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SPX Flow Technology Germany GmbH ("Tarjouksentekijä") tarjoutuu hankkimaan vapaaehtoisella julkisella käteisostotarjouksella 
arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) 11 luvun ja tämän tarjousasiakirjan ("Tarjousasiakirja") sisältämien ehtojen mukaisesti 
kaikki Plc Uutechnic Group Oyj:n ("UTG") liikkeeseen laskemat ja ulkona olevat osakkeet ("Osakkeet" tai kukin erikseen "Osake"), jotka 
eivät ole UTG:n tai minkään sen tytäryhtiön hallussa ("Ostotarjous").  

Tarjouksentekijä on Saksan lakien mukaan perustettu osakeyhtiö. Tarjouksentekijä on SPX FLOW, Inc.:n ("SPX FLOW") välillisesti 
kokonaan omistama tytäryhtiö. SPX FLOW on Yhdysvaltain osavaltion Delawaren lakien mukaan perustettu yhtiö, jonka osakkeet ovat 
julkisen kaupankäynnin kohteena New Yorkin pörssin pörssilistalla. 

UTG on Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet, mukaan lukien Osakkeet, ovat julkisen kaupankäynnin 
kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ("Nasdaq Helsinki") pörssilistalla. 

Tarjouksentekijä ja UTG ovat 7.12.2020 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen ("Yhdistymissopimus"), jonka mukaisesti Tarjouksentekijä 
tekee Ostotarjouksen. Katso lisätietoja kohdasta "Yhdistymissopimuksen tiivistelmä". 

Tarjottava vastike on 0,60 euroa käteisenä jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty ("Tarjousvastike"). 

Tarjousvastike on noin 39,5 % korkeampi kuin Osakkeen päätöskurssi Nasdaq Helsingissä 4.12.2020, eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä 
ennen Ostotarjouksen julkistamista, noin 40,1 % korkeampi kuin Ostotarjouksen julkistamista edeltäneiden kolmen (3) kuukauden 
ajanjakson Osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Nasdaq Helsingissä, ja noin 47,5 % korkeampi kuin Ostotarjouksen 
julkistamista edeltäneiden kuuden (6) kuukauden ajanjakson Osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Nasdaq Helsingissä. 

Ostotarjouksen hyväksymisaika ("Tarjousaika") alkaa 15.12.2020 klo 9.00 (Suomen aikaa) ja päättyy 12.1.2021 klo 16.00 (Suomen aikaa), 
ellei Tarjousaikaa jatketa. Katso lisätietoja kohdasta "Ostotarjouksen ehdot". 

Ostotarjouksen toteuttamisen edellytyksenä on tämän Tarjousasiakirjan kohdassa "Ostotarjouksen ehdot – Toteuttamisedellytykset" 
kuvattujen edellytysten täyttyminen. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden luopua mistä tahansa Ostotarjouksen 
toteuttamisedellytyksestä soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa. 

Merkittävät Osakkeenomistajat (kuten määritelty jäljempänä), jotka edustavat yhteensä noin 85,32 % UTG:n kaikista ulkona olevista 
osakkeista ja äänistä, ovat sitoutuneet peruuttamattomasti hyväksymään Ostotarjouksen. UTG:n hallitus suosittelee yksimielisesti 
osakkeenomistajille Ostotarjouksen hyväksymistä. 

Tällä etusivulla kerrotut tiedot tulee lukea yhdessä muualla tässä Tarjousasiakirjassa, erityisesti Tarjousasiakirjan kohdassa "Ostotarjouksen 
ehdot", esitettyjen tarkempien tietojen kanssa.  
 
OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI ALUEILLA, JOILLA SEN TEKEMINEN OLISI LAINVASTAISTA, 
EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA TAI SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA LEVITETÄ TAI VÄLITETÄ EIKÄ NIITÄ 
SAA LEVITTÄÄ TAI VÄLITTÄÄ MILLÄÄN TAVALLA, KUTEN POSTITSE, TELEFAKSITSE, SÄHKÖPOSTITSE TAI 
PUHELIMITSE TAIKKA MILLÄÄN MUULLAKAAN TAVALLA, ALUEILLE TAI ALUEILTA, JOILLA SE OLISI 
LAINVASTAISTA. ERITYISESTI OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ EIKÄ TÄTÄ TARJOUSASIAKIRJAA SAA MISSÄÄN 
OLOSUHTEISSA LEVITTÄÄ KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI 
UUDESSA-SEELANNISSA EIKÄ MILLÄÄN MUILLA ALUEILLA, JOILLA TÄMÄ OLISI LAINVASTAISTA. 

 
 

Tarjouksentekijän taloudellinen neuvonantaja Ostotarjouksen järjestäjä 

  

KPMG Oy Ab Evli Pankki Oyj 
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TÄRKEITÄ TIETOJA 
 

Tämä Tarjousasiakirja on laadittu Suomen lainsäädännön, mukaan lukien arvopaperimarkkinalain (746/2012, 
muutoksineen) ("AML"), Valtiovarainministeriön asetuksen 1022/2012 sekä Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden 
9/2013 (FIVA 10/01.00/2013) mukaisesti. Tarjousasiakirjaan ja Ostotarjoukseen sovelletaan Suomen lakia, ja kaikki 
niitä koskevat riidat ratkaistaan yksinomaan toimivaltaisessa suomalaisessa tuomioistuimessa. 
 
Tarjouksentekijä on sitoutunut noudattamaan AML:n 11 luvun 28 §:ssä tarkoitettua Arvopaperimarkkinayhdistyksen 
julkaisemaa Ostotarjouskoodia. UTG:n hallituksen 8.12.2020 antaman ja tämän Tarjousasiakirjan Liitteenä A olevan 
lausunnon mukaan myös UTG on sitoutunut noudattamaan Ostotarjouskoodia. 
 
Tämä Tarjousasiakirja on saatavilla suomen- ja englanninkielisenä. Mikäli kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, 
suomenkielinen versio on ratkaiseva. 
 
Finanssivalvonta on hyväksynyt suomenkielisen Tarjousasiakirjan, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen 
oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA 23/02.05.05/2020. 
 
Tarjousasiakirja on saatavilla suomenkielisenä 15.12.2020 alkaen internetissä osoitteesta www.evli.com/uutechnic ja 
arviolta 15.12.2020 alkaen Evli Pankki Oyj:n konttorista osoitteesta Aleksanterinkatu 19 A, 00101 Helsinki, Suomi. 
Tarjousasiakirja on saatavilla englanninkielisenä 15.12.2020 alkaen internetissä osoitteesta www.evli.com/uutechnic-en. 
 
Tarjouksentekijä voi Suomen ja muun soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa hankkia Osakkeita myös julkisessa 
kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä tai muuten ennen Tarjousaikaa (mukaan lukien jatkettu Tarjousaika) ja 
mahdollista Jälkikäteistä Tarjousaikaa (kuten määritelty jäljempänä), niiden aikana ja/tai niiden päättymisen jälkeen tai 
muutoin Ostotarjouksen ulkopuolella. 
 
Ostotarjousta ei tehdä suoraan eikä välillisesti alueilla, joilla sen tekeminen olisi lainvastaista, eikä Tarjousasiakirjaa tai 
siihen liittyviä hyväksymislomakkeita levitetä tai välitetä eikä niitä saa levittää tai välittää millään tavalla, kuten postitse, 
telefaksitse, sähköpostitse tai puhelimitse taikka millään muullakaan tavalla, alueille tai alueilta, joilla se olisi 
lainvastaista. Erityisesti Ostotarjousta ei tehdä eikä tätä Tarjousasiakirjaa saa missään olosuhteissa levittää Kanadassa, 
Japanissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa tai Uudessa-Seelannissa eikä millään muilla alueilla, joilla tämä 
olisi lainvastaista. 
 
