejamme ja osaamistamme 

meille strategisesti tärkeillä toimialoilla. Kiinnostus pääs-

TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS

”Yhteiskunnan 
energiamurros 

on globaali 
ilmiö.”

töttömiä energiaratkaisuja ja laaja-alaista tekemistämme 

kohtaan on ollut suurta ja markkinanäkymämme on erittäin 

positiivinen. Tilauskantamme on vahva ja se oli vuoden 2021 

ensimmäisen neljänneksen lopussa 319 miljoonaa euroa.

Tavoitteenamme on jatkaa kannattavaa kasvuamme 

sekä orgaanisesti että yritysostoin. Haluamme edelleen 

vahvistaa markkina-asemaamme Suomessa ja Baltian 

maissa sekä jatkaa kansainvälistymistä keskittymällä 

Pohjoismaihin, Saksaan, Ranskaan ja Isoon-Britanniaan. 

Tavoitteenamme on nostaa vähäpäästöisten ja päästöttö-

mien ratkaisujen osuus yhtiömme liikevaihdosta  

75 %:iin vuoteen 2025 mennessä. Keväällä 2021 toteut-

tamamme rahoitusjärjestelyt tukevat osaltaan kasvu- ja 

kehittämistavoitteidemme saavuttamista.

Päälistasiirto ja siihen liittyvä osakeanti tulevat anta-

maan meille lisää näkyvyyttä, parantavat osakkeemme 

likviditeettiä sekä antavat taloudellista selkänojaa kehittää 

matkaamme kohti päästöttömiä energiaratkaisuja. Ne 

myös mahdollistavat yhtiöllemme monipuolisemman ja laa-

jemman omistuspohjan. Osakeannista saatavat varat on 

tarkoitus käyttää käyttöpääomatarpeisiin, liiketoiminnan 

kasvattamiseen ja kehittämiseen strategiamme mukaisesti.

Olen iloinen, että olemme saaneet osakeannissa ankku-

risijoittajiksi Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksen, Nidoco 

AB:n, Aurator Varainhoito Oy:n ja Verman Group Oy:n tuke-

maan kasvustrategiamme toteuttamista.

Tule sinäkin mukaan Enersensen osakeantiin ja rakenta-

maan yhdessä kanssamme päästötöntä yhteiskuntaa.

Jussi Holopainen

Toimitusjohtaja
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Enersense – Päästöttömien 
energiaratkaisujen toteuttaja
Enersense on suomalainen, kansainvälisesti toimiva päästöttömien 

energiaratkaisujen toteuttaja, joka tukee monipuolisilla palveluillaan ja 

osaamisellaan pohjoismaisten ja kansainvälisten teollisuus, energia, 

tietoliikenne ja rakennusalan yhtiöiden menestymistä kohti päästötöntä 

tulevaisuutta. 

53 3081

147 4602

9 7751

11 5101

Liikevaihto Q1/2021 

Liikevaihto 2020

Käyttökate 2020

Oikaistu käyttökate 2020

ENERSENSE LYHYESTI

Enersense välittää osaamista, tarjoaa kestäviä ratkaisuja 

ja pyrkii varmistamaan laadukkaan lopputuloksen asiak-

kaittensa eri kokoisiin projekteihin noin 40:ssä eri maassa.  

Enersensen liiketoiminta jakautuu neljään eri liiketoimin-

tasegmenttiin; Power, Connectivity, Smart Industry ja Inter-

national Operations, jotka kaikki tukevat yhtiön tavoitetta 

olla vähäpäästöisten ja päästöttömien energiaratkaisujen 

edelläkävijä. 

Enersense on yksi johtavista toimijoista pääliiketoimin-

ta-alueillaan Suomessa1) ja Baltiassa2) minkä lisäksi yhtiöllä 

on kansainvälistä liiketoimintaa tietyissä muissa Euroopan 

maissa. Erityisesti Suomessa Enersensellä on, yhtenä johta-

vista toimijoista ja merkittävällä markkinaosuudella, tärkeä  

rooli yhteiskunnassa sen kriittisen energia- ja tietoverkko-

infrastruktuurin rakentamisessa ja ylläpitämisessä sekä 

Suomen teollisuussektorin ylläpitämisessä, tehostamisessa 

ja uudistamisessa.

Enersensellä on Suomessa toimipisteitä 29 paikkakun-

nalla, minkä lisäksi sillä on toimipisteet Virossa, Latviassa, 

Venäjällä, Unkarissa, Ranskassa, Saksassa, Turkissa,  

Norjassa, Iso-Britanniassa sekä Liettuassa.

1 6821

2 5651

Käyttökate Q1/2021

Oikaistu käyttökate Q1/2021 Oikaistu käyttökate 2021

Liikevaihdon jakauma Q1/2021

Power 10 838

Connectivity 8 463

Smart Industry 22 311

International Operations 11 625

Eliminoinnit ja liiketoiminta-alueille 

kohdistamattomat erät 71

Tuhatta euroa, tilintarkastamaton.

1 Tilintarkastamaton.
2 Tilintarkastettu.

tuhatta 
euroa

tuhatta 
euroa

tuhatta 
euroa

tuhatta 
euroa

tuhatta 
euroa

tuhatta 
euroa

1) Lähde: Kansainvälisen konsultin laatima analyysi.
2) Lähde: Johdon arvio.
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Enersensen tavoitteena 
on myötävaikuttaa 
päästöttömän  yhteiskunnan 
luomiseen rakentamalla 
tulevaisuuden energia- ja 
telekommunikaatioinfra-
struktuuria, uudistamalla 
teollisuussektoria ja viemällä 
tietotaitoa kansainvälisille 
markkinoille.
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Enersensen tarina kansainvälisiä  
teollisuus-, energia- ja tietoliikennealan  
yhtiöitä palvelevaksi toimijaksi 

HISTORIA

2005

Enersense perustettiin ja  

yhtiö aloitti toimintansa vuokra-

työvoiman välittäjänä. 

2006  
alkaen

Uusia kotimaisia tytäryhtiöitä  

perustettiin tai liitettiin konserniin  

yhtiön toiminnan ja tarjoamien  

palveluiden laajentuessa.

2010 
alkaen

Toiminnan laajentaminen 
 ulkomaille aloitettiin. 

huhtikuu 
2018

Listautuminen Nasdaq  
Helsinki First North  
Growth Market Finland  

-markkinapaikalle.

lokakuu 
2018

Rakennusalan työvoimavälitykseen erikoistuneen kasvu- 
yhtiö Värväämö Oy:n yritysosto. Yritysoston tavoitteena oli tukea 

Enersensen kasvutavoitteita, ja sillä laajennettiin yhtiön silloista  

Resurssit-liiketoiminta-aluetta uusiin asiakkuuksiin ja markkina- 

alueisiin Suomessa, erityisesti rakennusteollisuudessa. 

helmikuu 
2020

Operatiivisen johtoryhmän jäsenistä sekä eräistä työntekijöistä ja yrittä-

jistä koostuva AktiiviOmistajat-niminen sijoittajaryhmä osti yhtiön pääomistajalta 

Corporatum Oy:ltä noin 49,9 prosenttia yhtiön osakekannasta. Ostajapuoli toteutti 

osakekaupat pääosin sijoitusyhtiö MBÅ Invest Oy:n kautta.

Yhtiölle luotiin uusi strategia, jonka seurauksena Enersense hankki yritys-

kaupalla Empower Oyj:n koko osakekannan heinäkuussa 2020.

heinäkuu 
2020

6. touko-
kuuta  
2021

Enersense hankki yrityskaupalla Empower Oyj:n koko osakekannan. Empower on 

kansainvälinen yritys, joka toteuttaa älykästä yhteiskuntaa. Empower rakentaa, asentaa, 

huoltaa ja korjaa sähkö- ja tietoliikenneverkkoja, pitää kunnossa voimalaitoksia ja tehtaita 

sekä kehittää ja toimittaa digitaalisia ratkaisuja monialaisten asiakkaiden tarpeisiin. Empo-

werin asiakkaita ovat kotimaiset ja kansainväliset energia-, teollisuus- ja tietoliikennealan 

yhtiöt. Yrityskauppa kasvatti Enersensen resursseja ja osaamista sille strategisesti tärkeillä 

toimialoilla. Uudesta Enersensestä muodostui merkittävä toimija, joka palvelee pohjoismaisia 

ja kansainvälisiä teollisuus-, energia- ja tietoliikennealan yhtiöitä. 

Enersense sopi 6.5.2021 allekirjoitetulla kauppakirjalla Värväämö Oy:n koko 
osakekannan myynnistä Cityworkille.
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Visio
Enersensen visio on olla  
merkittävä päästöttömän 
yhteiskunnan toteuttaja.
Yhtiön tavoitteena on nostaa vähäpäästöisten ja 

päästöttömien ratkaisujen1) osuus liikevaihdosta 

75 %:iin vuoteen 2025 mennessä (noin 50 % vuonna 

20202)). Yhtiö haluaa varmistaa johtavan markki-

na-aseman Suomessa ja Baltian maissa sekä jatkaa 

kansainvälistymistä keskittymällä Pohjoismaihin, Sak-

saan, Ranskaan ja Isoon-Britanniaan. 

Missio
Enersensen missio on 
olla keskeisesti mukana 
toteuttamassa energiamurrosta 
kannattavalla liiketoiminnalla. 
Energiamurros ja siirtyminen kohti vähäpäästöistä 

yhteiskuntaa ovat yhteisiä nimittäjiä megatrendeille, 

kuten kestävä kehitys, sähköistyminen ja digitalisoi-

tuminen, joilla kaikilla on voimakas vaikutus yhtiön 

liiketoimintaympäristöön.

Enersensellä on  
hyvä asema strategisten  

tavoitteiden saavuttamiseen: 
yhtiö on yksi johtavista toimijoista 

pääliiketoiminta-alueillaan,
ja sillä on vahva kysyntänäkymä 

ja selkeät keinot tavoitteiden 
toteuttamiseen. 1) Yhtiö tarjoaa vähäpäästöisiä tai päästöttömiä ratkaisuja useilla liiketoiminta-

segmenteillään. Niihin lukeutuvat esimerkiksi Power-segmentillä tarjottavat ratkaisut, 
Smart Industry -segmentillä toteutettavat ydinvoimahankkeet sekä telakkatöiden piirissä 
valmistettavat LNG-laivat, International Operations -segmentin piirissä toteutettavat 
päästöttömät ja vähäpäästöiset hankkeet, sekä Connectivity-segmentillä toteutettavat 
5G-hankkeet.
2) Vuositason liikevaihdosta huomioiden Empower-yrityskauppa ikään kuin yrityskauppa 
ja siihen liittyvät rahoitusjärjestelyt olisivat tapahtuneet 1.1.2020. Osuus toteutuneesta 
liikevaihdosta (jossa Empower-yrityskaupan myötä siirtyneiden liiketoimintojen luvut on 
sisällytetty ajalta 1.8.2020-31.12.2020) on noin 51 prosenttia.
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Strategia
Enersensen ydinstrategiana on olla päästöttömien energiaratkaisujen  

toteuttaja ja päästöttömän yhteiskunnan mahdollistaja kannattavan 

liiketoiminnan kautta. Enersensen strategia tukee meneillään olevaa 

yhteiskunnan energiamurrosta, jossa energiantuotanto siirtyy vahvemmin  

kohti uusiutuvia energialähteitä ja jossa loppukäyttäjät ovat entistä valveutu

neempia energiantuotannon vaikutuksesta ympäristöön ja yhteiskuntaan. 

Strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi Enersense keskittyy: 

Kehittämään valmiuksia ylläpitämään ja voittamaan vähäpäästöisiä 

ja päästöttömiä energiaprojekteja yhtiön kohdemaissa. Enersense 

tavoittelee roolinsa kasvattamista jo vakiintuneiden vähäpäästöisten 

ja päästöttömien energiahankkeiden asiakkuuksien osalta, kuten 

ydinvoima, ja erityisesti lisäämään asiakkuuksia uusiutuviin energia-

lähteisiin (kuten aurinko- ja tuulivoima) sekä uusiin energiateknolo-

gioihin (kuten vety) tehtävistä investoinneista. 

Varmistamaan alan parhaan osaamisen ja pitämään kiinni alan  

parhaista työntekijöistä. Yhtiö pyrkii mahdollistamaan työntekijöil-

leen parhaat edellytykset tehokkaaseen työskentelyyn ja mahdol-

lisuudet kehittyä ja kasvaa asiantuntijoina. Yhtiö tekee yhteistyötä 

yliopistojen ja koulujen kanssa tukeakseen energia-alan kehitystä ja 

pysyäkseen myös tieteen tiimoilta alan huippuosaajien joukossa. 

Parantamaan liiketoimintojen tehokkuutta ja olemaan alan kustannusjohtaja.  

Kustannustehokkaat toiminnot ja joustava työvoiman käyttö, liiketoimintayksiköiden 

välinen synergia ja yhteistyö ensisijaisesti resurssien skaalautuvuuden näkökulmas-

ta sekä kokonaistoimitusten osalta sekä projektien hinnoittelukuri ovat Enersensen 

projektitoiminnan perusta. Prosessit, alustat ja nimikoidut resurssit tukevat tiedon-

jakamista entistä vahvemmin tulevaisuudessa, mikä puolestaan tulee tukemaan 

yhteistyötä ja ristiinmyyntiä liiketoimintayksiköiden välillä ja eri maissa. 

Jatkamaan kannattavaa orgaanista ja epäorgaanista kasvua. Yhtiö keskittyy 

toteuttamaan kasvustrategiaansa kannattavuus edellä. Orgaanisen kasvun lisäksi 

yhtiön strategiaan kuuluu kasvu yritysostojen kautta. Mahdollisten yritysostokohtei-

den pääkriteereinä ovat uuden teknologian tai erityisosaamisen hankkiminen, mutta 

myös strategisten painopistealueiden vahvistaminen. Enersense tulee myös harkit-

semaan epäorgaanista kansainvälistä kasvua vahvistaakseen markkina-asemaansa 

tietyissä kohdemaissa tai laajentuakseen uusille maantieteellisille alueille.

1.

2.

3.

4.
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Enersensen strategian pitkän 
aikavälin taloudelliset tavoitteet

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA OSINKOPOLITIIKKA

• Nostaa vähäpäästöisten ja päästöttömien ratkaisujen1) tuomaa 

osuutta liikevaihdosta 75 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. 

Vuonna 2020 kyseisten hankkeiden osuus liikevaihdosta oli noin 

50 prosenttia.²) 

• Panostaa seuraavan viiden vuoden aikana maantieteellisesti 

kotimaan markkinoihin sekä jatkaa kansainvälistymistä vahvasti 

Pohjoismaissa, Baltian alueen maissa sekä valikoiduilla markki-

noilla kuten Saksassa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa. 

• Saavuttaa 300 miljoonan euron liikevaihto orgaanisesti vuoteen 

2025 mennessä. Orgaanisen kasvun lisäksi Enersense etsii aktii-

visesti yritysostokohteita strategian toteuttamiseksi ja mahdol-

linen epäorgaaninen kasvu voi nostaa liikevaihtoa merkittävästi.  

• Saavuttaa 10 prosentin käyttökatemarginaali vuoteen 2025 

mennessä. 

Osinkopolitiikka

Yhtiön tavoitteena on jakaa vähintään 30 prosenttia osakekoh-

taisesta tuloksesta osinkoina. Muun muassa yhtiön tuloskehitys 

ja -näkymät sekä strategian mukaiset investoinnit orgaaniseen 

kasvuun tai yritysostojen rahoittamiseen vaikuttavat osinkojen 

maksamiseen tulevaisuudessa. 

Myös yhtiön keskeisten rahoittajien kanssa solmima erityisehto-

sopimus sisältää rajoituksia osingonjaolle siinä tapauksessa, että 

sen alaisten rahoitussopimusten ehtoja on rikottu, osingonjako 

johtaa ehtojen rikkoutumiseen tai osingonjako voisi vaarantaa 

rahoituksen takaisinmaksun. 