Kaikki tässä Tarjousasiakirjassa esitetyt UTG:ta koskevat taloudelliset ja muut tiedot on poimittu ja perustuvat 
yksinomaan UTG:n 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta julkistamaan tilintarkastettuun konsernitilinpäätökseen, UTG:n 
30.9.2020 päättyneeltä yhdeksän (9) kuukauden ajanjaksolta julkistamaan tilintarkastamattomaan konsernin 
liiketoimintakatsaukseen, kaupparekisterimerkintöihin ja muihin julkisesti saatavilla oleviin tietoihin. Tarjouksentekijä 
ei vastaa näistä tiedoista millään tavalla lukuun ottamatta niiden oikeaa uudelleen esittämistä tässä Tarjousasiakirjassa. 
 
Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, tätä Tarjousasiakirjaa ei täydennetä eikä päivitetä minkään UTG:n 
tämän Tarjousasiakirjan päivämäärän jälkeen julkistaman taloudellisen informaation tai julkistamien pörssitiedotteiden 
perusteella eikä Tarjouksentekijä muutoinkaan tiedota erikseen tällaisen taloudellisen informaation tai 
pörssitiedotteiden julkistamisesta. 
 
Evli Pankki Oyj ("Evli") toimii Ostotarjouksessa ainoastaan Ostotarjouksen järjestäjänä, eikä se pidä ketään muuta 
henkilöä kuin Tarjouksentekijää asiakkaanaan Ostotarjoukseen liittyen eikä se ole vastuussa kenellekään muulle kuin 
Tarjouksentekijälle Evlin asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta eikä neuvonannon tarjoamisesta Ostotarjoukseen 
liittyen. 
 
Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa 
 
Yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ilmoitetaan, että Osakkeet eivät ole listattuna Yhdysvaltain arvopaperipörssissä, 
joka on rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain ("Pörssilaki") nojalla, ja että UTG:ta eivät koske 
Pörssilain vaatimukset säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä UTG näin ollen ole velvollinen toimittamaan, 
eikä toimita, mitään sen mukaisia raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaiselle (U.S Securities and 
Exchange Commission, "SEC"). Ostotarjous tehdään UTG:n Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille samoin 
ehdoin kuin kaikille muille UTG:n osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. Kaikki asiakirjat, mukaan lukien 
Tarjousasiakirja, annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla 
tällaiset asiakirjat toimitetaan UTG:n muille osakkeenomistajille. 
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Ostotarjous tehdään suomalaisen yhtiön, UTG:n, liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista. Ostotarjouksen 
yhteydessä annettaviin tietoihin sovelletaan Suomen tiedonantovelvollisuuksia ja muita sovellettavia velvollisuuksia, 
jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Erityisesti on huomattava, että tähän Tarjousasiakirjaan sisällytetty tilinpäätös ja 
taloudelliset tiedot on laadittu Suomessa soveltuvien kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole 
verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiä koskeviin vaatimuksiin tai taloudellisiin tietoihin. 
 
UTG:n osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain 
liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Tarjouksentekijä ja UTG ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain 
ulkopuolella ja osa tai kaikki Tarjouksentekijän ja UTG:n johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain 
ulkopuolella. UTG:n osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Tarjouksentekijää tai UTG:ta tai näiden johtajia 
tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa 
tuomioistuimessa. Tarjouksentekijän, UTG:n ja näiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen 
tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa. 
 
Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Pörssilain kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen mukaisesti "Tier II" -
ostotarjouksena, ja muutoin Suomen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Ostotarjoukseen sovelletaan näin ollen 
muun muassa peruutusoikeutta, tarjousaikataulua, selvitysmenettelyitä ja maksujen ajoitusta koskevia 
tiedonantovelvollisuus- ja muita menettelymääräyksiä, jotka eroavat Yhdysvaltain kansallisista ostotarjousmenettelyistä 
ja laista. 
 
Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt tai välittäjät (toimiessaan Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä, 
soveltuvilta osin) voivat ajoittain, soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa, ja muutoin kuin Ostotarjouksen 
nojalla, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa Osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat 
vaihdettavissa tai muunnettavissa tällaisiksi Osakkeiksi. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa 
julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan 
arvioida kohtuudella tavoittavan UTG:n osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Tarjouksentekijän taloudelliset 
neuvonantajat voivat lisäksi harjoittaa UTG:n arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten 
arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen. 
 
Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella yhdysvaltalaisena osakkeenomistajana saattaa olla Yhdysvaltain 
liittovaltion tuloverotuksessa ja soveltuvan Yhdysvaltain osavaltion ja paikallisten sekä ulkomaisten ja muiden 
verolakien mukaan verotettava tapahtuma. Kaikkia osakkeenomistajia kehotetaan välittömästi kääntymään 
riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin veroseuraamuksiin 
liittyen. 
 
SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta eikä lausunut 
mitenkään Tarjousasiakirjan oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti 
rangaistava teko Yhdysvalloissa. 
 
Tietoja osakkeenomistajille Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
 
TÄTÄ TARJOUSASIAKIRJAA TAI MUITA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA TAI 
MATERIAALIA EI OLE TEHNYT TAI HYVÄKSYNYT AUKTORISOITU HENKILÖ YHDISTYNEEN 
KUNINGASKUNNAN VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES 
AND MARKETS ACT) ARTIKLAN 21 TARKOITTAMALLA TAVALLA. VASTAAVASTI TÄTÄ 
TARJOUSASIAKIRJAA TAI MUITA OSTOTARJOUKSEN ASIAKIRJOJA TAI MATERIAALEJA EI JAELLA, 
EIKÄ SAA VÄLITTÄÄ, YLEISÖLLE YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA. TÄMÄN 
TARJOUSASIAKIRJAN JA MUIDEN OSTOTARJOUKSEN ASIAKIRJOJEN TAI MATERIAALIEN JULKAISUA 
EIVÄT RAJOITA YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA 
MARKKINALAIN ARTIKLAN 21 MUKAISET RAHOITUSTARJOUSTEN RAJOITUKSET, KOSKA KYSEESSÄ 
ON YHTIÖN TEKEMÄ TAI YHTIÖN PUOLESTA TEHTY TIEDOTE, JOKA LIITTYY TRANSAKTIOON, JOLLA 
HANKITAAN YHTIÖN PÄIVITTÄISTEN ASIOIDEN KONTROLLI; TAI HANKITAAN 50 PROSENTTIA TAI 
ENEMMÄN ÄÄNIOIKEUDELLISISTA OSAKKEISTA YHTIÖSSÄ (PROSENTTIMÄÄRÄÄN SISÄLTYEN 
YHTIÖN ÄÄNIOIKEUDELLISET OSAKKEET, JOTKA JO OVAT YHTIÖN ÄÄNIOIKEUDELLISIA 
OSAKKEITA HANKKIVAN YHTIÖN HALLUSSA) VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA 
MARKKINALAIN ((FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005) ARTIKLAN 62 MUKAISESTI. 
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Tulevaisuutta koskevat lausumat 
 
Tämä Tarjousasiakirja sisältää, siltä osin kuin ne eivät ole historiallisia tosiseikkoja, "tulevaisuutta koskevia lausumia", 
mukaan lukien muun muassa lausumia Ostotarjouksen odotetusta ajankohdasta ja toteutumisesta sekä trendeihin ja 
tulevaisuuden suunnitelmiin liittyviä mainintoja. Yleisesti sanat kuten saattaa, pitäisi, pyrkii, tulee, odottaa, aikoo, 
arvioi, ennakoi, uskoo, suunnittelee, tavoittelee, tarkastelee, näkee, jatkaa tai muut samantapaiset ilmaisut ovat 
tulevaisuutta koskevia lausumia. 
 
Nämä lausumat ovat alttiita riskeille, epävarmuustekijöille, oletuksille ja muille tärkeille tekijöille, joista moni voi olla 
Tarjouksentekijän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, ja jotka voivat saada tosiasialliset lopputulokset 
poikkeamaan olennaisesti näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai tarkoitetuista. Näistä riskeistä, 
epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen sijoittajien ei tule antaa tällaisille tulevaisuutta koskeville lausumille 
merkittävää painoarvoa. Tämän Tarjousasiakirjan sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan 
tämän Tarjousasiakirjan päivämäärän mukaista asiantilaa. 
 
Vaikka Tarjouksentekijä uskoo, että tällaisissa tulevaisuutta koskevissa lausumissa ilmaistut odotukset perustuvat 
perusteltuihin oletuksiin, ei ole varmuutta siitä, että tällaiset lausumat pitäisivät paikkansa tai olisivat oikeassa eikä 
tällaisten lausumien tarkkuudesta tai täydellisyydestä tulevaisuudessa anneta mitään vakuutuksia. Tarjouksentekijällä ei 
ole mitään velvollisuutta julkisesti päivittää tai tarkastaa tulevaisuutta koskevia lausumia uuden informaation tai 
tulevaisuuden tapahtumien yhteydessä tai muutoin, paitsi siinä määrin kuin soveltuva lainsäädäntö tai toimivaltainen 
viranomainen tätä edellyttää. 
 
Tärkeitä päivämääriä 
 
Alla on esitetty tiettyjä Ostotarjoukseen liittyviä tärkeitä päivämääriä olettaen, että Tarjousaikaa ei ole jatkettu 
Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti: 
 
7.12.2020 Tarjouksentekijä julkisti tiedon päätöksestään tehdä Ostotarjous 
15.12.2020 Tarjousaika alkaa 
12.1.2021 Tarjousaika päättyy (alustava) 
13.1.2021 Ostotarjouksen alustavan tuloksen ilmoittaminen (alustava) 
15.1.2021 Ostotarjouksen lopullisen tuloksen ilmoittaminen (alustava) 
18.1.2021 Tarjousvastikkeen maksaminen (alustava) (maksun vastaanottamisen todellinen 

ajankohta riippuu rahansiirtojen aikataulusta rahoituslaitosten välillä) 
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TARJOUSASIAKIRJASTA VASTUULLISET HENKILÖT 
 
 

Tarjouksentekijä 
 

SPX Flow Technology Germany GmbH 
Werkstraße 4 

Norderstedt D-22844 
Saksa 

 
Tarjouksentekijän hallitus 

 
Jaime Easley 
Peter J. Ryan 

Volker Bohlen 
 

Tarjouksentekijän ylin emoyhtiö 
 

SPX FLOW, Inc.  
13320 Ballantyne Corporate Place, Charlotte, NC 28227, Yhdysvallat 

Kotipaikka: Charlotte, Pohjois-Carolina, Yhdysvallat 
 

SPX FLOW, Inc.:n hallitus 
 

Robert F. Hull Jr., puheenjohtaja 
Marcus G. Michael, toimitusjohtaja 

Majdi B. Abulaban 
Anne K. Altman 

Patrick D. Campbell 
Emerson U. Fullwood 

Johnathan M. Pratt 
Suzanne B. Rowland 

David V. Singer 
 
 
 
 

Tarjouksentekijä on laatinut tämän Tarjousasiakirjan AML:n 11 luvun 11 §:n mukaisesti tässä kuvattua 
Ostotarjousta varten. 
 
Tarjousasiakirjasta vastuulliset henkilöt vakuuttavat, että heidän parhaan ymmärryksensä mukaan tässä 
Tarjousasiakirjassa annetut tiedot vastaavat tosiseikkoja, ja että tiedoista ei ole jätetty pois mitään 
Ostotarjouksen edullisuuden arviointiin todennäköisesti vaikuttavaa. 
 
Kaikki Tarjousasiakirjassa esitettävät UTG:ta koskevat tiedot on poimittu ja ne perustuvat yksinomaan 
julkisesti saatavilla oleviin tietoihin. Tarjouksentekijä ei vastaa tällaisista tiedoista millään tavalla lukuun 
ottamatta niiden oikeaa toisintamista Tarjousasiakirjassa. 

 
14.12.2020 

 

SPX Flow Technology Germany GmbH SPX FLOW, Inc. 
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LIITTEET Sivu 
 
 
LIITE A PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO A-1 

 
UTG:n hallituksen 8.12.2020 antama lausunto Ostotarjouksesta sisältyy tähän 
Liitteeseen A siinä muodossa kuin UTG on sen julkistanut 8.12.2020. 
Tarjouksentekijä ei vastaa millään tavalla mainitussa asiakirjassa esitetyistä 
tiedoista lukuun ottamatta niiden oikeaa toisintamista tässä 
Tarjousasiakirjassa. 

 
LIITE B PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖS B-1 
 

UTG:n tilintarkastettu konsernitilinpäätös 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta 
sisältyy tähän Liitteeseen B siinä muodossa kuin UTG on sen julkistanut. 
Tarjouksentekijä ei vastaa millään tavalla asiakirjassa esitetyissä tiedoista 
lukuun ottamatta niiden oikeaa toisintamista tässä Tarjousasiakirjassa. 

 
LIITE C PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS C-1 

 
UTG:n tilintarkastamaton konsernin liiketoimintakatsaus 30.9.2020 
päättyneeltä yhdeksän (9) kuukauden ajanjaksolta sisältyy tähän Liitteeseen C 
siinä muodossa kuin UTG on sen julkistanut. Tarjouksentekijä ei vastaa 
millään tavalla asiakirjassa esitetyissä tiedoista lukuun ottamatta niiden oikeaa 
toisintamista tässä Tarjousasiakirjassa. 

 
LIITE D PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N JULKISTAMA PÖRSSITIEDOTE D-1 
 

UTG:n 13.8.2020 julkaisema pörssitiedote sisältyy tähän Liitteeseen D siinä 
muodossa kuin UTG on sen julkistanut. Tarjouksentekijä ei vastaa millään 
tavalla mainitussa asiakirjassa esitetyistä tiedoista lukuun ottamatta niiden 
oikeaa toisintamista tässä Tarjousasiakirjassa. 

 
LIITE E  PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS E-1 
 

UTG:n yhtiöjärjestys sisältyy tähän Liitteeseen E siinä muodossa kuin se on 
rekisteröity kaupparekisteriin tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä. 
Tarjouksentekijä ei vastaa millään tavalla mainitussa asiakirjassa esitetyistä 
tiedoista lukuun ottamatta niiden oikeaa toisintamista tässä 
Tarjousasiakirjassa. 
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1. OSTOTARJOUKSEN TAUSTA, TAVOITTEET JA VAIKUTUKSET 

1.1 Ostotarjouksen taustaa  

SPX FLOW on Yhdysvaltain Delawaren osavaltion lakien mukaan perustettu yhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee 
Charlottessa Pohjois-Carolinassa. SPX FLOW:n tuotevalikoima on keskittynyt kierto-, käyttö- ja 
hydrauliikkatekniikkoihin, sekä automatisoituihin prosessijärjestelmiin, ruoka-, juoma ja teollisuusmarkkinoille. SPX 
FLOW:n liikevaihto oli noin 1,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria tilikaudella 2019 ja sillä on toimintaa yli 30 maassa 
sekä asiakkaita yli 100 valtiossa. SPX FLOW:n osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena New Yorkin pörssin 
pörssilistalla tunnuksella "FLOW", ja sen tämänhetkinen markkina-arvo on noin 2,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria.  
 