50 %

75 %

241

1471)

300

7,0 % 
5,8 % 

6,6 % 
7,8 % 

10 % 

Strategiset ja taloudelliset tavoitteet vuoteen 2025 mennessä

Vähäpäästöisten ratkaisujen ja 
päästöttömien ratkaisujen osuus 

liikevaihdosta Liikevaihto, m€ Käyttökate%

2020 2025 PF 20202) 2020 2025 PF 20202) 2020

Käyttökate %
Oikaistu käyttökate %

2025

1) Yhtiö tarjoaa vähäpäästöisiä tai päästöttömiä ratkaisuja useilla liiketoimintasegmenteillään. Niihin lukeutuvat 
esimerkiksi Power-segmentillä tarjottavat ratkaisut, Smart Industry -segmentillä toteutettavat ydinvoimahankkeet 
sekä telakkatöiden piirissä valmistettavat LNG-laivat, International Operations -segmentin piirissä toteutettavat 
päästöttömät ja vähäpäästöiset hankkeet, sekä Connectivity-segmentillä toteutettavat 5G-hankkeet.
2) Vuositason liikevaihdosta huomioiden Empower-yrityskauppa ikään kuin yrityskauppa ja siihen liittyvät 
rahoitusjärjestelyt olisivat tapahtuneet 1.1.2020. Osuus toteutuneesta liikevaihdosta (jossa Empower-yrityskaupan 
myötä siirtyneiden liiketoimintojen luvut on sisällytetty ajalta 1.8.2020-31.12.2020) on noin 51 prosenttia.

1 Tilintarkastettu.
2 Tilintarkastamaton pro forma. Pro forma -tiedot on 
laadittu vain havainnollistamistarkoituksessa.
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Taloudellinen ohjeistus
•  Liikevaihto: 215–245 miljoonaa euroa

•  Oikaistu käyttökate: 17–20 miljoonaa euroa

•  Oikaistu liikevoitto: 8–11 miljoonaa euroa 
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Energiamurros muuttaa energiantuotantoa 
kohti uusiutuvia energialähteitä

MARKKINAT

Meneillään oleva energiamurros on globaali il-

miö, joka tulee muuttamaan energiantuotantoa 

ja siirtämään sitä pois fossiilisista vaihtoehdoista 

kohti uusiutuvia energialähteitä. Energiamurroksen 

vaikutukset eivät ainoastaan näy muutoksena ener-

giantuotantotavoissa, vaan se tulee muokkaamaan 

yhteiskuntaa monella eri tavalla ja vaikuttamaan 

moneen eri talouden osa-alueeseen. 

Kun energiatuotannossa siirrytään kohti uusiutuvia 

energialähteitä, muutokset tulevat näkymään erityi-

sesti energiatuotannon maantieteellisenä hajautuk-

sena. Tämä tulee vaatimaan mittavia investointeja 

voimansiirtoverkkoihin, sähköasemiin ja energian 

varastointiin. Uusiutuvat energiamuodot käyttävät 

usein luonnon ilmiöitä – esimerkiksi vesivoimaa, 

tuulivoimaa ja aurinkovoimaa – energianlähteinä, 

minkä vuoksi energiatuotanto tulee tulevaisuudessa 

sääolosuhteista riippuen olemaan epätasaisempaa 

kuin esimerkiksi hiilivoimalla tuotettu energia. 

Energiamurros tulee jatkossa vaatimaan myös 

enemmän ajantasaista ja nopeampaa tiedonsiirtoa, 

mikä puolestaan tulee vaatimaan investointeja tieto-

liikenneverkkoihin. 

Yhteiskunnan tietoverkkoinfrastruktuuri on myös 

keskeisessä roolissa tuottavan teollisuuden uudista-

misessa tehokkaampaan ja kestävämpään suuntaan 

sekä sen kilpailukyvyn ylläpitämisessä. 

Energiamurrosta ja teollisuuden uudistamista 

tukee EU- ja valtiotason kunnianhimoiset energiate-

hokkuus- ja päästötavoitteet. 

Enersensen kohdemarkkinat...

4 Mrd €
Arvioitu kotimaisen  

kohdemarkkinan koko

Suuret ja kasvavat 
kansainväliset 

markkinat

+

...jatkavat kasvua megatrendien tukemina

Globaalit investoinnit puhtaaseen 
energiaan ja energiatehokkuuteen,  
Mrd USD

Energiainvestointien osuus  %

636

616

37 %

30 %

Globaali vetyenergian varastointi- 
markkinan koko, Mrd USD

Mrd USD 

19
14

+4 %
CAGR

2015 2019

2020 2027

Uusiutuvan energian maailmanlaajuisen 
kapasiteetin lisäys, GW 2007-2019

56
67

85 88

110
117 123

136

159
170

177 179
191

+11 %

CAGR

GW

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Lähteet: IEA.org, Grand View Research
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Keskeiset vahvuudet
Enersense on yksi johtavista  

toimijoista energiamurroksen  

eri osa-alueilla monipuolisella 

palveluvalikoimallaan.

Enersensen tarjoamat palvelut ovat keskei-

sessä roolissa yhteiskunnan energiamur-

roksen toteuttamisessa. Enersensen vahva 

osaaminen muun muassa tuulivoimahank-

keissa ja sähköisen liikenteen latausjärjes-

telmissä sekä Power-liiketoiminnan jaettu 

ykkössija¹) Suomen markkinassa asemoivat 

yhtiön täysimääräisesti hyödyntämään 

energiamurroksen liiketoimintamahdolli-

suuksia.  

Enersensen palvelut mahdollis- 

tavat yhteiskunnalle tärkeiden 

toimintojen jatkuvuuden.  

Enersensen palvelut sähkö- ja tietoliiken-

neverkkojen suunnittelijana, rakentajana ja 

ylläpitäjänä ovat yhteiskunnan toimivuuden 

kannalta tärkeitä. Suomessa Enersense on 

jaetulla ykkössijalla Power-liiketoiminnassa 

ja yksi kolmesta merkittävästä toimijas-

ta tietoliikenneverkkotoiminnassa, mikä 

tarjoaa yhtiölle erinomaiset kilpailuedel-

lytykset kasvavilla markkinoilla. Enersen-

sen osaaminen on myös kansainvälisesti 

korkealla tasolla, ja yhtiön johto arvioi Ener-

sensen olevan markkinajohtajan asemassa 

tuulivoimapuistojen ja voimansiirtoverkko-

jen rakentamisessa Baltian maissa.  

Yhtiö on vaativien teollisuus- 

palveluiden erityisosaaja. 

Enersense on luotettava kump-

pani2) teollisuuden huolto- ja kunnossapi-

topalveluissa. Enersensen markkina-asema 

kolmanneksi suurimpana3) joukossa Suo-

messa luo edellytykset palvella asiakkaita 

kokonaisvaltaisesti. Enersensellä on myös 

vahvaa erityisosaamista vaativimpien 

teollisuuden hankkeiden projektihallinnasta, 

-resursoinnista ja -tuotannosta. Yhtiöllä on 

kokemusta muun muassa seuraavista hank-

keista: Olkiluoto 3 -ydinvoimala, Äänekos-

ken biosellutehdas, Kilpilahden teollisuus-

alue, LNG-terminaalihankkeet sekä Rauman 

ja Turun telakoiden laivaprojektit. 

Enersensellä on hyvä maine 

laadukkaana ja asiantuntevana 

palveluntarjoajana asiakkaiden 

keskuudessa. 

Enersensen asiakastyytyväisyys on kor-

kealla tasolla kaikissa sen liiketoimintayk-

siköissä. Asiakastyytyväisyyden4) taustalla 

on Enersensen laatukeskeinen ajattelu sekä 

sitoutunut henkilöstö, jonka ammattiosaa-

minen ja -ylpeys sekä palveluhalukkuus 

ovat erinomaisia. Enersensen pitkäaikaiset 

asiakassuhteet sen kaikissa liiketoimintayk-

siköissä ovat merkki palveluiden korkeasta 

laadusta. 

Työvoiman joustavuus ja  

resurssien tehokas käyttö. 

Enersensen pitkä kokemus hen-

kilöstöresursointiliiketoiminnasta mah-

dollistaa työvoimatarpeen pitkäjänteisen 

suunnittelun sekä nopean reagoinnin asi-

akastarpeen muutoksiin. Yhtiön omat henki-

löstöresurssit sekä resursointiosaaminen 

mahdollistavat joustavan resurssiallokaati-

on asiakkaiden ja omien hankkeiden ja pal-

veluiden välillä, mikä on kilpailuvaltti Ener-

senselle. Yhtiöllä on myös valmius reagoida 

nopeasti asiakkaiden suuriin resurssitarpei-

siin hankkimalla ja toimittamalla työvoimaa 

Suomen lisäksi myös ulkomailta tehokkaan 

ja kansainvälisen hankintaverkoston kautta. 

Yhtiö on toimittanut henkilöresursseja glo-

baalisti erilaisiin asiakasprojekteihin. 

Työntekijöiden motivointiin ja  

turvallisuuteen panostaminen.

Enersense hoitaa erityisesti 

kansainvälisen työvoiman logistiset asiat 

tehokkaasti, jolloin työntekijä voi keskittyä 

täysipainoisesti työntekoon ja sen laadun 

varmistamiseen. Työntekijöistä huolehtimi-

seen ja työturvallisuuden johtamiseen on 

panostettu Enersensessä pitkäjänteisesti. 

Tästä osoituksena vuonna 2020 yhtiön 

kumulatiivinen sairauspoissaoloprosentti oli 

erittäin alhainen, noin 2,8 prosenttia. Ver-

tailulukuna on käytettävissä tilastoitu vuo-

den 2014 sairauspoissaoloprosentti, joka oli 

teollisuuden työntekijöillä 5,8 prosenttia ja 

rakennusalan työntekijöillä 5,2 prosenttia.5) 

Panostaminen digitaalisiin  

tuotteisiin ja palveluihin. 

Enersensen digitaaliset palvelut 

tukevat yhtiön kaikkia liiketoimintayksiköitä 

tuottamalla uusia palveluita ja tuotteita 

asiakkaiden tarpeisiin. Enersensellä on vah-

va ja pitkäaikainen asiantuntemus digitaa-

listen palveluiden ja tuotteiden kehitykses-

tä. Digitaalisen tuotekehityksen ydinajatus 

on yhtiön oman toiminnan tehostaminen 

ja/tai lisäarvon tuottaminen asiakkaalle, 

joka puolestaan tukee yhtiön muita liiketoi-

minta-alueita.

1) Liikevaihdon 2019 perusteella mitattuna. Lähde: Kansainvälisen konsultin analyysi.
2) Yhtiöllä on pitkäaikaisia, vuosia kestäneitä asiakassuhteita joidenka perustella yhtiö mittaa asiakkaittensa luottamusta Yhtiötä kohtaan. Yhtiö mittaa myös asiakastyytyväisyyttä.
3) Liikevaihdon 2019 perusteella mitattuna. Lähde: Kansainvälisen konsultin analyysi.
4) Asiakastyytyväisyyttä mitataan eri liiketoimintojen asiakkaille lähetettävillä asiakastyytyväisyyskyselyillä (NPS). Kyselyissä kysytään mm. asiakkaan suositteluhalukkuutta  

(asteikolla 1-10), sekä numeraalista arviota yhtiön työstä (asteikolla 1-10). Lisäksi asiakkaiden on mahdollista antaa avointa palautetta.
5) Elinkeinoelämän keskusliitto: Työaikakatsaus, Työajat ja poissaolot EK:n jäsenyrityksissä vuonna 2014.
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Liiketoiminta
Enersensen palvelukokonaisuus jakautuu neljään liiketoimintasegmenttiin:  

Smart Industry, Power, Connectivity ja International Operations.

2021 2020 2020 2019

1.1.–31.3.
(IFRS)

1.1.–31.12.
(IFRS)

(tuhatta euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu)

Power 10 838  18 916 

Connectivity 8 463  23 419 

Smart Industry 22 311 13 791 78 371 51 629

International Operations 11 625 1 038 26 754 6 429

Eliminoinnit ja liiketoimintaalueille 
kohdistamattomat erät 71   

Yhteensä 53 308 14 829 147 460 58 057

Liiketoimintasegmenttien liikevaihdot 

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma 1.1.–31.12

2020 2019

(tuhatta euroa) IFRS (tilintarkastettu)

Liikevaihdon maantieteellinen jakautuminen kohdemaan 
mukaan

Suomi 111 671 42 516

Muut maat 35 789 15 541

Yhteensä 147 460 58 057
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Power
LIIKETOIMINTAYKSIKÖT JA MARKKINAT

Markkina

Markkinan koko oli Suomessa vuonna 2020 yli 500 miljoonan 

euroa, kun se vuonna 2019 oli noin 360 miljoonaa euroa. Markki-

nan voimakkaan kasvun selittää isot investoinnit voimansiirto-

verkkoihin sekä vahva kasvu tuulivoimapuistojen rakentamisessa. 

Tuulivoimamarkkina kasvoi arviolta noin 230 miljoonaan euroon 

vuonna 2020 sen oltua noin 121 miljoonaa euroa vuonna 2019. 

Suomen sähkönsiirron kantaverkkoa ylläpitävä Fingrid on ilmoit-

tanut investoivansa noin 2 miljardia euroa maan suurjännitever-

kon päivittämiseen seuraavan kymmenen vuoden aikana.1)

Markkinaosuudet Suomessa - %2)

Enersensellä 15 % markkinaosuus.

Enersense palvelee asiakkaitaan toteuttamaan energiamurrosta energiasektorin koko elinkaaren kattavilla 

palveluilla. Enersense tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisia voimansiirtoverkkojen sekä sähköasemien ja 

tuulipuistojen sähköverkkojen suunnittelu ja asiantuntijapalveluja, rakentamispalveluja sekä kunnossapito 

ja ylläpitopalveluja. Lisäksi Enersense tarjoaa sähköautojen latausratkaisuja taloyhtiöille ja yrityksille 

kokonaisvaltaisena palveluna aina kiinteistökartoituksesta latausaseman asennukseen asti. Yhteistyö 

asiakkaiden kanssa jatkuu usein myös huoltopalveluna asennuksen jälkeen.

Fokusalueet
Korkeajännitteiset voimajohdot,  
sähköasemien ja tuulipuistoinfra 
struktuurin rakentaminen, aurinko 
voima, sähköautojen latausratkaisut 
sekä sähkön varastointi

Asiakkaat
Sähkö ja energiayhtiöt sekä 
tuulivoimayhtiöt

Markkina-ajurit

Suomessa siirtyminen uusiutuviin ja vähä-

päästöisiin energiaratkaisuihin tarkoittaa 

erityisesti mittavia investointeja tuulivoiman 

osuuden lisäämiseen kokonaisenergian tuo-

tannosta. Vuonna 2021 Suomessa on yli 350 

rakenteilla olevia tai luvan saaneita tuulivoima-

turbiinia, ja määrän odotetaan kasvavan vah-

vasti lähitulevaisuudessa. Suomen olosuhteet 

tuulivoiman käyttöön energiatuotannossa ovat 

erinomaiset johtuen erityisesti maan tasaisista 

maasto-olosuhteista, harvasta asutuksesta sekä 

hyvistä tuuliolosuhteista. Tuulivoiman kasvava 

käyttöönotto energiatuotannossa lisää merkittä-

västi energiatuotannon maantieteellistä hajau-

tusta, joka tulee tulevaisuudessa vaatimaan myös 

maan suurjänniteverkon laajentamista ja kehittä-

mistä. Lisäksi Enersensen kohdemarkkinaa tulee 

tulevaisuudessa ajamaan lisääntyvät investoinnit 

aurinkoenergiaan sekä muun muassa sähköauto-

jen latausinfrastruktuurin laajeneminen.3)

Enersense 15 %
Eltel 15 % 
VEO 11 %
Omexom 9 %
ABB 6 %
Destia 6 %
Siemens 6 %
YIT 6 %

Infrabuilders 3 %
KSBR 3 %
TM Voima 3 %
Caverion 3 %
TLT Group 3 %
Voimatel 2 %
Muut 10 %

1) Lähde: Kansainvälisen konsultin laatima analyysi.
2) Lähde: Kansainvälisen konsultin laatima analyysi.
3) Lähde: Kansainvälisen konsultin laatima analyysi.