Tarjouksentekijä on Saksan lakien mukaan perustettu osakeyhtiö, joka on SPX FLOW:n välillisesti kokonaan omistama 
tytäryhtiö. 
 
UTG on vuonna 1983 perustettu teknologiayhtiö, joka tarjoaa sekoitusteknisiä ratkaisuja, jotka minimoivat 
elinkaarikustannuksia tuomalla maailmanlaajuisen prosessiteollisuuden osaamisen paikallisesti asiakkaille. UTG:n 
sekoittimet on suunniteltu vaativimpiin ympäristöihin, joissa luotettava suorituskyky on välttämätöntä onnistuneen 
prosessin saavuttamiseksi. UTG toimii maailmanlaajuisesti ja sen tärkeimmät asiakassektorit ovat kemian-, ruoka-, 
metallurgian- ja lannoiteteollisuus sekä ympäristöteknologia, vedenkäsittely ja lääkeala. Vuonna 2019 UTG-konsernin 
raportoitu liikevaihto oli noin 16,8 miljoonaa euroa ja operatiivinen tulos noin 0,9 miljoonaa euroa. UTG:n osakkeet 
ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin pörssilistalla tunnuksella on "UUTEC". 
 
SPX FLOW näkee UTG:ssa houkuttelevan kumppanin, jolla on vahva tuotevalikoima ja tuotemerkit 
sekoitinteknologiassa. UTG ja SPX FLOW tulevat yhdessä olemaan ainutlaatuisessa asemassa tuottavan kasvun 
saavuttamiseksi. Tämä johtuu UTG:n täydentävistä myyntikanavista sekä loppumarkkinoista Keski- ja Pohjois-
Euroopassa, SPX FLOW:n asemasta Pohjois-Amerikan ja Aasian Tyynenmeren markkinoilla, UTG:n tuotteiden 
myynnistä SPX FLOW:n asiakkaille Euroopassa, SPX FLOW:n avaintuotteiden ristikkäismyynnistä UTG:n asiakkaille 
(esimerkiksi Lightnin-tuotemerkin liikuteltavien sekoittimien) sekä valmiudesta hyödyntää SPX FLOW:n laajuutta ja 
käytäntöjä marginaalien parantamisessa ja jälkimarkkinoille pääsyssä. 
 
Tarjouksentekijä ja UTG ovat 7.12.2020 allekirjoittaneet Yhdistymissopimuksen, jonka mukaisesti Tarjouksentekijä on 
sitoutunut tekemään julkisen käteisostotarjouksen kaikista UTG:n liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista, 
jotka eivät ole UTG:n tai sen tytäryhtiöiden hallussa. Yhdistymissopimuksen keskeiset ehdot on kuvattu alla kohdassa 
"Tiivistelmä yhdistymissopimuksesta". 
 
1.2 Vaikutukset UTG:n liiketoimintaan ja varoihin sekä johdon ja henkilöstön tulevaan asemaan 

Tarjouksentekijän tarkoituksena on, että UTG jatkaa Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen toimintaansa erillisenä 
yksikkönä SPX FLOW:n alaisuudessa ja että UTG:n toimipaikan sijainti säilyy Uudessakaupungissa. Tämän johdosta 
Ostotarjouksen toteuttamisella ei odoteta olevan välittömiä olennaisia vaikutuksia UTG:n liiketoimintaan, varoihin tai 
toimipaikkojen sijaintiin taikka UTG:n henkilöstön tai johdon asemaan tai UTG:n asiakas- ja yhteistyösuhteisiin. 
 
Tarjouksentekijä ei ole tehnyt sopimuksia, joilla myönnettäisiin korvauksia tai palkkioita UTG:n johdolle tai hallituksen 
jäsenille Yhdistymissopimuksen täytäntöönpanoa vastaan ja/tai Ostotarjouksen toteuttamista vastaan. 
 
Liittyen UTG:n vähemmistöomistukseen Japrotek Oy Ab:ssa ("Japrotek"), UTG on yhdessä tiettyjen muiden 
osapuolien kanssa sopinut järjestelystä ("Japrorek-Järjestely"), joka on ehdollinen Tarjouksentekijän ilmoitukselle 
siitä, että Ostotarjouksen edellytykset (kuten määritelty jäljempänä) ovat täyttyneet tai niistä on luovuttu ja jotka 
täytetään Ostotarjouksen toteuttamisen yhteydessä, sisältäen (a) kaikkien UTG:n omistamien Japrotekin osakkeiden 
luovutuksen, jotka muodostavat yhteensä noin 19 % kaikista Japrotekin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista 
osakkeista, sekä UTG:n Japrotekille myöntämien tiettyjen pääomalainojen saamisten luovutuksen, (b) UTG:n Uurec 
Holding Oy:lle myöntämän takauksen, jolla UTG on taannut Japrotekin ja Uurec Holding Oy:n välisen 
vuokrasopimuksen mukaiset Japrotekin velvoitteet, vapauttaminen Uurec Holding Oy:n toimesta, ja (c) UTG:n 
omistamien Japrotekin osakkeiden ostajan UTG:lle antaman takauksen kaikista UTG:n kahdesta Turun Seudun 
Osuuspankille annetusta vastatakauksesta syntyvistä vastuista. 
 
1.3 Strategiset suunnitelmat 

Tarjouksentekijä ja SPX FLOW näkevät potentiaalia UTG:n kasvun jatkumiselle keskittymällä asiakastyytyväisyyteen, 
sekä vahvistamalla molempien osapuolten keskeisten tuotteiden tarjontaa hyödyntämällä SPX FLOW:n 
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maailmanlaajuista toimintakenttää ja vahvaa asemaa sekoitinmarkkinoilla. Ajan myötä UTG:n hankinnan odotetaan 
luovan synergioita hankinnoissa, myynnin kasvattamisessa ja parhaiden käytäntöjen jakamisessa. 
 
UTG:n hankinta toteuttaa lisäksi SPX FLOW:n sekoitinliiketoiminnan strategisia tavoitteita, jotka keskittyvät kasvuun 
ja lisäämään läsnäoloa keskeisillä maantieteellisillä markkinoilla, jatkaen samalla SPX FLOW:n prioriteettien ja 
osakkeenomistajien palkitsemisperiaatteiden toteuttamista. UTG:n hankinta mahdollistaa SPX FLOW:n aseman 
vahvistamisen Pohjoismaissa ja saksankielisissä maissa sekä edesauttaa SPX FLOW:ta laajentamaan kansainvälistä 
sekoitinportfoliotaan. 
 
SPX FLOW:n tavoite UTG:n osakkeenomistajana on keskittyä omistaja-arvon kasvattamiseen pitkällä tähtäimellä. 
UTG on onnistuneesti luonut sen tunnetut tuotemerkit, tuotteet ja asiakaspalvelun sekä tehokkaat myynti- ja 
markkinointivoimavarat. SPX FLOW näkee UTG:n liiketoiminnassa pitkäaikaista potentiaalia. Samalla SPX FLOW 
tunnistaa, että strategisten suunnitelmien toteuttaminen vaatii merkittäviä investointeja ja tulosten saamiseen tällaisista 
strategisista suunnitelmista saattaa kulua huomattavasti aikaa. 
 
1.4 AML:n 11 luvun 28 §:ssä tarkoitetun suosituksen noudattaminen 

Tarjouksentekijä on sitoutunut noudattamaan Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisemaa Ostotarjouskoodia. 
 
1.5 Vaikutukset Tarjouksentekijän liiketoimintaan, varoihin sekä johtoon ja henkilöstöön 

Ostotarjouksen toteuttamisella ei odoteta olevan välitöntä olennaista vaikutusta Tarjouksentekijän liiketoimintaan, 
henkilöstöön, johtoon, toimipaikkojen sijaintiin tai varoihin, lukuun ottamatta vaikutuksia, jotka syntyvät 
Tarjousvastikkeen maksun seurauksena. 
 
1.6 Ostotarjouksen rahoittaminen 

Tarjouksentekijällä on riittävät varat Ostotarjouksen toteuttamiseen SPX FLOW -konsernin käteisvarojen ja 
rahoitusjärjestelyjen kautta. Tarjouksentekijän velvoite toteuttaa Ostotarjous ei ole ehdollinen rahoituksen saatavuudelle. 
Ostotarjoukseen liittyvillä rahoitusjärjestelyillä ei odoteta olevan vaikutusta UTG:n liiketoimintoihin tai velvoitteisiin. 
 
1.7 Tarjouksentekijän UTG:n osakkeita koskevat tulevaisuuden suunnitelmat 

Velvollisuus tehdä pakollinen ostotarjous 
 
AML:n 11 luvun 19 §:n mukaan osakkeenomistajan, jonka omistusosuus kasvaa yli 30 % tai 50 % julkisen 
kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla olevan yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, on tehtävä 
julkinen ostotarjous (pakollinen ostotarjous) kaikista muista yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja osakkeisiin 
oikeuttavista arvopapereista. Jos edellä mainittu raja on ylittynyt vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen seurauksena, 
vapaaehtoisen ostotarjouksen jälkeen ei kuitenkaan AML:n mukaan tarvitse tehdä pakollista ostotarjousta edellyttäen, 
että alkuperäinen vapaaehtoinen ostotarjous on tehty kaikista kohdeyhtiön osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista 
arvopapereista. Edellä mainitun poikkeuksen mukaisesti Tarjouksentekijällä ei ole velvollisuutta tehdä pakollista 
ostotarjousta Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen.  
 
Osakeyhtiölain mukainen lunastusmenettely 
 
Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) ("OYL") 18 luvun 1 §:n mukaan osakkeenomistajalla, joka omistaa 
enemmän kuin 90 % yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, on oikeus lunastaa kaikki 
yhtiön liikkeeseen laskemat ja ulkona olevat osakkeet. Vähemmistöosakkaalla, jonka osakkeet enemmistöosakkaalla on 
oikeus lunastaa, on oikeus vaatia osakkeidensa lunastamista. Lunastusmenettelystä on säädetty tarkemmin OYL:ssa.  
 
Jos Tarjouksentekijä saa omistukseensa enemmän kuin 90 % kaikista UTG:n osakkeista ja osakkeiden tuottamasta 
äänimäärästä, Tarjouksentekijän aikomuksena on käynnistää OYL:n edellä mainittujen määräysten mukainen 
lakisääteinen lunastusmenettely lunastaakseen kaikki jäljellä olevat Osakkeet ("Lunastusmenettely"). 
 
OYL:n mukaan osakkeenomistajalla, joka omistaa enemmän kuin 2/3 kaikista yhtiön osakkeista ja osakkeiden 
tuottamasta äänimäärästä, on riittävä äänimäärä päättää yhtiön sulautumisesta toiseen yhtiöön. Jos Tarjouksentekijä 
omistaa Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen enemmän kuin 2/3 mutta vähemmän kuin 90 % kaikista UTG:n 
osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, on mahdollista, että UTG voisi olla tiettyjen yritysjärjestelyiden 
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kohteena, mukaan lukien UTG:n sulautuminen listaamattomaan yhtiöön. Tarjouksentekijä ei ole kuitenkaan tehnyt 
mitään päätöksiä sellaisista yritysjärjestelyistä. 
 
Nasdaq Helsingin pörssilistalta poistaminen 
 
Tarjouksentekijän tarkoituksena on hankkia kaikki UTG:n liikkeeseen laskemat ja ulkona olevat osakkeet. Jos 
Tarjouksentekijä saa omistukseensa enemmän kuin 90 % kaikista UTG:n osakkeista ja osakkeiden tuottamasta 
äänimäärästä, Tarjouksentekijä aikoo käynnistää Lunastusmenettelyn, minkä jälkeen Tarjouksentekijä tulee 
huolehtimaan, että UTG hakee osakkeidensa poistamista Nasdaq Helsingin pörssilistalta niin pian kuin se on soveltuvan 
lainsäädännön ja määräysten mukaisesti sallittua ja käytännössä mahdollista.  
 
1.8 UTG:n hallituksen lausunto 

UTG:n hallitus on yksimielisesti päättänyt AML:n 11 luvun 13 §:n mukaisessa lausunnossaan suositella UTG:n 
osakkeenomistajille Ostotarjouksen hyväksymistä ("Suositus"). 
 
UTG:n hallitus on Suosituksen tueksi pyytänyt fairness opinion -lausunnon Aalto Capital Partners Oy:ltä ("Aalto 
Capital") koskien Ostotarjousta. Aalto Capitalin 19.11.2020 päivätyn lausunnon mukaan Ostotarjouksessa Osakkeiden 
haltijoille tarjottu Tarjousvastike on Osakkeiden haltijoiden kannalta taloudellisessa mielessä kohtuullinen lausunnon 
päivämääränä. 
 
Saatuaan Aalto Capitalin fairness opinion -lausunnon ja arvioituaan huolellisesti Ostotarjouksen ehtoja sekä muita 
käytettävissä olevia tietoja UTG:n ja sen osakkeenomistajien kannalta, UTG:n hallitus on 8.12.2020 antanut 
Suosituksen sisältävän lausunnon, jonka mukaan Tarjouksentekijän Ostotarjouksessa tarjoama Tarjousvastike on 
hallituksen näkemyksen mukaan taloudellisessa mielessä kohtuullinen Osakkeiden haltijoiden kannalta. UTG:n hallitus 
on tämän johdosta yksimielisesti päättänyt suositella UTG:n osakkeenomistajille Ostotarjouksen hyväksymistä. UTG:n 
hallituksen lausunto, joka sisältää Suosituksen, on tämän Tarjousasiakirjan Liitteenä A. 
 
1.9 Osakkeenomistajien sitoumukset 

Tarjouksentekijä on saanut sitoumukset seuraavilta osakkeenomistajilta: Timo Lindström, Jouko Peräaho, Mikko 
Laakkonen, HML Finance Oy, UuCap Oy, Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Jonni Peräaho, Ilona Lindström, Risto 
Lindström ja Bark Road Invest Oy ("Merkittävät Osakkeenomistajat"). Merkittävät Osakkeenomistajat ovat näiden 
sitoumusten perusteella sitoutuneet peruuttamattomasti hyväksymään Ostotarjouksen. 
 
Merkittävät Osakkeenomistajat edustavat yhteensä noin 85,32 % kaikista UTG:n liikkeeseen laskemista ja ulkona 
olevista osakkeista ja äänistä. 
 
1.10 Viranomaishyväksynnät 

Tarjouksentekijä tekee niin pian kuin se on käytännössä mahdollista kaikki ilmoitukset ja hakemukset, jotka vaaditaan 
kaikkien tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saamiseksi asianomaisilta viranomaisilta kaikilla alueilla, joilla 
soveltuva lainsäädäntö ja määräykset tätä edellyttävät. 
 