1) Lähde: Kansainvälisen 
konsultin laatima analyysi.
2) Lähde: Kansainvälisen 
konsultin laatima analyysi.
3) Lähde: Kansainvälisen 
konsultin laatima analyysi.
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Connectivity 
LIIKETOIMINTAYKSIKÖT JA MARKKINAT

Markkinan koko

Suomen tietoliikenneverkkojen rakennusmarkkina 

on kooltaan arviolta noin 250 miljoonaa euroa. 

Koko markkinan koosta arviolta noin kolme neljäs-

osaa on uusien verkkojen rakentamista ja noin 

yksi neljäsosa on verkkojen huoltoa ja ylläpitoa. 

Teleoperaattorimarkkina on kehittynyt suuntaan, 

jossa yhä enemmän verkkojen rakennus- ja ylläpi-

totyötä ulkoistetaan.1)

Markkinaosuudet Suomessa - % 2)

Enersensellä 19 % markkinaosuus.

Enersense palvelee asiakkaitaan toimittamalla mobiiliverkon ja kiinteän verkon palveluita sekä 

varmistamalla niiden toimivuuden. Connectivityliiketoiminta on mukana tietoliikenneverkkojen 

kaikissa elinkaaren vaiheissa ja toimittaa kiinteiden ja langattomien tietoliikenneverkkojen sekä 

infrastruktuurin ja kiinteistöjen tietoliikenneverkkojen suunnitteluun, rakentamiseen, ylläpitoon ja 

viankorjaukseen liittyviä palveluita. 

Asiakkaat
Teleoperaattorit

Markkina-ajurit

Markkinaa ajaa yhteiskunnan lisääntyvä 

tarve siirtää tietoa entistä nopeammin, ja 

uusien teknologioiden tuomat mahdollisuudet 

lisäävät entisestään tarvetta nopeisiin tieto-

liikenneyhteyksiin. Markkinan koko perustuu 

vahvasti tietoliikennetoimijoiden investointei-

hin, ja kehitystä ajaa tällä hetkellä erityisesti 

vanhojen hitaampien verkkojen uusiminen sekä 

operaattoreiden 5g-projektit. Uusien 5g-tieto-

liikenneverkkojen laajentuessa myös niitä tuke-

vien kiinteiden verkkojen vaatimustasot tulevat 

nousemaan. Teleoperaattoreiden investoin-

titahti on viimeisten vuosien aikana pysynyt 

tasaisena ja investointien ennustettavuus on 

hyvällä tasolla johtuen siitä, että investoinnit 

toteutetaan usein useamman vuoden aikana.3)

Eltel 34 % 
Voimatel 29 %
Enersense 19 %
Netel 6 %
TLT Group 4 %
Elvera 2 %
ENP 2 %
Muut 4 %
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Smart Industry
LIIKETOIMINTAYKSIKÖT JA MARKKINAT

Markkina

Yhtiön Smart Industry -segmentti toimii teollisuuspalvelui-

den markkinalla. Teollisuuspalveluiden markkina Suomessa on 

arviolta noin 2 miljardin euron kokoinen. Selvästi isoin osuus 

teollisuuspalveluiden markkinasta koostuu sähkö-, automaa-

tio-, pumppu- ja vastaavien järjestelmien kunnossapitotöistä. 

Markkina Suomessa on suhteellisen vakaa teollisuuden jatkuvien 

kunnossapitotarpeiden johdosta, mutta se kehittyy kuitenkin 

jatkuvasti, kun Suomen teollisuussektori kehittää tehokkuuttaan 

taloudellisista ja päästösyistä. Kokonaisuudessaan markkinan 

odotetaan kasvavan maltillisesti lähitulevaisuudessa, ja markki-

nan eri osa-alueiden välillä on kasvunäkymissä eroja.

Markkinaosuudet teollisuuspalveluiden markkinalla  

Suomessa - %1)

Enersensellä 4 % markkinaosuus.

Smart Industry liiketoiminnassa Enersense palvelee asiakkaitaan heidän tuotantolaitostensa käyttövarmuuden 

parantamisessa ja kunnossapidon tehostamisessa. Smart Industry tuottaa muun muassa tuotantolaitosten 

kunnossapitoon ja käyttövarmuuteen liittyviä palveluita, resurssi ja urakointipalvelua sekä alihankintaketjun 

hallintapalveluita. Enersense käyttää digitaalisia ratkaisuja tuottavuuden parantamiseen ja vastaa pitkäaikaisten 

asiakkaidensa tuotantolaitosten kokonaiskunnossapidosta ja käyttövarmuudesta sekä tuottaa resurssi ja 

urakointipalveluita ja alihankintaketjun hallintapalveluita kotimaisten ja kansainvälisten teollisuushankkeiden tarpeisiin.

Fokusalueet
Käyttö ja kunnossapitopalvelut, 
teollisuuden sähkö ja automaatiotyöt, 
huoltokeskuspalvelut, vuosihuollot sekä 
pintakäsittely, teräs ja putkistotyöt 

Asiakkaat
Muun muassa teollisuusyhtiöt, 
energiayhtiöt sekä telakkayhtiöt 

Caverion 17 %
Efora 12 % 
Enersense 4 %
Botnia Mill Service 4 %
Viafin Service 3 %
ABB 3 %
Quant Finland 3 %
Algol Technics 2 %
Muut 53 %

Markkina-ajurit

Ilmastopoliittiset päätökset tulevat asettamaan lisääntyviä vaatimuk-

sia teollisuussektorille ja ympäristöystävälliset investoinnit tulevat 

kasvamaan, joka tarkoittaa esimerkiksi vanhenevan tehdaskannan 

uusimista modernimpiin tuotantolaitoksiin. Modernien tuotantolai-

tosten mukana digitalisaatio lisääntyy, joka tulee johtamaan ulkoisen 

teknisen työvoiman kysynnän kasvuun. Myös uudet teknologiat, kuten 

esineiden internet (IoT), tulee kasvattamaan ulkoisten ylläpitopalvelui-

den tarpeita. Pitkässä juoksussa tärkeintä on kuitenkin Suomen teolli-

suussektorin kilpailukyky globaalissa markkinaympäristössä.2)

Teollisuuden ja rakentamisen henkilöstövuokrausmarkkinat

Teollisuuden ja rakentamisen henkilöstövuokrausmarkkinoiden koko on 

noin 900 miljoonaa euroa. Henkilöstöpalveluiden markkina Suomessa 

on hyvin fragmentoitunut ja koostuu kourallisesta isoja toimijoita sekä 

monesta pienemmästä erikoistuneesta toimijasta. Teollisuuden ja 

rakentamisen henkilöstövuokrauksessa Enersense kilpailee molempien 

toimijatyyppien kanssa ja on yhtiön johdon arvion mukaan yksi merkit-

tävimmistä toimijoista kyseisessä segmentissä.

1) Lähde: Kansainvälisen konsultin laatima analyysi.
2) Lähde: Kansainvälisen konsultin laatima analyysi.
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International Operations 
LIIKETOIMINTAYKSIKÖT JA MARKKINAT

International Operations liiketoiminta käsittää Enersensen kansainväliset toiminnot 

Baltian maissa, IsoBritanniassa, Saksassa ja Ranskassa. Palvelut käsittävät muun muassa 

voimansiirtoverkkojen, tietoliikenneverkkojen ja sähköasemien sekä tuulivoimapuistojen 

suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon sekä resurssi ja urakointipalvelut.

Kansainvälinen Power markkina Kansainvälinen Connectivity markkina Kansainvälinen Smart Industry markkina

Uusien projektien 
rahoittaminen, mrd€ 
(Euroopan maat)

25

19

26

32
34

15
13

7

6

10

15 13

19 19 19

2019 2020 2021 2022 2023

Uusi Offshorekapasiteetti
Uusi Onshorekapasiteetti

Uusiutuvan 
energian kasvu

Sähköinen 
liikkuvuus

Verkkojen 
päivittäminen

Älysähköverkko  
& digitalisaatio

Yhteys

Energian 
varastointi

Optisen kuidun 
käyttöönotto

5G verkkojen 
käyttöönotto

EU-rahoitus

Ulkoistetut 
projektit ja 
huollot

Investoinnit kiinteisiin- ja 
mobiiliverkkoihin, mrd€ ESG ja  

ilmastonmuutos

Vanhat teollisuuden 
laitokset ja verkot

Data ja 
digitalisaatio

Kasvava pula 
osaavasta 
työvoimasta

Kokonaisvaltaisen 
ulkoistamisen 
kysyntä

2016 2017 2018 2019

1.31.21.21.1
2.4 2.4 2.9 3.4

4.74.13.53.5

+10 %

2016 2017 2018 2019

0.80.70.70.7
2.5 2.6 2.9 3.1

3.83.63.33.1

+7 %

2016 2017 2018 2019

0.80.70.70.7
2.7 2.7 2.9 3.1

3.83.63.43.3

+5 %

Koneiden sekä laitteiden 
korjaus ja asennuksen 
markkinakoko, mrd€

+5 %

8.2 9.0 9.9 9.7 10.0

2014 2015 2016 2017 2018

6.8 6.7 6.6 6.7 6.8

2014 2015 2016 2017 2018

+0 %

Lähde: Kansainvälisen konsultin laatima analyysi

Tuulivoima on keskeisessä roolissa Euroopan tavoitteissa siirtyä 

kohti päästötöntä tulevaisuutta. Vuoden 2020 tuulivoimarakenta-

miseen investoitiin noin 19 miljardia euroa, ja investointien odote-

taan kasvavan 34 miljardiin euroon vuoteen 2023 mennessä.1)

Tietoliikenneverkkojen rakennusmarkkina Euroopassa Enersen-

sen kohdemaissa on vahvassa kasvussa erityisesti Saksassa, 

Iso-Britanniassa ja Ranskassa.1)

Enersensen kohdemarkkinoiden teollisuuspalvelumarkkinat 

seuraavat myös samoja trendejä kuin Suomessa. Markkinoita ajaa 

erityisesti teollisuuslaitosten korkea ikä, uudet teknologiat, jotka 

luovat kilpailukykyä tuotannon tehostamisessa, sekä kasvava 

puute osaavasta työvoimasta. Saksan, Ranskan ja Iso-Britannian 

markkinat yhteenlaskettuna oli vuonna 2018 noin 23,3 miljardia 

euroa, kun se Baltian maissa oli noin 2 miljardia euroa.1)

Asiakkaat
Muun muassa ulkomaiset sähkö ja energiayhtiöt, tuulivoimayhtiöt sekä teollisuusyritykset, 
tietoliikenneyritykset, kunnat, rautatieyhtiöt ja kaivosyhtiöt.

1) Lähde: Kansainvälisen konsultin laatima analyysi.



Enersensellä on vankka ja pitkäaikainen asiantuntemus digitaalisten 

palveluiden ja tuotteiden kehityksestä. Enersensen johdon näkemyksen 

mukaan Enersensen tutkimus- ja kehitystoiminta yhdistettynä muuhun 

asiantuntemukseen ja osaamiseen teollisuudesta tukee Enersensen 

asemaa nykyisessä digitalisaatioon ja esineiden internetiin (IoT) kes-

kittyvässä kilpailussa kohti innovatiivisia ratkaisuja, joilla toteutetaan 

maailmanlaajuista digitaalista muutosta.

Esimerkkinä Enersensen innovatiivisista tuotteista on EmSite Telco – 

seuraavan sukupolven etävalvonta- ja ohjausjärjestelmä tietoliikenne-

tiloille. Se hyödyntää modernia teknologiaa ja joustavaa arkkitehtuuria, 

jotka mahdollistavat miehittämättömien teknisten tilojen optimoidun 

ylläpidon ja energianhallinnan. Järjestelmä on joustava, skaalautuva ja 

turvallinen. EmSite Telco mahdollistaa asiakkaille muun muassa etäval-

vonnan ja -hallinnan, älykkäät hälytykset, optimoidun huollon mahdollis-

tamat kustannussäästöt sekä säästöjä energiakustannuksissa.

22

Innovations 
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Vastuullinen kumppani,  
työnantaja ja yhteiskunnan jäsen

VASTUULLISUUS

Taloudellinen vastuu 

Enersense pyrkii pitämään huolta omasta kannattavuu-

destaan ja kilpailukyvystään.  Uudistamalla toimialan 

toimintatapoja sekä tuottamalla merkittävää taloudellista 

ja toiminnallista lisäarvoa asiakkailleen, Enersense pyrkii 

varmistamaan myös oman liiketoimintansa tulevaisuutta. 

Tuote- ja palvelukehitystä sekä toimitusketjun vastuullisuut-

ta ja riskikartoitusta, myös alihankkijoiden osalta, tarkastel-

laan säännöllisesti.

Enersense pyrkii ennakoivasti tunnistamaan kaikki hank-

keeseen, yritysostoon tai toiminnan koko elinkaareen liitty-

vät riskit ja välttää sekä lieventää näitä riskejä vastuullisen 

ja huolellisen toiminnan kautta. Enersensen organisaation 

hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää määrittelee hallituksen 

ja muun yritysjohdon roolit ja tapa johtaa sekä valvoa or-

ganisaatiota. Yhtiön hallintotapa käsittää suhteet omista-

jiin ja muihin sidosryhmiin.

Enersensen johtaminen, toiminta ja valvonta ovat laa-

tusertifioitu ISO 9001 -standardin mukaiseksi.

 

Enersense pyrkii olemaan vastuullinen, kannattava ja kilpailukykyinen 

yhteistyökumppani, työnantaja sekä yhteiskunnan jäsen. Enersense pyrkii 

noudattamaan säädettyjä lakeja ja sääntöjä kaikessa toiminnassaan, ja toi 

mimaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Enersensen 

tavoitteena on jatkuvasti motivoida sekä kehittää henkilöstöään, parantaa 

resurssitehokkuutta ja minimoida toimintansa kielteiset ympäristövaikutukset. 

Enersensen tavoitteena on kasvaa suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.

Sosiaalinen vastuu

Enersense on toimintansa alusta alkaen edistänyt työnte-

kijöiden ja työnantajien yhteistä työtä työhyvinvoinnin ja 

tuottavuuden kehittämiseksi. Yhtiössä pyritään kunnioitta-

maan ihmisoikeuksia, kohtelemaan samanarvoisina yksilöi-

nä ja edistämään tasa-arvoa kaikessa yritystoiminnassa, 

kuten asiakkaiden ja sidosryhmien kohtelussa. Lisäksi 

Enersensellä pyritään huolehtimaan eri projektien turval-

lisista työoloista kaikilla organisaatiotasoilla. Enersensen 

johdon käsityksen mukaan työntekijöiden erilaisten tausto-

jen, osaamisten ja ominaisuuksien hyödyntäminen tekevät 

Enersensestä entistä innovatiivisemman, tuottavamman ja 

vastuullisemman työyhteisön.

Enersensellä on työntekijöiden terveyteen ja työolojen 

turvallisuuteen liittyvät toiminnot sertifioitu OHSAS 18001 

-standardin mukaiseksi.

Ympäristövastuu

Enersensen merkittävimmät ympäristövaikutukset tule-

vat asiakkaille tuotettujen ratkaisujen kautta. Enersensen 

tavoitteena on myötävaikuttaa päästöttömän yhteiskun-

nan luomiseen rakentamalla tulevaisuuden energia- ja 

telekommunikaatioinfrastruktuuria, uudistamalla teollisuus-

sektoria ja viemällä tietotaitoa kansainvälisille markkinoille. 