Tällä hetkellä saatavilla olevan tiedon perusteella Tarjouksentekijä arvioi Ostotarjouksen vaativan 
yrityskauppavalvontaan liittyvän hyväksynnän Saksassa ja että vaadittava viranomaishyväksyntä saadaan ennen 
alkuperäisen Tarjousajan päättymistä. Mikäli vaadittavia viranomaishyväksyntöjä ei saada ennen alkuperäisen 
Tarjousajan päättymistä, Tarjouksentekijä jatkaa Tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen ja soveltuvan lainsäädännön 
mukaisesti ja näiden asettamissa rajoissa Toteuttamisedellytysten (kuten määritelty jäljempänä) täyttämiseksi, mukaan 
lukien yrityskauppavalvontaan liittyvien hyväksyntöjen saaminen. Katso kohdat "Ostotarjouksen ehdot – Tarjousaika" 
ja "Ostotarjouksen ehdot – Toteuttamisedellytykset". Tarjouksentekijä tiedottaa tarvittavien viranomaishyväksyntöjen 
vastaanottamisesta pörssitiedotteilla.  
 
1.11 Neuvonantajien palkkiot 

Tarjouksentekijä odottaa ammattimaisille neuvonantajilleen Ostotarjouksen yhteydessä maksettavien 
kokonaispalkkioiden, jotka ovat riippuvaisia Ostotarjouksen toteutumisesta, olevan noin 0,4 miljoonaa euroa.  
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1.12 Soveltuva laki 

Ostotarjoukseen ja Tarjousasiakirjaan sovelletaan Suomen lakia ja kaikki niitä koskevat riidat ratkaistaan lopullisesti 
toimivaltaisessa suomalaisessa tuomioistuimessa. 
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2. TIEDOT OSTOTARJOUKSEN HINNOITTELUPERUSTEISTA 

2.1 Tarjousvastikkeen määrittelyperusteet 

Tarjouksentekijä on julkistanut Ostotarjouksen 7.12.2020 ("Julkistaminen"). Tarjousvastike on 0,60 euroa käteisenä 
jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty. 
 
Mikäli UTG muuttaa liikkeeseen laskemiensa ja ulkona olevien Osakkeiden lukumäärää tämän Tarjousasiakirjan 
päivämäärän jälkeen uusien osakkeiden annilla, osakkeiden uudelleenluokittelulla, osakkeiden jakamisella (mukaan 
lukien osakkeiden yhdistäminen) tai muulla vastaavalla toimenpiteellä, jolla on laimentava vaikutus, tai mikäli UTG 
päättää jakaa osinkoa tai muutoin jakaa varojaan tai mitä tahansa muuta varallisuuttaan osakkeenomistajilleen, tai jos 
täsmäytyspäivä minkä tahansa edellä mainitun osalta tulee ennen Toteuttamispäivää (kuten määritelty jäljempänä), 
Tarjousvastiketta tarkistetaan vastaavasti euro-eurosta -perusteisesti jaettavaksi ilmoitetun tai luovutetun bruttoarvon 
mukaan ennen lähdeverosta ja/tai muista soveltuvista veroista johtuvia vähennyksiä, kuten kohdassa "Ostotarjouksen 
ehdot – Tarjousvastike" on esitetty. Mikäli Tarjousvastiketta muutetaan yllä mainitun toimenpiteen tai varojenjaon 
seurauksena, Tarjousaikaa jatketaan soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. 
 
AML:n 11 luvun 24 §:n mukaan tehtäessä vapaaehtoinen ostotarjous kaikista kohdeyhtiön liikkeeseen laskemista 
osakkeista ja muista osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista, tarjousvastiketta määritettäessä lähtökohtana on pidettävä 
korkeinta tarjouksentekijän tai tähän AML:n 11 luvun 5 §:ssä tarkoitetussa suhteessa olevan henkilön ostotarjouksen 
julkistamista edeltävien kuuden (6) kuukauden aikana tarjouksen kohteena olevista arvopapereista maksamaa hintaa.  
 
Tarjouksentekijä tai muut AML:n 11 luvun 5 §:ssä tarkoitetut tahot eivät ole Julkistamista edeltäneiden kuuden (6) 
kuukauden aikana tai Julkistamisen jälkeisen ja Tarjousasiakirjan päivämäärään välisenä aikana hankkineet Osakkeita 
julkisessa kaupankäynnissä tai muutoin. Tarjousasiakirjan päivämääränä Tarjouksentekijä tai mikään muu 
Tarjouksentekijään AML:n 11 luvun 5 §:ssä tarkoitetussa suhteessa oleva taho ei omista Osakkeita. 
 
2.2 UTG:n osakkeen kaupankäyntihinnat ja kurssikehitys  

Alla olevassa kaaviossa on esitetty UTG:n osakkeiden kurssikehitys ja kaupankäyntimäärät Julkistamista edeltävien 
kolmen (3) vuoden ajalta, eli 4.12.2017–4.12.2020 Nasdaq Helsingissä. Osakkeiden ISIN-koodi on FI0009900708. 
 
 

 
 
Osakkeen päätöskurssi Nasdaq Helsingissä 4.12.2020 eli viimeisenä Julkistamista edeltävänä kaupankäyntipäivänä oli 
0,43 euroa. Osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Nasdaq Helsingissä Julkistamista edeltäneiden 
kolmen (3) kuukauden aikana eli 4.9.2020–4.12.2020 oli 0,43 euroa. Osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettu 
keskikurssi Nasdaq Helsingissä Julkistamista edeltäneiden kuuden (6) kuukauden aikana eli 4.6.2020–4.12.2020 oli 
0,41 euroa.  
 
Tarjousvastike on (i) noin 39,5 % korkeampi kuin Osakkeen päätöskurssi Nasdaq Helsingissä viimeisenä 
kaupankäyntipäivänä ennen Julkistamista, (ii) noin 40,1 % korkeampi kuin Julkistamista edeltäneiden kolmen (3) 
kuukauden ajanjakson Osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Nasdaq Helsingissä, ja (iii) noin 47,5 % 
korkeampi kuin Julkistamista edeltäneiden kuuden (6) kuukauden ajanjakson Osakkeiden kaupankäyntimäärillä 
painotettu keskikurssi Nasdaq Helsingissä. 
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Alla olevassa taulukossa on esitetty UTG:n osakkeen kaupankäyntihintoja ja -määriä Julkistamista edeltävältä kolmen 
(3) vuoden ajanjaksolta vuosineljänneksittäin. 
 

Keskiarvo Ylin Alin Osakkeita Euroa
4.12.2017 - 31.12.2017 0,36 0,38 0,35 845 025 291 811
1.1.2018 - 31.3.2018 0,39 0,44 0,35 543 103 209 986
1.4.2018 - 30.6.2018 0,45 0,49 0,39 625 713 275 691
1.7.2018 - 30.9.2018 0,42 0,45 0,38 685 171 289 782

1.10.2018 - 31.12.2018 0,37 0,40 0,32 1 286 727 456 165
1.1.2019 - 31.3.2019 0,37 0,43 0,35 6 148 569 2 294 888
1.4.2019 - 30.6.2019 0,40 0,46 0,35 1 681 090 672 586
1.7.2019 - 30.9.2019 0,41 0,46 0,37 866 188 351 258

1.10.2019 - 31.12.2019 0,34 0,39 0,31 1 622 656 545 599
1.1.2020 - 31.3.2020 0,32 0,35 0,24 1 404 095 423 804
1.4.2020 - 30.6.2020 0,30 0,39 0,23 1 474 929 455 965
1.7.2020 - 30.9.2020 0,39 0,46 0,34 1 438 506 580 155

1.10.2020 - 4.12.2020 0,43 0,46 0,40 1 116 442 488 999

Osakkeen päätöskurssi (EUR) Kaupankäyntimäärä
Ajanjakso

  
 
2.3 Muut ostotarjoukset 

Tarjouksentekijän tietojen mukaan Osakkeista tai UTG:n osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista ei ole tehty 
kolmannen osapuolen toimesta julkista ostotarjousta Julkistamista edeltäneiden kahdentoista (12) kuukauden aikana.  
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3. YHDISTYMISSOPIMUKSEN TIIVISTELMÄ 

Tämä tiivistelmä ei ole tyhjentävä esitys kaikista Yhdistymissopimuksen ehdoista. Tiivistelmä pyrkii kuvaamaan 
Yhdistymissopimuksen ehdot siinä laajuudessa kuin ne voivat olennaisesti vaikuttaa UTG:n osakkeenomistajien 
arviointiin Ostotarjouksen ehdoista.  
 
3.1 Yhdistymissopimuksen taustaa 

Tarjouksentekijä ja UTG ovat 7.12.2020 allekirjoittaneet Yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Tarjouksentekijä on 
sitoutunut tekemään julkisen ostotarjouksen kaikista Osakkeista.  
 
Jos Tarjouksentekijä saa omistukseensa enemmän kuin 90 % kaikista UTG:n osakkeista ja osakkeiden tuottamasta 
äänimäärästä, Tarjouksentekijä aikoo käynnistää Lunastusmenettelyn, minkä jälkeen Tarjouksentekijä tulee 
huolehtimaan, että UTG hakee osakkeidensa poistamista Nasdaq Helsingin pörssilistalta niin pian kuin se on soveltuvan 
lainsäädännön ja määräysten mukaisesti sallittua ja käytännössä mahdollista. 
 
Yhdistymissopimuksen taustaa on kuvattu tarkemmin kohdassa "Ostotarjouksen tausta, tavoitteet ja vaikutukset – 
Ostotarjouksen taustaa".  
 
3.2 Tarjousaika ja tarjousvastike 

Yhdistymissopimuksen mukaan Ostotarjouksen Tarjousaika kestää alustavasti neljä (4) viikkoa ja päättyy 12.1.2021. 
Tarjouksentekijä voi jatkaa Tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.  
 
Yhdistymissopimuksen mukaan Tarjouksentekijä tarjoutuu hankkimaan kaikki Osakkeet 0,60 euron osakekohtaisella 
käteisvastikkeella Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Mikä tahansa muutos UTG:n liikkeeseen laskemien ja ulkona 
olevien osakkeiden lukumäärässä tai UTG:n suorittama osingonjako tai muu varojenjako tämän Tarjousasiakirjan 
päivämäärän jälkeen muuttaa vastaavasti Tarjousvastiketta euro-eurosta -perusteisesti jaettavaksi ilmoitetun tai 
luovutetun bruttoarvon mukaan ennen lähdeverosta ja/tai muista soveltuvista veroista johtuvia vähennyksiä, kuten 
kohdassa "Ostotarjouksen ehdot – Tarjousvastike" on esitetty. 
 
3.3 Toteuttamisedellytykset 

Yhdistymissopimuksen mukaan Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Ostotarjous on ehdollinen kohdassa 
"Ostotarjouksen ehdot – Toteuttamisedellytykset" kuvattujen Toteuttamisedellytysten (kuten määritelty jäljempänä) 
täyttymiselle tai sille, että Tarjouksentekijä on, sikäli kuin tämä on sovellettavan lain ja määräysten mukaan 
mahdollista, luopunut vaatimasta niiden täyttymistä viimeistään päivänä, jolloin Tarjouksentekijä julkistaa 
Ostotarjouksen lopullisen tuloksen.  
 
3.4 UTG:n hallituksen lausunto 

Yhdistymissopimuksen mukaan UTG:n hallitus on päättänyt yksimielisesti suositella UTG:n osakkeenomistajille 
Ostotarjouksen hyväksymistä. UTG:n hallituksen lausunto, joka sisältää Suosituksen, on tämän Tarjousasiakirjan 
Liitteenä A. 
 
Yhdistymissopimuksen mukaan UTG:n hallitus voi koska tahansa ennen Ostotarjouksen toteuttamista peruuttaa, 
muokata tai muuttaa Suositusta taikka tehdä Suosituksen vastaisia toimenpiteitä, jos: 
 
(i) UTG:n hallitus päättää, toimien kohtuullisesti ja vilpittömin mielin sekä konsultoituaan hyvämaineista 

ulkopuolista oikeudellista neuvonantajaa, että Ostotarjouksen hyväksyminen ei ole enää olennaisesti 
muuttuneiden olosuhteiden johdosta UTG:n ja/tai UTG:n osakkeenomistajien edun mukaista; 

 
(ii) UTG:n hallitus on saanut riippumattomalta hyvämaineiselta ulkopuoliselta oikeudelliselta neuvonantajalta 

lausunnon, jonka mukaan Suosituksen peruuttaminen, muokkaaminen tai muuttaminen taikka Suosituksen 
vastaisesti toimiminen on UTG:n hallituksen lojaliteetti- ja huolellisuusvelvoitteen mukaan välttämätöntä; 

 
(iii) UTG:n hallitus on antanut Tarjouksentekijälle kohtuullisen mahdollisuuden neuvotella UTG:n hallituksen kanssa 

tällaisista toimenpiteistä; ja 
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(iv) mikäli tällainen sallittu toimenpide liittyy Kilpailevaan Tarjoukseen, joka muodostaa Paremman Tarjouksen 
(molemmat kuten määritelty jäljempänä), (a) tällainen Kilpaileva Tarjous ei ole seurausta UTG:n hallituksen tai 
sen edustajien suorasta tai epäsuorasta houkuttelusta, (b) UTG:n hallitus on ilmoittanut Tarjouksentekijälle, että 
tällainen Kilpaileva Tarjous on jätetty ja on antanut Tarjouksentekijälle tiivistelmän sen taloudellisista ehdoista, 
(c) UTG:n hallitus on antanut Tarjouksentekijälle kohtuullisen mahdollisuuden seitsemän (7) suomalaisen 
pankkipäivän kuluessa yllä mainitun ilmoituksen vastaanottamisesta neuvotella UTG:n hallituksen kanssa ja 
Tarjouksentekijän harkinnan mukaisesti parantaa Ostotarjousta, ja (d) kyseisen neuvotteluille ja Ostotarjouksen 
parantamiselle varatun ajan päättyessä (A) Tarjouksentekijä ei ole parantanut Ostotarjousta siten, että parannettu 
Ostotarjous on kokonaisuutena arvioiden UTG:lle ja sen osakkeenomistajille vähintään yhtä edullinen kuin 
Kilpaileva Tarjous, perustuen UTG:n hallituksen kohtuulliseen arvioon, jonka hallitus on tehnyt vilpittömin 
mielin konsultoituaan riippumatonta hyvämaineista ulkopuolista oikeudellista neuvonantajaa ja otettuaan 
huomioon tarjotun vastikkeen lisäksi muut ehdot (mukaan lukien toteuttamisedellytykset), kilpailevan 
tarjouksentekijän henkilöllisyyden, rahoituksen saatavuuden ja varmuuden, odotetun aikataulun ja sääntelylliset 
näkökulmat sekä toteutumismahdollisuudet, tai (B) UTG:n hallitus päättää, toimien kohtuullisesti ja vilpittömin 
mielin, konsultoituaan riippumatonta hyvämaineista ulkopuolista oikeudellista neuvonantajaa, että hallitus on 
velvollinen sen pakottavien huolellisuus- ja lojaliteettivelvoitteidensa sekä Ostotarjouskoodin mukaisesti 
ryhtymään toimiin vastatakseen tällaiseen Kilpailevaan Tarjoukseen, ja (e) UTG:n hallitus on myös muutoin 
toiminut Yhdistymissopimuksen ehtojen mukaisesti. 