Enersense voi myötävaikuttaa energiamurrokseen uusiutu-

vaan energiaan ja sähköverkkojen rakentamiseen liittyvillä 

projekteilla. Lisäksi Enersense voi toiminnallaan pyrkiä sen 

asiakkaiden päästöjen minimointiin esimerkiksi hyödyntä-

mällä digitalisaatioon perustuvia ratkaisuja. Enersense aut-

taa myös asiakkaitaan ydinvoiman ja teollisuusomaisuuden 

tehokkaassa hyödyntämisessä. Enersensellä on erityisen 

keskeinen rooli Baltiassa siirtymässä kohti matalapäästöis-

tä ja päästötöntä yhteiskuntaa.

Enersense pyrkii noudattamaan ympäristövaikutuksiin 

liittyviä lainsäädäntöjä, tunnistaa muutostarpeet ja kehit-

tää toimintaansa jatkuvasti. Ympäristövastuuta pyritään 

parantamaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti läpi 

Enersensen prosessien.

Enersensen ympäristöjohtaminen, -toiminta ja -valvonta 

ovat sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaiseksi.
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Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä %

MBÅ Invest Oy 2 753 072 23,69

Nidoco AB 2 075 000 17,85

Joensuun Kauppa ja Kone Oy 1 446 852 12,45

Verman Group Oy 1 250 000 10,75

Taloustieto Incrementum Ky 834 271 7,18

Corporatum Oy 485 283 4,18

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 275 000 2,37

Siementila Suokas Oy 240 860 2,07

Holopainen Jussi Samuli 158 395 1,36

ProUp Oy 151 806 1,31

Kymmenen suurinta, yhteensä 9 670 539 83,20

Muut osakkeenomistajat 1 952 190 16,80

Yhteensä 11 622 729 100,00

Kymmenen suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa omistuksineen 9.6.2021

Yhtiöllä oli Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon 

mukaan 3 947 osakkeenomistajaa 9.6.2021.

Omistusrakenne



25

Hallitus

Jaakko Eskola s. 1958

• Diplomi-insinööri

• Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2021 

lähtien

• Osakkeet: 0

Lisäksi Eskola toimii Keskinäinen työeläkevakuu-

tusyhtiö Varman hallituksen varapuheenjohtajana, 

Neles Oyj:n ja Suominen Oyj:n hallitusten puheen-

johtajana sekä Cargotec Oyj:n, Virala Acquisi-

tion Company Oyj:n ja Pörssisäätiön hallitusten 

jäsenenä. Eskolalla on 23 vuoden ura Wärtsilässä. 

Näiden vuosien aikana hän vastasi Wärtsilän 

energialiiketoiminnan asiakasrahoituksesta, 

voimalahankkeiden kehityksestä, kansainvälisestä 

myynnistä sekä kymmenen vuoden ajan meriliike-

toiminnasta. Vuosina 2015–2021 hän toimi Wärt-

silän konsernijohtajana. Ennen Wärtsilää Eskola 

toimi 14 vuoden ajan kansainvälisellä pankkialalla. 

Eskolalla on monipuolinen ja laaja kokemus kan-

sainvälisestä palveluliiketoimintaan erikoistunees-

ta teknologiayhtiöstä, digitaalisesta transformaa-

tiosta sekä globaaleista yritysjärjestelyistä.

Riippuvainen yhtiön merkittävästä 

osakkeenomistajasta.

Riippumaton yhtiöstä.

Markku Kankaala s. 1963

• Insinööri

• Hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja

• Hallituksen jäsen vuodesta 2020 lähtien 

ja vuoden 2021 maaliskuuhun saakka 

hallituksen puheenjohtaja

• Osakkeet: 1 2001)

Lisäksi Kankaala toimii Perheyhtiö PM 

Ruukki Oy:n omistajana, toimitusjohtaja-

na ja hallituksen puheenjohtajana, MBÅ 

Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja-

na sekä hallituksen puheenjohtajana ja 

varsinaisena jäsenenä lukuisissa muissa 

yhtiöissä. Tätä ennen Kankaala on toiminut 

pörssiyhtiö Afarak Group Oyj:n (ent. Ruukki 

Group Oyj) perustajana ja pitkäaikaisena 

hallituksen jäsenenä, sekä uransa aikana 

ollut jäsenenä yhteensä noin 50 yrityksen 

hallituksessa.

Riippuvainen yhtiön merkittävästä 

osakkeenomistajasta.

Riippumaton yhtiöstä.

1) Osakeomistus suoraan 1 200 osaketta ja välillisesti  
2 753 072 osaketta yhdessä eräiden muiden johtohen-
kilöiden kanssa omistetun vaikutusvaltayhteisön MBÅ 
Invest Oy kautta.

Päivi Jokinen s. 1968

• Kauppatieteiden maisteri

• Hallituksen jäsen vuodesta 2020 

lähtien

• Osakkeet: 0

Lisäksi Jokinen toimii Avant Advisors Oy:n 

toimitusjohtajana, European Women on 

Boardsin hallituksen puheenjohtajana, 

Incap Oyj:n hallituksen jäsenenä sekä 

Board Professionals Finlandin hallituk-

sen jäsenenä. Tätä ennen Jokinen on 

toiminut erinäisissä johto- ja asiakkuuk-

sienhallintatehtävissä Stora Ensolla, 

markkinoinnin ja viestinnän, strategisen 

suunnittelun ja innovaatiotoiminnan 

johtajana Kemiralla, strategisen suun-

nittelun ja markkinoinnin johtajana 

International Paper Europessa, markki-

nointisuunnittelijana Specialty Minerals 

Europessa, yrityskonsulttina Boston 

Consulting Groupilla sekä markkinointi-

konsulttina Pöyry Consultingilla.

Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä 

osakkeenomistajista.

Sari Helander s. 1967

• Kauppatieteiden maisteri

• Hallituksen jäsen vuodesta 2020 lähtien

• Osakkeet: 0

Lisäksi Helander toimii Ramirent Groupin 

talous- ja konsernitoiminnoista vastaavana 

johtajana, Netum Group Oyj:n hallituksen 

jäsenenä ja Evli Pankki Oyj:n hallituksen  

jäsenenä. Tätä ennen Helander on toiminut 

Greenstep Oy:n partnerina ja toimitusjoh-

tajana, Posti Oy:n logistiikkaratkaisujen 

liiketoimintajohtajana, Posti-konsernin 

talousjohtajana, talousjohtotehtävissä 

Nokia-konsernissa ja, useissa erilaisissa 

talousrooleissa Nokia Networksilla. Tämän 

lisäksi Helander on aikaisemmin toiminut 

muun muassa Samlink Oy:n hallituksen 

jäsenenä sekä Patria Oyj:n hallituksen 

jäsenenä.

Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä 

osakkeenomistajista.
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Hallitus

Sirpa-Helena Sormunen s. 1959

• Oikeustieteen maisteri

• Hallituksen jäsen vuodesta 2021 lähtien

• Osakkeet: 1 900

Lisäksi Sormunen toimii Uniper SE:n laki-

asiainjohtajana ja Nammo AS:n hallituk-

sen jäsenenä. Tätä ennen Sormunen on 

toiminut lakiasiainjohtajana ja johtoryhmän 

jäsenenä Fortum Oyj:ssä ja Patria Oyj:ssä 

sekä Nokia-konsernissa erinäisissä laki-

asiainjohtotehtävissä sekä TeliaSonera  

Finland Oyj:ssä ja Sonera Oyj:ssä lakiasian-

johtotehtävissä.

Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä 

osakkeenomistajista.

Petri Suokas s. 1973

• Talonrakentajan ammattitutkinto

• Hallituksen jäsen vuodesta 2020 lähtien

• Osakkeet: 240 8602)

Lisäksi Suokas toimii Suotuuli Oy:n hallituk-

sen puheenjohtajana ja toimitusjohtajana, 

Siementila Suokas Oy:n hallituksen puheen-

johtajana ja toimitusjohtajana, KB Areena 

Kauhajoki Oy:n hallituksen puheenjohtaja-

na, Tilasiemen Oy:n hallituksen jäsenenä 

ja varapuheenjohtajana, MBÅ Invest Oy:n 

hallituksen jäsenenä ja suurimpana omis-

tajana, sekä Karhu Basket ry:n hallituksen 

varapuheenjohtajana.

Riippuvainen yhtiön merkittävästä osak-

keenomistajasta.

2) Osakeomistus välillisesti 2 753 072 osaketta yhdessä 
eräiden muiden johtohenkilöiden kanssa omistetun vaiku-
tusvaltayhteisön MBÅ Invest Oy kautta ja 240 860 osaket-
ta määräysvaltayhteisön Siementila Suokas Oy kautta.

Herkko Plit  s. 1970

• Diplomi-insinööri

• Hallituksen jäsen vuodesta 2020 lähtien

• Osakkeet: 0

Lisäksi hän toimii P2X Solutions Oy:n toimi-

tusjohtajana ja hallituksen jäsenenä sekä 

World Energy Council Finlandin hallituksen 

varapuheenjohtajana. Tätä ennen Plit on 

toiminut toimitusjohtajana Baltic Connec-

tor Oy:llä, teollisuusneuvoksena työ- ja 

elinkeinoministeriön energiaosastolla, 

toimitusjohtajana Fortum Nuclear Services 

Oy:ssä, johtotehtävissä Fortum Power and 

Heat Oy:ssä ja Teollisuuden Voima Oyj:ssä,  

yksikön päällikkönä European Fusion  

Development Agreement CSU, EU Comis-

sion R&D Departmentissa ja suunnitteluin-

sinöörinä Fortum Engineering Oy:llä. Tämän 

lisäksi Plit on aikaisemmin toiminut muun 

muassa Fusion for Energy Procurement and 

Contracts -komitean puheenjohtajana sekä 

Baltic Connector Oy:n hallituksen puheen-

johtajana.

Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä 

osakkeenomistajista.
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Toimitusjohtaja ja 
johtoryhmä

Jussi Holopainen s. 1977

• Tradenomi

• Toimitusjohtaja vuodesta 2013 

lähtien

• Osakkeet: 158 3951)

Toiminut aiemmin Enersensessä 

myyntijohtajana ja varatoimitus-

johtajana. Tämän lisäksi Holo-

painen toimii hallituksen puheen-

johtajana KT-Shelter Oy:ssä ja 

Yrittäjien Voima Oy:ssä. Hän 

toimii lisäksi hallituksen jäsenenä 

MBÅ Invest Oy:ssä, Suomi Teline 

Oy:ssä, Nakkila Works Oy:ssä ja 

Finnuclear ry:ssä.

1) Osakeomistus suoraan 158 395 osaketta 
ja välillisesti 2 753 072 osaketta yhdessä 
eräiden muiden johtohenkilöiden kanssa 
omistetun vaikutusvaltayhteisön MBÅ  
Invest Oy kautta.

Risto Takkala  s. 1965

• Kauppatieteiden maisteri

• Talousjohtaja vuodesta 2019 

lähtien

• Osakkeet: 02)

Toiminut aiemmin talousjohta-

jana LeadDesk Oyj:ssä ja Neste 

Jacobs Oy:ssä sekä useissa 

talousjohdon tehtävissä Neste 

Oyj:ssä.

2) Osakeomistus välillisesti 2 753 072 osaket-
ta yhdessä eräiden muiden johtohenkilöiden 
kanssa omistetun vaikutusvaltayhteisön  
MBÅ Invest Oy kautta.

Jaakko Leivo   s. 1981

• Sähköinsinöörin kandidaatti

• Liiketoimintajohtaja, Smart  

Industry, vuodesta 2020 lähtien 

• Osakkeet: 03)

Toiminut aiemmin Enersense 

Works Oy:n varatoimitusjohtaja-

na sekä Enersense Works Oy:n ja 

Enersense Painting Oy:n toimitus-

johtajana.

3) Osakeomistus välillisesti 2 753 072 osaket-
ta yhdessä eräiden muiden johtohenkilöiden 
kanssa omistetun vaikutusvaltayhteisön MBÅ
Invest Oy kautta.

Mika Linnamäki s. 1977

• Ylioppilas

• Liiketoimintajohtaja,  

Staff Leasing -resursointi- 

liiketoiminta, vuodesta  

2020 lähtien

• Osakkeet: 04)

Toiminut aiemmin yhtiön  

myyntikoordinaattorina.

4) Osakeomistus välillisesti 2 753 072  
osaketta yhdessä eräiden muiden johtohen-
kilöiden kanssa omistetun vaikutusvalta-
yhteisön MBÅ Invest Oy kautta.

Johanna Nurkkala s. 1987

• Oikeustieteen maisteri

• Lakiasiainjohtaja vuodesta 

2020 lähtien

• Osakkeet: 0

Toiminut aiemmin Empower 

-konsernissa lakiasiainjohtajana 

ja vanhempana lakimiehenä sekä 

asianajajan tehtävissä muun 

muassa Hannes Snellman Asian-

ajotoimisto Oy:ssä.
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Toimitusjohtaja ja 
johtoryhmä

Tommi Manninen s. 1971

• Yhteiskuntatieteiden  

maisteri

• Viestintä- ja yhteiskuntasuh-

teista vastaava johtaja  

vuodesta 2021 lähtien

• Osakkeet: 0

Toiminut aiemmin viestintätoi-

misto Kreabissa sisältöjohtajana 

sekä toimittajana ja tuottajana 

muun muassa MTV:n uutis- ja 

ajankohtaistoimituksessa,  

Kauppalehdessä ja Helsingin 

Sanomissa.

Maija Kaski s. 1967

• Kasvatustieteen maisteri

• Henkilöstöjohtaja vuodesta  

2020 lähtien

• Osakkeet: 0

Toiminut aiemmin Empower-kon-

sernissa henkilöstöjohtajana sekä 

Martela Oyj:ssä henkilöstöstä ja 

vastuullisuudesta vastaavana 

johtajana ja Talvivaaran henkilös-

töjohtajana.

Juha Silvola s. 1972

• Diplomi-insinööri

• Liiketoimintajohtaja Power  

vuodesta 2020 lähtien

• Osakkeet: 0

Toiminut aiemmin Empowerin 

Power-divisioonan toimitusjohta-

jana ja Suomen Maastorakentajat 

Oy:n toimitusjohtajana.

Anna Lindén s. 1973

• Valtiotieteiden maisteri

• Liiketoimintajohtaja Connec- 

tivity vuodesta 2020 lähtien

• Osakkeet: 0

Tämän lisäksi hän toimii hallituk-

sen puheenjohtajana Innofac-

tor Oyj:ssä. Toiminut aiemmin 

Nokialla monissa eri globaaleissa 

johtotehtävissä, viimeiseksi  

Mobile Networks-liiketoiminta-

ryhmän COO:na.

Margus Veensalu s. 1968

• Luonnontieteiden kandidaatti 

(konetekniikan insinööri)

• Liiketoimintajohtaja Internatio-

nal Operations vuodesta 2020 

lähtien

• Osakkeet: 0

Toiminut aiemmin Empower-kon-

sernissa useilla nimikkeillä, viimei-

simpänä Baltian liiketoiminnasta 

vastaavana johtajana.
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Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS)
1.1.–31.3. 1.1.–31.12.

2021 2020 2020 2019

(tuhatta euroa)
(IFRS)

(tilintarkastamaton)
(IFRS)

(tilintarkastettu)

Liikevaihto 53 308 14 829 147 460 58 057

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 291  302 

Valmistus omaan käyttöön 169  461 

Liiketoiminnan muut tuotot 506 170 1 804 261

Materiaalit ja palvelut 20 789 5 250 59 327 16 226

Työsuhdeetuuksista aiheutuvat kulut 25 070 8 612 69 973 38 599

Poistot ja arvonalentumiset 2 300 287 4 995  1 017

Liiketoiminnan muut kulut 6 159 801 11 019  3 473

Osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien sijoitusten tuloksesta 7 14 67 31

Liikevoitto (-tappio) -619 63 4 780 -965

Rahoitustuotot 30 1 50 17

Rahoituskulut 701 79 1 972 424

Rahoitustuotot ja kulut 671 78 1 921 407

Voitto (tappio) ennen veroja -1 289 -15 2 859 -1 372

Tuloverot 41 21 480 1

Tilikauden voitto (-tappio) -1 331 -36 2 379 - 1 371
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1.1.–31.3. 1.1.–31.12.
2021 2020 2020 2019

(tuhatta euroa)
(IFRS)

(tilintarkastamaton)
(IFRS)

(tilintarkastettu)

Muut laajan tuloksen erät

Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteisiksi

Muuntoerot 309 2 367 4

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi - - - -

Etuuspohjaisten työsuhteen jälkeisten velvoitteiden uudelleen määrittäminen   42 

Tilikauden muut laajat tuloksen erät verovaikutus huomioiden 309 -2 -409 4

Tilikauden laaja tulos -1 022 -37 1 970 -1 367

Tilikauden voiton ja (tappion) jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 1 154 12 2 039 1 262

Määräysvallattomille omistajille 177 24 340 109

Tilikauden voitto (-tappio) -1 331 -36 2 379 -1 371

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 845 13 1 630 1 258

Määräysvallattomille omistajille 177 24 340 109

Tilikauden laaja tulos -1 022 -37 1 970 -1 367

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS)
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Konsernitase (IFRS)
31.3. 31.12.

2021 2020 2020 2019

(tuhatta euroa)
(IFRS)

(tilintarkastamaton)
(IFRS)

(tilintarkastettu)

Varat

Pitkäaikaiset varat

Liikearvo 26 376 4 244 26 376   4 244

Muut aineettomat hyödykkeet 12 929 277 13 566 229

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 18 147 2 512 18 784 2 625

Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset 1 505 943 1 467 905

Lainasaamiset 150 443 150 443 

Myynti ja muut saamiset 1 066 2 960 2

Laskennalliset verosaamiset 540 693 570 685

Pitkäaikaiset varat 60 714 9 115 61 873 9 133

Lyhytaikaiset varat

Vaihtoomaisuus 3 079 386 3 566 373

Myyntisaamiset 17 815 10 446 24 184 9 855

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 256 148 158 100

Muut saamiset 21 220 1 736 8 439 2 157

Rahavarat 22 487 1 442 17 694 1 276

Lyhytaikaiset varat yhteensä 64 858 14 158 54 041 13 762

 

Varat yhteensä 125 571 23 273 115 914 22 894

Oma pääoma ja velat

Oma pääoma

Osakepääoma 80 80 80 80

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 30 154 8 290 15 602 8 290

Vararahasto 313 313 313 313

Muuntoerot 54 2 363 4

Kertyneet voittovarat 263 1 324 1 794 61

Tilikauden voitto (tappio) 1 154 12 2 039 1 262

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 29 602 7 350 15 877 7 363

Määräysvallattomien omistajien osuudet 1 316 338 1 768 314

Oma pääoma yhteensä 30 919 7 012 17 645 7 050
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31.3. 31.12.
2021 2020 2020 2019

(tuhatta euroa)
(IFRS)

(tilintarkastamaton)
(IFRS)

(tilintarkastettu)

Velat

Pitkäaikaiset velat

Lainat 3 635 83 3 717 83

Vuokrasopimusvelat 5 387 1 161 5 517 1 051

Verohallinnon maksujärjestely 249  518 

Muut velat 28  12 

Laskennalliset verovelat   0 

Työsuhdeetuuksista johtuvat velvoitteet 435  435 

Varaukset 481  481 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 10 214 1 244 10 680 1 134

Lyhytaikaiset velat

Lainat 14 550 4 160 14 224 3 695

Vuokrasopimusvelat 3 642 793 3 473 1 014

Saadut ennakot 3 168  3 607 

Ostovelat 12 349 3 523 16 530 4 177

Verohallinnon maksujärjestely 1 011  1 926 

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 258 83 257 23

Muut velat 47 958 6 457 45 980 5 800

Varaukset 1 504  1 592 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 84 438 15 017 87 589 14 711

Velat yhteensä 94 653 16 261 98 269 15 845

Oma pääoma ja velat yhteensä 125 571 23 273 115 914 22 894

Konsernitase (IFRS)
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Konsernin rahavirtalaskelmatietoja
1.1.–31.3. 1.1.–31.12. 1.1.–31.12.

2021 2020 2020 2019 2019 2018

(tuhatta euroa)
(IFRS)

(tilintarkastamaton)
(IFRS)

(tilintarkastettu)
(FAS)

(tilintarkastettu)

Liiketoiminnan nettorahavirta 8 512 41 1 866 1 379 -2 112 - 376

Investointien nettorahavirta 651 122 12 075 771 -774 -3 443

Rahoituksen nettorahavirta: 13 964 247 2 451 818 1 555 4 415

Rahavarojen nettomuutos 4 800 165  16 391 -1 332 -1 332 597

Rahavarat tilikauden alussa 17 694 1 276  1 276  2 608 2 608 2 012

Valuuttakurssien muutosten vaikutukset rahavaroihin 6   26      

Rahavarat tilikauden lopussa 22 487 1 442 17 694 1 276 1 276 2 608
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Keskeisiä tunnuslukuja 
1.1.–31.3. 1.1.–31.12. 1.1.–31.12.

2021 2020 2020 2019 2019 2018

(tuhatta euroa ellei toisin ilmoitettu)
(IFRS)

(tilintarkastamaton)
(IFRS)

(tilintarkastamaton ellei toisin ilmoitettu)
(FAS)

(tilintarkastamaton ellei toisin ilmoitettu)

Liikevaihto 53 308 14 829 147 4601) 58 0571) 58 0571) 47 3551)

Käyttökate 1 681 349 9 775 52 753 1 242

Käyttökate % 3,2 2,4 6,6 0,1 1,3 2,6

Oikaistu käyttökate 2 565 349 11 510 52 753 1 242

Oikaistu käyttökate % 4,8 2,4 7,8 0,1 1,3 2,6

Liikevoitto (tappio) 619 63 4 780¹) 9651) 1 8971) 1 6731)

Liikevoitto (tappio) % 1,2 0,4 3,2 1,7 3,3 3,5

Oikaistu liikevoitto (tappio) 783 63 7 474 965 1 897 1 673

Oikaistu liikevoitto (tappio) % 1,5 0,4 5,1 1,7 3,3 3,5

Henkilöstökulut 25 070 8 612 69 973¹) 38 599¹) 38 840¹) 31 527¹)

Rahoitustuotot ja kulut 671 78 1 921¹) 407¹) 367¹) 1 013¹)

Tulos ennen veroja 1 289 15 2 859¹) 1 372¹)  2 264¹) 2 686¹)

Tilikauden voitto (tappio) 1 331 36 2 379¹) 1 371¹) 2 133¹) 1 937¹)

Taseen loppusumma 125 571 23 273 115 914¹) 22 894¹) 20 368¹) 19 053¹)

Oma pääoma 30 919 7 012 17 645¹) 7 050¹)     6 575¹) 8 813¹)

Rahavarat 22 487 1 442 17 694¹) 1 276¹) 1 276¹) 2 608¹)

Omavaraisuusaste % 25,3 30,1 15,7 30,8 32,3 46,3

Nettovelkaantumisaste % 15,3 67,8 52,3 64,8 38,0 4,4

Oman pääoman tuotto % 5,5 0,5 19,3 17,7 27,7 33,4

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 363 122 1 217 331 52 184

Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankituilla rahavaroilla 257  12 966   2 672

Investoinnit osakkuusyhtiöihin 31   110 465 170

Osakkuusyhtiöiden myynnit   633   

Hankitut liiketoiminnat      490

Osakekohtainen tulos (euroa) 0,12 0,00 0,27²) 0,21³) 0,36³) 0,404)

Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) 0,12 0,00 0,27²) 0,21³)  

Konsernin keskimääräinen täysipäiväisten työntekijöiden  
lukumäärä (henkilötyövuosi) 1 950 758 1 333 822 822 676

Konsernin keskimääräinen henkilöstön lukumäärä 2 041 816 1 409 884 884 727

Konsernin henkilöstön lukumäärä tilikauden päättyessä 2 190 773 2 074 851 851 839

1) Tilintarkastettu.  2) Osakemäärä keskimäärin 7 423 139.  3) Osakemäärä keskimäärin 5 947 729.  4) Osakemäärä keskimäärin 5 317 066. 
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Laskentakaavat
Vaihtoehtoinen tunnusluku Laskentakaava

Käyttökate Liikevoitto + Poistot + Arvonalentumiset

Käyttökate % 100 x (Käyttökate / Liikevaihto)

Oikaistu käyttökate Liikevoitto + Poistot ja Arvonalentumiset +  
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Oikaistu käyttökate % 100 x (Oikaistu käyttökate / Liikevaihto)

Liikevoitto Voitto (tappio) ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja rahoituskuluja 

Liikevoitto % 100 x (Liikevoitto / Liikevaihto)

Oikaistu liikevoitto Liikevoitto (tappio) + Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät +  
Yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot1)

Oikaistu liikevoitto % 100 x (Oikaistu liikevoitto (tappio) / Liikevaihto)

Omavaraisuusaste % 100 x (Oma pääoma / (Taseen loppusumma – Saadut ennakot))

Nettovelkaantumisaste % 100 x (Korolliset velat2) – Rahavarat) / Oma pääoma

Oman pääoman tuottoprosentti % 100 x (Tilikauden voitto / Oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana)

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Tietyt varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat liiketapahtumat tai 
rahavirtaan vaikuttamattomat arvostuserät, joilla on merkittävä vaikutus 
kauden tuloslaskelmaan, on oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavina eriä, 
jos ne aiheutuvat:
A) Johdon harkinnan mukaan tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavista 
olennaisista eristä, jotka liittyvät yritysjärjestelyihin, kuten yrityshankintojen 
transaktiokuluihin ja integraatiokuluihin mukaan lukien työsuhteiden 
päättämiseen liittyviin kuluihin, ja/tai rakenteellisiin uudelleenjärjestelyihin 
sekä merkittäviin irtisanomiskustannuksiin
B) Käyttöomaisuuden ja sijoitusten myyntivoitoista ja tappioista

Yrityshankintoihin liittyvien aineettomien  
hyödykkeiden poistot

Poistot aineettomien hyödykkeiden yrityshankintoihin liittyvien alaskirjaus
ten oikaisuista.

Osakekohtainen tulos (laimentamaton) Laimentamaton osakekohtainen tulos on laskettu jakamalla konsernin 
tuloslaskelman mukainen tilikauden tulos liikkeeseen laskettujen osakkeiden 
painotetulla keskiarvolla.

Laimennettu osakekohtainen tulos Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos lasketaan muuten 
samalla tavalla, kun yllä esitetty laimentamaton osakekohtainen tulos, 
mutta osakkeiden painotetussa keskiarvossa otetaan huomioon kaikkien 
laimentavien potentiaalisten osakkeiden osakkeiksi muuttamisesta johtuva 
laimentava vaikutus.

¹) Asiakassuhteiden ja tilauskannan poistot.
2) Korolliset velat sisältävät lainat ja vuokra-
sopimusvelat. 
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Toimintaympäristöön liittyviä riskejä

• Maailmanlaajuisilla epidemioilla tai pandemioilla voi olla 

olennaisen haitallinen vaikutus Enersensen liiketoimin-

taan muun muassa yleisen taloustilanteen sekä rahoituk-

sen saatavuuden heikentymisen, projektien keskeytymi-

sen ja asiakkaiden taloudellisen toiminnan vähentymisen 

kautta.

• Kilpailun lisääntymisellä voi olla haitallinen vaikutus  

Enersensen tilauskannan kertymiseen ja siten liikevaih-

toon sekä kannattavuuteen.

• Epävarmuus yhtiön päämarkkinoilla Suomessa ja Bal-

tiassa tai maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden 

olosuhteissa voivat vaikuttaa Enersensen ja sen asiak-

kaiden rahoituksen saatavuuteen ja sitä kautta yhtiön 

tarjoamien palveluiden kysyntään.

Enersensen liiketoimintaan liittyviä riskejä

• Yhtiön epäonnistuminen projektien ja palveluiden hankki-

misessa, kilpailutuksissa ja tarjouslaskennassa voi vaikut-

taa olennaisesti yhtiön liikevaihtoon ja kannattavuuteen. 

• Yhtiö on riippuvainen sen suurimmista asiakkaista ja 

niiden luottokelpoisuudesta. Näiden asiakkaiden menet-

täminen vaikuttaisi olennaisesti yhtiön liikevaihtoon ja 

kannattavuuteen.

• Laajentuminen uusille toimialoille ja maantieteellisille 

markkina-alueille voi altistaa yhtiön suuremmille riskeille, 

kuin mitä se kohtaa olemassa olevilla markkinoillaan.

• Yhtiön riskienhallinnalla ja sisäisellä valvonnalla ei vält-

tämättä kyetä estämään tai havaitsemaan riittävällä 

tavalla yhtiön ohjeistuksen tai sääntelyn vastaisia toimia, 

laiminlyöntejä tai virheitä tai yhtiön riskienhallinta tai 

sisäinen valvonta ei välttämättä ole riittävää.

• Katkokset ja/tai häiriöt IT-järjestelmissä voivat vaikeuttaa 

tai keskeyttää liiketoiminnan osittain, ja yhtiö voi joutua 

maksamaan korvauksia muiden muassa asiakkailleen, 

minkä lisäksi yhtiötä vastaan voidaan nostaa immateriaa-

lioikeuksien loukkaamiseen perustuvia kanteita.

• Tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät riskit saattavat 

toteutuessaan vaikuttaa haitallisesti Enersensen liiketoi-

mintaan, tulevaisuudennäkymiin, liiketoiminnan tulokseen 

tai taloudelliseen asemaan.

• Jos Enersenselle aiheutuu vahinkoja tai menetyksiä, jotka 

eivät kuulu sen vakuutusten piiriin tai ylittävät sen vakuu-

tusturvan, tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus 

Enersensen liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen 

asemaan.

• Keskeytykset, viivästykset ja peruutukset Enersensen ti-

lauskannassa voivat heikentää tuloksen ennustettavuut-

ta, yhtiön kannattavuutta ja taloudellista asemaa.

Liiketoiminnan projektiluontoisuuteen liittyviä riskejä

• Epäonnistumiset projektinhallinnassa, projektien toteut-

tamisessa, projektisopimusten laadinnassa tai projektien 

hinnoittelussa voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti 

Enersensen kannattavuuteen.

• Enersense on riippuvainen kyvystään hankkia projektien 

edellyttämiä takauksia.

• Virheillä, viivästyksillä ja muilla laiminlyönneillä tai puut-

teilla Enersensen alihankkijoiden toiminnassa voi olla 

olennaisen haitallinen vaikutus Enersensen maineeseen, 

liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

• Kausiluonteisuus ja sääolosuhteet voivat vaikuttaa yhtiön 

tulokseen.

Riskitekijät
Enersensen strategian toteuttamiseen liittyviä riskejä

• Enersense ei välttämättä pysty toteuttamaan strategi-

aansa menestyksekkäästi, tai hyödyntämään uusia liike-

toimintatilaisuuksia täysimittaisesti tai oikea-aikaisesti, 

millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Enersensen 

kannattavuuteen.

• Enersensen suunniteltu strategisten osaamisalueiden, 

palveluiden ja/tai asiakkuuksien kehittämiseen perustuva 

kasvu yritysjärjestelyiden avulla ei välttämättä toteudu 

kokonaan tai ollenkaan.

• Enersense ei välttämättä onnistu saavuttamaan tavoit-

telemaansa kannattavuutta tai liikevaihtoa.

Johtoon ja työntekijöihin liittyviä riskejä

• Enersensen epäonnistumisella henkilöstön sitouttamises-

sa ja rekrytoinnissa voi olla olennaisen haitallinen vaiku-

tus Enersensen liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

• Epäonnistuminen työturvallisuuteen sekä HR-ohjeiden 

mukaiseen toimintaan liittyen voi johtaa yhtiön korvaus-

vastuuseen.

• Yhtiö altistuu työriitojen riskeille, ja tämä voi lisätä  

yhtiön kustannuksia ja/tai heikentää sen toiminnan  

joustavuutta.

Taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen liittyviä riskejä

• Liikearvon mahdollisilla tulevilla arvonalentumisilla voi 

olla olennainen haitallinen vaikutus yhtiön taseasemaa 

kuvaaviin tunnuslukuihin ja tulokseen sekä omavarai-

suutta koskevan kovenanttiehdon täyttymiseen yhtiön 

rahoituksen erityisehtosopimuksessa.

• Enersense ei välttämättä onnistu rahoittamaan kas-

vustrategiansa toteuttamista tai liiketoimintaansa.
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• Enersensen rahoitussopimusten sisältämät taloudelliset 

kovenantit voivat rajoittaa Enersensen liiketoimintaa 

ja taloudellista joustavuutta, ja Erityisehtosopimuksen 

noudattamatta jättämisellä voi olla olennainen vaikutus 

yhtiön osingonmaksukykyyn.

• Yhtiö altistuu jälleenrahoitus- ja maksuvalmiusriskeille.

• Enersense ei välttämättä pysty perimään saataviaan oi-

kea-aikaisesti, mikä voi pienentää Enersensen rahavirtoja 

ja vaikuttaa haitallisesti Enersensen maksuvalmiuteen.

• Yhtiö altistuu korkojen vaihtelulle.

• Valuuttakurssien vaihtelulla voi olla haitallinen vaikutus 

yhtiön tulokseen.

• Listalleottoesitteen tilintarkastamattomat pro forma 

-taloudelliset tiedot on esitetty ainoastaan havainnol-

listamistarkoituksessa, ja ne voivat poiketa olennaisesti 

Enersensen todellisesta liiketoiminnan tuloksesta.

Oikeudelliset ja lainsäädäntöön liittyvät riskit

• Virheet tai viivästykset Enersensen projekteissa ja muus-

sa toiminnassa voivat johtaa merkittäviin korvausvaa-

timuksiin, ja tällaisilla vaatimuksilla, oikeudenkäynneillä 

tai muilla oikeudellisilla menettelyillä voi olla olennaisen 

haitallinen vaikutus Enersenseen.

• Lakien, määräysten ja standardien rikkominen voi johtaa 

merkittäviin sakkoihin ja muihin sanktioihin sekä maineen 

vahingoittumiseen.

• Hankintamenettelyihin liittyvät mahdolliset valitukset ja 

oikeudenkäynnit voivat vahingoittaa yhtiön mainetta ja/

tai heikentää sen kannattavuutta.

• Enersense ei välttämättä pysty valmistautumaan säänte-

lyn tai julkisen sektorin viranomaissääntelyn tai -politiikan 

mahdollisiin muutoksiin, millä voi olla olennaisen haitalli-

nen vaikutus Enersensen liiketoimintaan.

Verotukseen liittyviä riskejä

• Mikäli Enersense ei kykene hyödyntämään sillä olevia las-

kennallisia verosaamisia, tällä voi olla haitallinen vaikutus 

Enersensen liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen 

tilaan.

• Yhtiön verovelvoitteita voidaan muuttaa tai määrätä 

uudelleen siirtohinnoittelusäädösten perusteella.

Yhtiön Osakkeisiin liittyviä riskejä

• Yhtiön osakkeiden markkinahinta tai likviditeetti saatta-

vat vaihdella huomattavasti.

• Osakkeenomistajille tulevaisuudessa mahdollisesti jaet-

tavasta osingosta tai maksettavasta pääomanpalautuk-

sesta ei ole takeita.

• Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien etu ei välttämättä 

ole yhtenevä muiden osakkeenomistajien edun kanssa.

• Merkittävä osakkeenomistaja saattaa myydä huomat-

tavan osan omistuksistaan, millä voi olla negatiivinen 

vaikutus yhtiön osakkeiden kurssiin.

• Tietyt ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä 

kykene käyttämään merkintäoikeuksiaan mahdollisissa 

tulevissa osakeanneissa.

• Sijoittajat, joiden viitevaluutta on muu kuin euro, altistu-

vat osakkeisiin sijoittaessaan tietyille valuuttariskeille.

Osakeantiin ja listautumiseen liittyviä riskejä

• Yhtiö voi epäonnistua pörssiyhtiöltä vaadittavien toimin-

tojen toteuttamisessa.

• Listautuminen aiheuttaa yhtiölle lisäkustannuksia.

• Merkinnät ovat peruuttamattomia, ja lopullinen merkin-

tähinta voi olla korkeampi tai alhaisempi kuin vallitseva 

osakkeen markkinahinta.

• Osakeantiin ja mahdollisiin tuleviin osakeanteihin osallis-

tumattoman osakkeenomistajan omistus laimentuu.

• Yhtiön listautuminen ei välttämättä onnistu tai se voi 

viivästyä.

• Osakeannin toteuttamisen edellytykset eivät välttämättä 

toteudu.
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Osakeannin yleiset ehdot

Varsinaisen yhtiökokouksen osakeantivaltuutus
Enersense International Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous 
päätti 19.3.2021 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään enintään 
3 000 000 uuden osakkeen antamisesta. Hallitus valtuutettiin päät-
tämään edellä mainitun valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin 
ehdoista, mukaan lukien osakkeiden antamisesta suunnatulla osa-
keannilla. Yhtiön hallituksen odotetaan päättävän arviolta 23.6.2021 
tämän valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen Uusia Osakkeita 
(kuten määritelty jäljempänä).

Osakeanti
Yhtiö pyrkii keräämään alustavasti enintään noin 15 miljoonaa  
euroa ennen järjestelyyn liittyviä kuluja tarjoamalla osakkeen-
omistajien merkintäetuoikeudesta poiketen alustavasti enintään  
1 525 000 uutta osaketta (”Uudet Osakkeet” tai ”Tarjottavat Osak-
keet”) (i) instituutioannissa institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja 
soveltuvien lakien mukaan kansainvälisesti (”Instituutioanti”),  
(ii) yleisöannissa yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa  
(”Yleisö anti”) sekä (iii) henkilöstöannissa Yhtiöön tai sen konserniyh-
tiöihin merkintäaikana työsuhteessa olevalle henkilöstölle Suomessa, 
Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Ranskassa sekä Yhtiön hallituksen ja 
johtoryhmän jäsenille (”Henkilöstöanti” ja yhdessä Instituutioannin 
ja Yleisöannin kanssa ”Osakeanti”). Henkilöstöannissa merkintähinta 
määräytyy kuten on kuvattu kohdassa ”– Merkintähinta”.

Tarjottavat Osakkeet vastaavat enintään 11,6 prosenttia Yhtiön 
kaikista osakkeista (”Osakkeet”) ja niiden tuottamasta äänimää-
rästä Osakeannin jälkeen olettaen, että Yhtiö laskee liikkeeseen 
enintään 1 525 000 Uutta Osaketta ja että Henkilöstöantiin osal-
listumaan oikeutetut henkilöt merkitsevät yhteensä 150 000 Uutta 
Osaketta Henkilöstöannissa näihin Uusiin Osakkeisiin soveltuvalla 
merkintähinnalla. Yhtiön hallituksella on oikeus lisätä Tarjotta-
vien Osakkeiden määrää enintään 250 000 Uudella Osakkeella 
(”Lisäerä”). Mikäli myös Lisäerä käytetään täysimääräisesti, Yhtiö 
voi laskea liikkeeseen yhteensä enintään 1 775 000 Uutta Osa-
ketta, jolloin Uusien Osakkeiden osuus Yhtiön kaikista Osakkeista 
ja äänistä on noin 15,3 prosenttia ennen Osakeantia ja noin 13,2 
prosenttia Osakeannin jälkeen.

Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 
poiketen osana järjestelyä, jossa Yhtiön Osakkeet saatetaan  
kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla 

(”Listautuminen”). Osakeannin tavoitteena on edistää Yhtiön kykyä 
toteuttaa sen orgaaniseen ja epäorgaaniseen kasvuun tähtäävää 
strategiaa sekä tuoda taloudellista joustavuutta liiketoiminnan 
kehittämiseen, konsernin vakavaraisuutta kasvattamalla. Lisäksi 
Osakeannilla tavoitellaan omistuspohjan laajentamista uusilla 
institutionaalisilla ja muilla sijoittajilla. Osakaskuntaa laajentamalla 
Yhtiö pyrkii laajentamaan rahoituspohjaansa strategiansa mukaisen 
kasvun tukemiseksi sekä nyt että tulevaisuudessa, minkä lisäksi 
Yhtiö arvioi Osakkeen hinnanmuodostuksen tehostuvan yleisön hal-
lussa vapaasti vaihdettavissa olevien osakkeiden määrää kasvat-
tamalla. Henkilöstöannin tarkoituksena on sitouttaa ja kannustaa 
Yhtiön henkilöstöä. Merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten 
osakeyhtiölaissa tarkoitettu painava taloudellinen syy.

Osakeannin ehdot koostuvat Osakeannin yleisten ehtojen lisäksi 
Instituutioannin, Yleisöannin ja Henkilöstöannin erityisistä ehdoista.

Hyväksytyistä Osakkeiden merkinnöistä Yhtiölle suoritetut merkin-
tähinnat merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan 
oman pääoman rahastoon. Osakeannissa liikkeeseen laskettavien 
Uusien Osakkeiden lopullinen lukumäärä ilmoitetaan pörssitiedot-
teella arviolta 23.6.2021, Osakeannin merkintäpaikoissa ja Yhtiön 
verkkosivuilla osoitteessa www.enersense.com/osakeanti.

Osakeannin ehdollisuus, toteuttaminen ja julkaiseminen
Yhtiön hallitus päättää Tarjottavien Osakkeiden lopullisesta 
lukumäärästä ja Tarjottavien Osakkeiden allokoinnista (”Toteutta-
mispäätös”) arviolta 23.6.2021. Toteuttamispäätöksestä laaditaan 
yhteenveto pörssitiedotteeseen ja se tulee olemaan saatavilla 
Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.enersense.com/osakeanti 
välittömästi Toteuttamispäätöksen tekemisen jälkeen.

Osakeanti on ehdollinen sille, että Yhtiö ja Pääjärjestäjä allekir-
joittavat Osakeantia koskevan Järjestämissopimuksen (määritelty 
jäljempänä).

Yhtiön hallitus voi kysynnästä riippuen siirtää Tarjottavia Osak-
keita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio-, Yleisö- ja 
Henkilöstöannin välillä siten kuin Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstö-
annin erityisissä ehdoissa määrätään.

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä sekä menet-
telystä yli- ja alikysyntätilanteissa. Ylikysyntätilanteessa Yhtiö 
pyrkii hyväksymään Yleisöannissa annetut merkintäsitoumukset 
kokonaan 250 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka per sijoittaja 
14.6.2021 Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakkeenomistajalu-
etteloon merkittyjen osakkeenomistajien osalta ja 100 Tarjottavaan 
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Osakeannin ehdot
Osakkeeseen saakka per sijoittaja muiden Yleisöannissa merkintä-
sitoumuksen antaneiden osalta ja Henkilöstöannissa kokonaan 250 
Tarjottavaan Osakkeeseen saakka per sijoittaja. Näiden määrien 
ylittäviltä osin Yhtiö pyrkii jakamaan Tarjottavia Osakkeita Yleisö- ja 
Henkilöstöantikohtaisesti merkintäsitoumusten täyttämättä olevien 
määrien keskinäisessä suhteessa.

Pääjärjestäjä ja merkintäpaikat
Yhtiö on nimittänyt Evli Pankki Oyj:n (”Evli” tai ”Pääjärjestäjä”) toi-
mimaan Osakeannin Pääjärjestäjänä. Evli toimii merkintäpaikkana 
Instituutio- ja Yleisöannissa. Lisäksi Yhtiö on nimittänyt Nordnet 
Bank AB:n (”Nordnet”) merkintäpaikaksi Yleisöannissa, minkä lisäksi 
Nordnet ottaa myös merkintöjä vastaan Instituutioannissa. Henki-
löstöannissa merkintäpaikkana toimii Evli Alexander Incentives Oy.

Järjestämissopimus
Yhtiö odottaa, että se tulee arviolta 23.6.2021 solmimaan järjestä-
missopimuksen (”Järjestämissopimus”) Pääjärjestäjän kanssa. 

Luovutusrajoitukset (Lock-up)
Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on luovutusrajoituk-
seen sitoutuminen. Luovutusrajoituksen mukaisesti Henkilöstöantiin 
osallistuvat sitoutuvat siihen, etteivät ne Toteuttamispäätöstä 
seuraavan 365 päivän aikana ilman Pääjärjestäjän antamaa 
etukäteistä kirjallista suostumusta tarjoa, panttaa, myy, sitoudu 
myymään, myy optio-oikeutta osakkeisiin tai oikeutta ostaa, osta 
mitään optio-oikeutta tai oikeutta myydä, luovuta optio-oikeutta tai 
warranttia ostaa, lainaa tai muutoin siirrä tai luovuta suoraan tai 
välillisesti omistamiaan Osakkeita tai arvopapereita, jotka oikeutta-
vat Osakkeisiin tai ovat vaihdettavissa tai muutettavissa Osak-
keiksi, tai tee mitään vaihtosopimusta tai muuta sopimusta, jolla 
Osakkeen omistuksen taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan 
tai osittain riippumatta siitä, toteutetaanko tällainen toimenpide 
Osakkeiden tai muiden arvopaperien toimituksella, käteisellä tai 
muutoin. Henkilöstöantiin liittyvät luovutusrajoitukset ovat sitovia 
siitä riippumatta, onko kyseiset luovutusrajoitukset kirjattu osak-
keenomistajien arvo-osuustileille.

Yhtiön odotetaan sitoutuvan siihen, ettei se ilman Pääjärjestä-
jän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta 90 päivän aikana 
kaupankäynnin aloittamisesta Tarjottavilla Osakkeilla tarjoa, 
panttaa, myy, sitoudu myymään, myy optio-oikeutta osakkeisiin 
tai oikeutta ostaa, osta mitään optio-oikeutta tai oikeutta myydä, 
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luovuta optio-oikeutta tai warranttia ostaa, lainaa tai muutoin siirrä 
tai luovuta (tai julkisesti ilmoita tällaisesta toimesta) suoraan tai 
välillisesti Osakkeita tai arvopapereita, jotka oikeuttavat Osakkeisiin 
tai ovat vaihdettavissa tai muutettavissa Osakkeiksi, tai tee mitään 
vaihtosopimusta tai muuta sopimusta, jolla Osakkeen omistuksen 
taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan tai osittain riippumatta 
siitä, toteutetaanko tällainen toimenpide Osakkeiden tai muiden 
arvopaperien toimituksella, käteisellä tai muutoin, tai luovuta 
Yhtiön osakkeenomistajille ehdotusta edellä mainittujen toteut-
tamiseksi. Luovutusrajoitus ei koske Osakeannin toteuttamiseen 
liittyviä toimenpiteitä eikä normaalin markkinakäytännön mukaisesti 
mahdollisesti luotujen työntekijöiden palkitsemisohjelmien nojalla 
annettavien osakkeiden luovutusta eikä mahdollisten yrityskauppo-
jen vastikkeena annettavia osakkeita, edellyttäen, että osakkeiden 
saajat sitoutuvat vastaaviin luovutusrajoituksiin Yhtiön luovutusra-
joituksen jäljellä olevaksi kestoajaksi.

Merkintäaika
Instituutioannin merkintäaika alkaa 14.6.2021 kello 10.00 ja päättyy 
viimeistään 22.6.2021 kello 21.00.

Yleisöannin merkintäaika alkaa 14.6.2021 kello 10.00 ja päättyy 
viimeistään 21.6.2021 kello 16.00.

Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 14.6.2021 kello 10.00 ja päät-
tyy viimeistään 21.6.2021 kello 16.00. 

Yhtiön hallituksella on oikeus ylikysyntätilanteessa keskeyttää 
Osakeanti aikaisintaan 18.6.2021 kello 16.00. Instituutio-, Yleisö- ja 
Henkilöstöanti voidaan keskeyttää toisistaan riippumatta. Insti-
tuutio-, Yleisö- ja Henkilöstöanti voidaan keskeyttää, vaikka niiden 
osalta ei ole ylikysyntätilannetta. Mahdollisesta keskeyttämisestä 
tiedotetaan pörssitiedotteella.

Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Osakeannin merkintäai-
koja. Mahdollinen Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin tai jonkin 
niistä merkintäajan pidennys julkistetaan pörssitiedotteella, josta 
ilmenee merkintäajan uusi päättymisajankohta. 

Merkintähinta
Osakeannin merkintähinta (”Lopullinen Merkintähinta”) määräytyy 
markkinaehtoisesti institutionaalisten sijoittajien Instituutioan-
nissa antamien merkintätarjousten perusteella ja Yhtiö päättää 
Lopullisen Merkintähinnan arviolta 23.6.2021. Tarjottavien Osakkei-
den merkintähinta on kuitenkin enintään 10,04 euroa Tarjottavalta 
Osakkeelta (”Enimmäismerkintähinta”)  Instituutio- ja Yleisöannissa. 
Enimmäismerkintähinta vastaa Yhtiön Osakkeen Listalleottoesitteen 
päivämäärää edeltävän kymmenen kaupankäyntipäivän vaih-
dolla painotettua keskikurssia (27.5.-9.6.2021). Henkilöstöannissa 
merkintähinta on alempi seuraavista: 1) Lopullinen Merkintähinta 
vähennettynä kymmenellä prosentilla, tai 2) 8,51 euroa Osakkeelta. 
Kohdan 2 merkintähinta tarkoittaa toukokuun (1.-31.5.2021) Osak-
keen vaihdolla painotettua keskikurssia vähennettynä kymmenellä 

prosentilla. Lopullinen Merkintähinta ja Henkilöstöannin merkintä-
hinta julkistetaan pörssitiedotteella, ja ne ovat saatavilla Yhtiön 
verkkosivustolla osoitteessa www.enersense.com/osakeanti välit-
tömästi hinnoittelun jälkeen, ja Yleisö- ja Henkilöstöannin merkin-
täpaikoissa viimeistään hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, eli 
arviolta 24.6.2021.

Merkinnän peruuttaminen
Merkintöjä (”Sitoumus”) ei voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin 
Esiteasetuksessa edellytetyissä tilanteissa.

Esiteasetuksen edellyttämä peruuttamisoikeus
Jos suomenkielistä listalleottoesitettä (”Listalleottoesite”) täyden-
netään tai oikaistaan Esiteasetuksen mukaisesti sellaisen Listal-
leottoesitteeseen sisältyvään tietoon liittyvän merkittävän uuden 
seikan, olennaisen virheen tai olennaisen epätarkkuuden takia, joka 
käy ilmi sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Listalleot-
toesitteen, mutta ennen merkintäajan päättymistä, on sijoittajilla, 
jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Osakkeita ennen Listalleot-
toesitteen täydennyksen tai oikaisun julkaisemista, oikeus Esite-
asetuksen mukaisesti peruuttaa Sitoumuksensa vähintään kolmen 
(3) työpäivän kuluessa siitä, kun Listalleottoesitteen täydennys tai 
oikaisu on julkistettu. Peruuttamisoikeuden edellytyksenä on, että 
täydennykseen tai oikaisuun johtanut merkittävä uusi seikka, olen-
nainen virhe tai olennainen epätarkkuus ilmeni tai pantiin merkille 
ennen merkintäajan päättymistä tai perumisen kohteena olevien 
Tarjottavien Osakkeiden kirjaamista merkitsijän arvo-osuustilille 
(sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu ensin). Velvollisuutta täyden-
tää Listalleottoesitettä ei ole enää silloin, kun Listalleottoesite ei ole 
enää voimassa. Listalleottoesite on voimassa, kunnes kaupankäynti 
alkaa Tarjottavilla Osakkeilla. Jos Listalleottoesitettä täydennetään, 
siitä ilmoitetaan pörssitiedotteella. Kyseisessä pörssitiedotteessa 
ilmoitetaan myös sijoittajien oikeudesta peruuttaa Sitoumuksensa 
Esiteasetuksen mukaisesti. 

Menettely Sitoumusta peruutettaessa 
Jos sijoittaja haluaa perua Sitoumuksensa edellä mainitun peruut-
tamisoikeutensa mukaisesti, Sitoumuksen peruuttamisesta tulee 
ilmoittaa peruuttamiselle asetetun määräajan kuluessa kirjallisesti 
sille merkintäpaikalle, jossa Sitoumus on annettu. Peruuttaminen 
ei kuitenkaan ole mahdollista Evlin tai Evli Alexander Incentives 
Oy:n internetpalvelussa. Se tulee sen sijaan tehdä Instituutio- ja 
Yleisöannissa Evlin kautta merkinneiden osalta Evlin toimistossa 
osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki, tai toimitta-
malla peruuttamisilmoitus kirjallisesti faksilla tai sähköpostitse, 
mitä varten voidaan kysyä tarkempia ohjeita Evlin merkintäpaikan 
numerosta +358 9 4766 9573. Puhelut Evlin asiakaspalveluun nau-
hoitetaan. Evli Alexander Incentives Oy:n kautta Henkilöstöannissa 
merkinneiden tulee lähettää kirjallinen peruutuspyyntö sähköpos-

tilla osoitteeseen enersense.incentive@eai.fi. Nordnetin kautta mer-
kinneiden tulee lähettää kirjallinen peruutuspyyntö sähköpostilla 
asetetun määräajan kuluessa osoitteeseen operations.fi@nordnet.
fi tai toimittamalla peruutuksen toimipaikalle seuraavin poikkeuk-
sin: Nordnetin omien asiakkaiden Nordnetin verkkopalvelun kautta 
annetun Sitoumuksen voi peruuttaa valtuutetun välityksellä tai 
Nordnetin verkkopalvelun kautta hyväksymällä erillisen Sitoumuk-
sen peruutuksen käyttäen Nordnetin pankkitunnuksia. Mahdollinen 
Sitoumuksen peruuttaminen koskee Sitoumusta kokonaisuudessaan. 
Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamis-
oikeutta ei enää ole. Jos Sitoumus peruutetaan, merkintäpaikka 
palauttaa Osakkeista maksetun määrän Sitoumuksessa ilmoitetulle 
pankkitilille. Varat palautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen 
jälkeen, arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa merkintäpaikalle 
annetusta peruuttamisilmoituksesta. Mikäli sijoittajan pankkitili on 
eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat mak-
setaan sijoittajan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen 
maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi 
(2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta 
korkoa.

Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille
Sitoumuksen antajalla on oltava arvo-osuustili ja siihen liitetty pank-
kitili suomalaisella tai Suomessa toimivalla tilinhoitajalla ja hänen 
on ilmoitettava suomalaisen arvo-osuustilinsä numero Sitoumuk-
sessaan. Pääjärjestäjälle annetussa Sitoumuksessa arvo-osuustilinä 
ei tule ilmoittaa osakesäästötiliä, sillä merkittyjä osakkeita ei voida 
toimittaa osakesäästötileille. Merkintöjen tekeminen osakesäästö-
tileille onnistuu vain Nordnetin kautta ja silloinkin vain Nordnetissa 
olevalle osakesäästötilille. Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa 
annetut Osakkeet kirjataan hyväksytyn Sitoumuksen antaneiden 
sijoittajien arvo-osuustileille Toteuttamispäätöksen päivänä, arvi-
olta 23.6.2021. Instituutioannissa sijoittajien tulee olla yhteydessä 
Osakeannin Pääjärjestäjään tai Nordnetin vastaanottamien merkin-
töjen osalta Nordnetiin arvo-osuustilien osalta. Instituutioannissa 
Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 
28.6.2021 Euroclear Finlandin kautta.

Omistus- ja osakasoikeudet
Osakkeenomistajan oikeudet syntyvät merkitsijöille, kun Uudet 
Osakkeet on maksettu, rekisteröity kaupparekisteriin ja kirjattu 
sijoittajan arvo-osuustilille. Oikeus osinkoon ja muuhun varojen 
jakoon sekä Osakkeiden tuottamat muut oikeudet Yhtiössä kuuluvat 
sijoittajalle omistusoikeuden siirtymisestä lukien.

Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut
Uusien Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. 

Yhtiö tai Pääjärjestäjä ei veloita sijoittajilta merkintätarjouksen 
tai Sitoumuksen tekemisestä eikä Tarjottavien Osakkeiden merkin-
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nästä palkkioita tai muita maksuja. Tilinhoitajat voivat veloittaa pal-
veluhinnastonsa mukaisen maksun merkinnästä ja arvo-osuustilin 
tai muun säilytyksen avaamisesta ja ylläpitämisestä ja Osakkeiden 
säilyttämisestä.

Kaupankäynti Osakkeilla
Ennen Listautumista Yhtiön Osakkeet ovat olleet julkisen kaupan-
käynnin kohteena First North -markkinapaikalla. Yhtiö on jättänyt 
listalleottohakemuksen Osakkeiden ottamiseksi julkisen kaupan-
käynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Kaupan-
käynnin Tarjottavilla Osakkeilla odotetaan alkavan pörssilistalla 
arviolta 24.6.2021 edellyttäen, että Nasdaq Helsinki hyväksyy Yhtiön 
listalleottohakemuksen. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on ESENSE 
ja ISIN-tunnus on FI4000301585. 

Kaupankäynnin alkaessa arviolta 24.6.2021 kaikkia Osakean-
nissa liikkeeseen laskettuja Osakkeita ei välttämättä ole kaikilta 
osin kirjattu sijoittajien arvo-osuustileille. Mikäli sijoittaja haluaa 
myydä Osakeannissa ostamiaan tai merkitsemiään Osakkeita, 
tulee sijoittajan varmistua ennen toimeksiannon antamista siitä, 
että sijoittajan arvo-osuustilillä on myynnin toteutumisen hetkellä 
toimeksiannon tarkoittama määrä Osakkeita.

Oikeus peruuttaa Osakeanti
Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Osakeanti, milloin tahansa 
ennen Osakeannin toteuttamista mistä tahansa syystä, kuten 
markkinatilanteen, Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liike-
toiminnan olennaisen muutoksen johdosta. Osakkeista maksetut 
merkintähinnat maksetaan takaisin merkitsijöille arviolta viiden (5) 
pankkipäivän kuluttua peruuttamispäätöksestä. 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. Nordnetin merkintäpaikan 
kautta merkinnän antaneiden Nordnetin omien asiakkaiden osalta 
palautus tehdään Nordnetin käteistilille. Palautettaville varoille ei 
makseta korkoa.

Muut seikat
Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä 
päättää Yhtiön hallitus. 

Sovellettava laki
Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista mahdollisesti 
aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistui-
messa Suomessa.

Instituutioantia koskevat erityiset ehdot

Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 1 040 000 Osa-
ketta private placement -järjestelyissä institutionaalisille sijoittajille 
Suomessa ja kansainvälisesti näiden ehtojen mukaisesti. Tarjotta-
vien Osakkeiden määrä voi olla enemmän tai vähemmän kuin näissä 
ehdoissa mainittu määrä. Yhtiö voi kysynnästä riippuen päättää 
yhteisesti siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä 
poiketen Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin välillä. Yleisöannissa 
tarjottavien Uusien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin  
268 000 Uutta Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen Sitoumus-
ten kattama Uusien Osakkeiden määrä on tätä vähemmän, 
Sitoumusten kattama Uusien Osakkeiden kokonaismäärä. Henkilös-
töannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden vähimmäismäärä on kui-
tenkin 120 000 Uutta Osaketta tai, jos Henkilöstöannissa annettujen 
Sitoumusten kattama Uusien Osakkeiden määrä on tätä vähemmän, 
näiden Sitoumusten kattama Uusien Osakkeiden kokonaismäärä. 
Pääjärjestäjä voi hylätä Sitoumuksen osittain tai kokonaan, mikäli 
Sitoumusta ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti. 

Osakkeita tarjotaan Instituutioannissa institutionaalisille sijoitta-
jille Suomessa ja kansainvälisesti tietyissä muissa maissa Yhdys-
valtojen ulkopuolella Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain, 
muutoksineen (”Yhdysvaltojen arvopaperilaki”), nojalla annetun 
Regulation S -säännöksen mukaisesti. Osakkeita ei ole rekisteröity 
eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen arvopaperilain nojalla 
tai minkään Yhdysvaltojen osavaltion arvopaperilain mukaisesti, 
eikä niitä siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysval-
loissa tai Yhdysvaltoihin (kuten Yhdysvaltojen arvopaperilain Regu-
lation S -säännöksessä on määritelty), ellei niitä ole rekisteröity 
Yhdysvaltojen arvopaperilain tai Yhdysvaltojen arvopaperilain rekis-
teröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti ja soveltuvia 
Yhdysvaltojen osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen. 

Osallistumisoikeus
Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden Sitoumus käsit-
tää vähintään 10 000 Uutta Osaketta, mutta kuitenkin vähintään  
100 400 euroa. Yhtiöllä, joka jättää Sitoumuksensa, on oltava voi-
massa oleva LEI-tunnus.

Merkintäpaikat ja Sitoumuksen antaminen
Institutionaalisten sijoittajien Sitoumuksia ottavat vastaan  
Osakeannin Pääjärjestäjä ja Nordnet. Lisätietoja on saatavilla 
Evlistä puhelimitse numerosta +358 9 4766 9123 ja sähköpostitse  
mail.enersense@evli.com tai Nordnetistä puhelimitse numerosta  
+358 9 6817 8444. 

Instituutioannissa Sitoumukset otetaan vastaan euromääräisinä. 
Tiettyyn rajahintaan annettu osakemääräinen Sitoumus otetaan 
vastaan euromääräisenä Sitoumuksen rajahintaa käyttäen. Mikäli 
Lopullinen Merkintähinta on pienempi kuin Sitoumuksen rajahinta, 

Instituutioannissa annetun Sitoumuksen Osakemäärää korotetaan 
vastaamaan annetun Sitoumuksen euromäärää ja tämä korotettu 
Osakemäärä pyöristetään alaspäin lähimpään täyteen Osakkee-
seen.

Merkintäsitoumukset
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas, Nidoco AB, Aurator Varainhoito 
Oy ja Verman Group Oy ovat sitoutuneet tulemaan Osakeannin 
ankkurisijoittajiksi (”Ankkurisijoittajat”). Ankkurisijoittajat ovat kukin 
erikseen sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita Lopulli-
seen Merkintähintaan Osakeannissa tietyin tavanomaisin edellytyk-
sin, yhteensä noin 8,3 miljoonan euron edestä. Merkintäsitoumusten 
ehtojen mukaan Yhtiön sitoutuu allokoimaan kullekin Ankkurisijoitta-
jalle vähintään 80 prosenttia heidän etukäteisen merkintäsitoumuk-
sensa mukaisesta määrästä ja näin ollen Ankkurisijoittajilla on 
allokaatioetuoikeus suhteessa muihin sijoittajiin. 

Ankkurisijoittajat ovat sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia  
Osakkeita seuraavasti:
• Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 3,5 miljoonalla eurolla.
• Nidoco AB 2,5 miljoonalla eurolla. 
• Aurator Varainhoito Oy 1,85 miljoonalla eurolla.
• Verman Group Oy 437 500 eurolla.

Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset vastaavat noin 55 prosent-
tia Osakeannilla tavoiteltavista noin 15 miljoonan euron bruttova-
roista. 

Osakkeiden maksu
Instituutioantiin osallistuvien sijoittajien tulee maksaa hyväksy-
tyn merkinnän mukaiset Osakkeet Pääjärjestäjän tai Nordnetin 
antamien ohjeiden mukaisesti arviolta 28.6.2021. Pääjärjestäjällä 
ja Nordnetillä on arvopaperinvälittäjän huolellisuusvelvollisuuden 
mukainen oikeus tarvittaessa vaatia Sitoumusta annettaessa 
tai ennen Sitoumuksen hyväksymistä merkitsijältä selvitystä 
tämän kyvystä maksaa tarjousta vastaavat Osakkeet tai vaatia 
Sitoumusta vastaava määrä suoritettavaksi etukäteen. Mahdolliset 
maksujen palautukset tapahtuvat arviolta viiden (5) pankkipäivän 
kuluttua Toteuttamispäätöksestä. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri 
rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat mak-
setaan sijoittajan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen 
maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi 
(2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta 
korkoa.

Sitoumusten hyväksyminen
Yhtiö päättää tehtyjen Sitoumusten hyväksymisestä. Sitoumukset 
voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan hylätä.

Ankkurisijoittajilla on allokaatioetuoikeus Osakeannissa. Ankkuri-
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sijoittajat eivät saa korvausta merkintäsitoumuksistaan ja Ankkuri-
sijoittajien sijoitukset tehdään Merkintähinnalla.

Vahvistus Instituutioannissa tehtyjen Sitoumusten hyväksymi-
sestä toimitetaan niin pian kuin käytännössä mahdollista Tarjotta-
vien osakkeiden allokoinnin jälkeen.

Yleisöantia koskevat erityiset ehdot

Yleisöannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden lukumäärä on alusta-
vasti yhteensä enintään 335 000 Uutta Osaketta yksityishenkilöille 
ja yhteisöille Suomessa. Yhtiö voi kysynnästä riippuen siirtää Tar-
jottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituu-
tio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin välillä. Yleisöannissa tarjottavien 
Uusien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 268 000 Uutta 
Osaketta tai, jos Yleisöannissa sen ehtojen mukaisesti annettujen 
Sitoumusten kattama Uusien Osakkeiden määrä on tätä vähem-
män, Sitoumusten kattama Uusien Osakkeiden kokonaismäärä. 
Henkilöstöannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden vähimmäismäärä 
on kuitenkin 120 000 Uutta Osaketta tai, jos Henkilöstöannissa sen 
ehtojen mukaisesti annettujen Sitoumusten kattama Uusien Osak-
keiden määrä on tätä vähemmän, Sitoumusten kattama Uusien 
Osakkeiden kokonaismäärä.

Merkintäpaikalla ja Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä Sitoumus 
joko kokonaan tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai 
se on muuten puutteellinen.

Osallistumisoikeus sekä sitoumusten vähimmäis- ja  
enimmäismäärä
Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden kotipaikka on 
Suomessa ja jotka antavat Sitoumuksensa Suomessa. Yleisöannin 
Sitoumuksen tulee koskea vähintään 100 ja enintään 9 999 Osa-
ketta. Kukin sijoittaja voi antaa vain yhden Sitoumuksen Yleisöan-
nissa. Saman sijoittajan yhdessä tai useammassa merkintäpaikassa 
antamat Sitoumukset yhdistetään yhdeksi Sitoumukseksi, johon 
sovelletaan edellä mainittua vähimmäis- ja enimmäismäärää. 
Saman merkitsijän sekä Yleisöannissa että Henkilöstöannissa anta-
mia Sitoumuksia ei kuitenkaan yhdistetä.

Merkintäpaikat, Tarjottavien Osakkeiden maksu ja Sitoumuksen 
antaminen
Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat: 
• Evlin internetpalvelu osoitteessa www.evli.com/enersense. Mer-

kintä voidaan tehdä internetpalvelussa Evli Pankin, Aktian, Danske 
Bankin, Handelsbankenin, Nordea Pankin, Oma Säästöpankin, 
Osuuspan-kin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsban-
kenin verkkopankkitunnuksilla. Merkintä on maksettava merkintää 
tehtäessä ja merkitsijän tulee varmistaa, että merkinnän maksun 
määrä ei ylitä hänen oman tilinsä mahdollista päiväkohtaista 

rajoitetta varojen siirrolle. Merkintää ei voida tehdä internetpal-
velussa, jos maksua ei suoriteta samassa yhteydessä. Yhteisön 
merkintää tekevän henkilön on lisäksi osoitettava merkintään 
liittyvä toimivaltuutus toimittamalla yhteisön kaupparekisteriote 
tai muu toimivaltuuden osoittava asiakirja osoitteeseen mail.
enersense@evli.com.

• Evlin toimipiste osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki, 
arkisin klo 9–16. Mahdollisuus merkinnän tekemiseen toimi-
pisteessä on ehdollinen mahdollisten viranomaismääräysten 
asettamille rajoitteille, eikä mahdollisuutta merkinnän tekemiselle 
toimipisteessä voida taata. Mikäli sijoittaja haluaa tehdä merkin-
nän Pääjärjestäjän toimipisteessä, tulee sijoittajan varata aika 
merkinnän tekemistä varten etukäteen. Ajanvaraus on tehtävä 
viimeistään merkintäaikojen alkamista seuraavan arkipäivän 
aikana. Varauksen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen mail.
enersense@evli.com. Sijoittajan on todistettava henkilöllisyytensä 
merkintää tehtäessä. Yhteisön merkintää tekevän henkilön on 
lisäksi osoitettava merkintään liittyvä toimivaltuutus. Tarjotta-
via Osakkeita merkitsevällä yhteisöllä on oltava voimassa oleva 
LEI-tunnus. Merkinnän maksu tulee tehdä merkintälomakkeessa 
annettujen ohjeiden mukaisesti Evlin pankkitilille.

• Evlin merkintäpiste, johon merkinnän voi toimittaa faksilla tai 
sähköpostilla. Tarkemmat ohjeet merkinnän tekemiseksi faksilla 
tai sähköpostilla sekä merkinnän maksamiseksi tulee pyytää 
etukäteen Evlin merkintäpisteestä puhelimitse numerosta  
+358 9 4766 9573. Puhelut Evlin asiakaspalveluun nauhoitetaan.

• Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa www.nordnet.fi/fi/enersense. 
Merkintä voidaan tehdä verkkopalvelussa Nordnetin sekä Aktian, 
Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, 
Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsban-
kenin verkkopankkitunnuksilla. Erikseen sovittaessa Yleisöannissa 
merkintä voidaan antaa myös Nordnetin toimipisteessä osoit-
teessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki, arkisin kello 13.00–17.00. 
Nordnetin verkkopalvelun kautta tehdyn Sitoumuksen osalta 
maksu veloitetaan Nordnetissa olevalta käteistililtä, kun sijoittaja 
vahvistaa Sitoumuksen pankkitunnuksillaan.

Sitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on merkitessään 
osakkeita Evlin tai Nordnetin toimipisteessä, jättänyt merkintäpaik-
kaan allekirjoitetun merkintälomakkeen merkintäpaikan ohjeiden 
mukaisesti, tai jättäessään Sitoumuksen internetpalvelussa vah-
vistanut Sitoumuksen pankkitunnuksillaan ja maksanut merkintä-
varausmaksun. Merkintäpaikkaan toimitetulla merkintälomakkeella 
tehty Sitoumus maksetaan merkintäpaikkana toimivan pankin tilille 
välittömästi merkintälomakkeen toimittamisen jälkeen merkintä-
lomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Internet-palvelussa 
tehty Sitoumus maksetaan Sitoumusta tehtäessä pankkitunnisteilla. 
Sitoumus on maksettava pankkitililtä, joka on rekisteröity sijoittajan 
nimiin. Kuolinpesät tai holhouksen alaiset henkilöt eivät voi tehdä 

merkintää Evlin verkkopalvelun kautta, vaan heidän on tehtävä 
merkintä faksilla, sähköpostilla tai Evlin konttorissa. Nordnetin verk-
kopalvelun kautta voi antaa Sitoumuksen myös yhteisön puolesta. 
Kuolinpesät tai edunvalvonnassa olevat, jotka eivät ole Nordnetin 
omia asiakkaita, eivät voi antaa Sitoumusta Nordnetin verkkopal-
velun kautta, vaan niiden tulee antaa Sitoumus Nordnetin toimi-
pisteessä. Vierailusta on sovittava erikseen. Yleisöannissa annettu 
Sitoumus on sitova eikä sitä voi muuttaa, ja sen peruuttaminen on 
mahdollista vain edellä kohdassa ” – Osakeannin yleiset ehdot – 
Merkinnän peruuttaminen” mainituissa tilanteissa ja yksilöidyllä 
tavalla. Ehtojen vastaiset Sitoumukset hylätään jälkikäteen. 

Tarjottavista Osakkeista maksetaan Sitoumusta annettaessa 
Enimmäismerkintähinta eli 10,04 euroa Tarjottavalta Osakkeelta 
kerrottuna Sitoumuksen mukaisella Osakkeiden lukumäärällä. Mikäli 
Lopullinen Merkintähinta on pienempi kuin Enimmäismerkintähinta, 
Yleisöannissa annettujen Sitoumusten Osakemäärää korotetaan 
vastaamaan annetun Sitoumuksen euromäärää ja tämä korotettu 
Osakemäärä pyöristetään alaspäin lähimpään täyteen Osakkee-
seen.

Sitoumusten hyväksyminen ja Osakkeiden jakaminen
Yhtiön hallitus päättää Osakkeiden merkintöjen hyväksymisestä 
Yleisöannissa. Sitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain. 
Mahdollisessa ylikysyntätilanteessa Yhtiö pyrkii hyväksymään 
Yleisöannissa annetut Sitoumukset kokonaan 250 Tarjottavaan 
Osakkeeseen saakka per sijoittaja 14.6.2021 Euroclear Finland Oy:n 
ylläpitämään osakkeenomistajaluetteloon merkittyjen osakkeen-
omistajien osalta ja 100 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka per 
sijoittaja muiden Yleisöannissa Sitoumuksen antaneiden osalta ja 
jakamalla näiden määrien ylittäviltä osin Osakkeita Yleisöannissa 
annettujen Sitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä 
suhteessa per sijoittaja. Lopulliset Osakkeiden jakoperiaatteet 
ilmoitetaan pörssitiedotteella arviolta 23.6.2021, Osakeannin mer-
kintäpaikoissa ja Yhtiön verkkosivulla osoitteessa www.enersense.
com/osakeanti. Kaikille Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähe-
tetään vahvistus Sitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osak-
keiden allokaatiosta sijoittajille niin pian kuin mahdollista Sitoumuk-
sessa annettuun osoitteeseen. Nordnetin kautta merkinneet 
Nordnetin omat asiakkaat näkevät Sitoumuksensa sekä Tarjottujen 
Osakkeiden allokaation Nordnetin verkkopalvelun tapahtumasivulla. 
Sitoumus on vahvistusilmoituksesta ja sen vastaanottamisesta 
riippumatta sitova.

Maksetun määrän palauttaminen
Mikäli Sitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain ja/tai mikäli 
Lopullinen Merkintähinta on alempi kuin Sitoumuksen tekemisen 
yhteydessä maksettu hinta, ylimääräinen maksettu määrä palau-
tetaan Sitoumuksen antajalle Sitoumuksessa ilmoitetulle suoma-
laiselle pankkitilille tai Nordnetin omien asiakkaiden kohdalla Nord-
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netin käteistilille arviolta viimeistään viidentenä (5) pankkipäivänä 
Toteuttamispäätöksen jälkeen eli arviolta 1.7.2021. 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. Mikäli saman sijoittajan anta-
mia Sitoumuksia on yhdistelty, mahdollinen maksun palautus suori-
tetaan vain yhdelle sijoittajan pankkitilille. Palautettaville varoille ei 
makseta korkoa. 

Henkilöstöantia koskevat erityiset ehdot

Henkilöstöannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden lukumäärä on 
alustavasti enintään 150 000 Uutta Osaketta Yhtiöön tai sen kon-
serniyhtiöihin merkintäaikana työsuhteessa olevalle henkilöstölle 
Suomessa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Ranskassa sekä Yhtiön 
hallituksen ja johtoryhmän jäsenille. Yhtiö voi kysynnästä riippuen 
siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen 
Yleisö-, Instituutio- ja Henkilöstöannin välillä.

Merkintäpaikalla on oikeus hylätä Sitoumus kokonaan tai osittain, 
jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai se on muuten puutteelli-
nen.

Osallistumisoikeus sekä sitoumusten vähimmäis- ja  
enimmäismäärä
Henkilöstöantiin voivat osallistua henkilöt, joilla on merkintäajan 
alkaessa voimassa oleva työsuhde Yhtiöön tai sen konserniyhtiöi-
hin Suomessa, Virossa, Latviassa, Liettuassa tai Ranskassa, eikä 
sitä ole merkintäajan päättymisen hetkellä irtisanottu, sekä Yhtiön 
hallitus ja johtoryhmän jäsenet. Henkilöstöannin osallistumisoikeus 
on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää. Merkintään oikeutettu voi 
kuitenkin tehdä merkinnän valtuutetun välityksellä. Henkilöstöannin 
Sitoumuksen tulee koskea vähintään 200,00 euroa ja enintään  
100 000,00 euroa per sijoittaja. Kukin sijoittaja voi antaa vain yhden 
Sitoumuksen Henkilöstöannissa. Saman merkitsijän sekä Yleisöan-
nissa että Henkilöstöannissa antamia merkintöjä ei yhdistetä.

Merkintäpaikat, Tarjottavien Osakkeiden maksu ja  
Sitoumuksen antaminen
Henkilöstöannissa merkintäpaikka on Evli Alexander Incentives Oy. 
Henkilöstöannissa Sitoumukset annetaan ja maksut suoritetaan 
Henkilöstöantiin oikeutetuille henkilöille tai yhteisöille annetun erilli-
sen ohjeistuksen mukaisesti.

Sitoumus katsotaan annetuksi, kun merkintäpaikka on vastaan-
ottanut Sitoumuksen sijoittajalta ohjeiden mukaisesti. Henkilös-
töannissa annettu Sitoumus on sitova eikä sitä voi muuttaa, ja sen 
peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa ” – Osakeannin 
yleiset ehdot – Merkinnän peruuttaminen” mainituissa tilanteissa ja 
yksilöidyllä tavalla.

Sitoumusten hyväksyminen ja Henkilöstöannissa  
Tarjottavien Osakkeiden allokaatio 
Yhtiön hallitus päättää Osakkeiden merkintöjen hyväksymisestä 
Henkilöstöannissa. Sitoumukset voidaan hyväksyä tai hylätä koko-
naan tai osittain. Mahdollisessa ylikysyntätilanteessa Yhtiö pyrkii 
hyväksymään Henkilöstöannissa annetut Sitoumukset kokonaan 
250 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja allokoimaan tämän 
määrän ylittävältä osalta Henkilöstöannissa Tarjottavia Osakkeita 
Sitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. 
Katso myös ”– Osakeannin yleiset ehdot – Merkinnän peruuttami-
nen”. Kaikille Henkilöstöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään 
vahvistusilmoitus Sitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osak-
keiden allokaatiosta sijoittajille niin pian kuin mahdollista Sitoumuk-
sessa annettuun osoitteeseen. Sitoumus on vahvistusilmoituksesta 
ja sen vastaanottamisesta riippumatta sitova.
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