 
"Kilpaileva Tarjous" tarkoittaa mitä tahansa tiedustelua, ehdotusta tai tarjousta, joka muodostaa kilpailevan 
yritysjärjestelyn tai jonka voidaan kohtuudella olettaa johtavan kilpailevaan yritysjärjestelyyn taikka joka muutoin 
haittaa tai jonka voidaan kohtuudella olettaa haittaavan Ostotarjouksen toteuttamista. 
 
"Parempi Tarjous" tarkoittaa kolmannen osapuolen vilpittömin mielin tekemää kirjallista sitovaa tarjousta, joka ei ole 
UTG:n tai sen puolesta toimivien tahojen houkuttelun seurausta, joka on tehty kaikkien Osakkeiden tai olennaisilta 
osiltaan kaikkien UTG:n tai sen tytäryhtiöiden varojen hankkimiseksi julkisella ostotarjouksella, sulautumisella, 
liiketoimintakaupalla tai muulla yritysjärjestelyllä, joka tarjoaa korkeamman käteisvastikkeen per Osake kuin 
Tarjousvastike (tai kyseistä käteisvastiketta arvoltaan vastaavan muun vastikkeen) ja sellaisin ehdoin, jotka myös 
muutoin kohtuullisen todennäköisesti ovat kokonaisuutena arvioiden UTG:n ja sen osakkeenomistajien kannalta 
edullisemmat kuin Ostotarjous, siinä muodossa kuin Tarjouksentekijä on sitä mahdollisesti muuttanut, ja joka on 
kohtuullisen mahdollinen toteuttaa (ottaen huomioon muun muassa kaikki tarjouksen oikeudelliset, taloudelliset, 
sääntelylliset ja muut näkökulmat sekä tällaisen tarjouksen ehdollisuuden sekä tarjouksentekijän henkilöllisyyden ja 
rahoituksen saatavuuden). 
 
3.5 Vakuutukset 

UTG on antanut Yhdistymissopimuksessa Tarjouksentekijälle tiettyjä tavanomaisia vakuutuksia, jotka liittyvät muun 
muassa seuraaviin asioihin: 
 
(i) UTG ja kukin sen tytäryhtiöistä ovat asianmukaisesti perustettuja sekä pätevästi olemassa olevia soveltuvien 

lakien mukaisesti (lukuun ottamatta UTG:n tytäryhtiöitä Kiinassa ja Hongkongissa, jotka eivät harjoita 
liiketoimintaa) ja niillä on tarpeellinen kelpoisuus ja toimivalta sekä kaikki tarvittavat viranomaisluvat omistaa, 
vuokrata ja hallinnoida niiden omaisuutta ja jatkaa liiketoimintansa harjoittamista, kuten sitä tällä hetkellä 
harjoitetaan; 
 

(ii) viimeisin tilintarkastettu konsernitilinpäätös ja tilintarkastamaton puolivuosikatsaus 30.6.2020 päättyneeltä 
kuuden (6) kuukauden ajanjaksolta on laadittu soveltuvien lakien ja kirjanpitostandardien mukaisesti; 
 

(iii) mikä tahansa sopimus tai järjestely UTG:n tai sen tytäryhtiöiden välillä, ja UTG:n nykyisten osakkeenomistajien 
tai heidän sidosyritysten väillä, joka jää voimaan Ostotarjouksen toteutumisen jälkeen, on tehty tavanomaisen 
liiketoiminnan puitteissa sekä markkinaehtoperiaatteen mukaisesti; 
 

(iv) UTG tai mikään sen tytäryhtiöistä ei ole tehnyt sopimuksia tai järjestelyitä, jotka oikeuttaisivat ketään UTG:n tai 
sen tytäryhtiöiden hallituksen jäsenistä, johtajista, työntekijöistä tai konsulteista samaan minkäänlaista palkkiota 
tai korvausta UTG:ltä tai sen tytäryhtiöiltä heidän palvelus- tai työsuhteen päättyessä UTG:n tai sen tytäryhtiön 
kanssa Ostotarjouksen toteuttamisen seurauksena ja/tai tuloksena; 

 
(v) UTG on julkistanut kaikki tiedot, jotka se on velvollinen julkistamaan soveltuvan lainsäädännön ja määräysten 

mukaan, UTG:n julkistama tai julkisuuteen saattama tieto on oikein ja se antaa olennaisilta osin oikean kuvan 
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liiketoiminnasta ja sen riskeistä eivätkä UTG:n Tarjouksentekijän due diligence -tarkastusta varten toimittamat 
tiedot sisällä sisäpiiritietoa; 
 

(vi) kaikki UTG:n ja sen tytäryhtiöiden osakkeet on asianmukaisesti laskettu liikkeeseen ja ovat täysin maksettu, eikä 
muun muassa optio-oikeuksia tai muita UTG:n tai sen tytäryhtiöiden arvopapereihin oikeuttavia erityisiä 
oikeuksia ole olemassa ja UTG omistaa suoraan tai välillisesti kaikki tytäryhtiöidensä ulkona olevat osakkeet ja 
taloudelliset etuudet; 
 

(vii) UTG:lla on kelpoisuus ja toimivalta allekirjoittaa Yhdistymissopimus ja täyttää siinä asetetut velvollisuudet;  
 

(viii) Yhdistymissopimuksen allekirjoittaminen, toteuttaminen ja sen velvoitteiden noudattaminen UTG:n toimesta ei 
johda minkään olennaisen sopimuksen tai muun velvoitteen rikkomiseen, laiminlyöntiin taikka irtisanomis-, 
muutos-, eräännyttämis- tai purkuoikeuteen; 

 
(ix) UTG ja sen tytäryhtiöt ovat 31.12.2019 lähtien harjoittaneet liiketoimintaansa tavanomaisesti ja UTG on 

noudattanut AML:n mukaista tiedonantovelvoitettaan erityisesti tiettyjen haitallisten muutosten ja tapahtumien 
esiintymisen osalta; 
 

(x) UTG eikä mikään sen tytäryhtiöistä ole olennaisesti laiminlyönyt tai rikkonut soveltuvia lakeja ja määräyksiä 
sekä olennaisia sopimuksia, tai mitään muita UTG:ta tai sen tytäryhtiöitä sitovia velvoitetta; 
 

(xi) UTG:ta tai sen tytäryhtiöitä vastaan ei ole vireillä tai uhattuna olennaisia oikeudenkäyntejä tai vaateita, joka 
muodostaisi Olennaisen Haitallisen Muutoksen (kuten määritelty jäljempänä); ja 
 

(xii) UTG ja kukin sen tytäryhtiöistä ovat jättäneet kaikki veroilmoituksensa asianmukaisesti eikä ole verojen 
olennaisiin määriin liittyviä puutteita, joita veroviranomaiset vaativat tai arvioivat. 

 
Tarjouksentekijä on antanut UTG:lle tiettyjä tavanomaisia vakuutuksia, jotka liittyvät muun muassa seuraaviin asioihin: 
 
(i) Tarjouksentekijä on pätevästi perustettu ja se on olemassa Saksan lakien mukaisesti ja sillä on tarpeelliset luvat 

sekä kelpoisuus kelpoisuus ja toimivalta jatkaa liiketoimintansa harjoittamista, kuten sitä tällä hetkellä 
harjoitetaan;  
 

(ii) Tarjouksentekijällä on kelpoisuus ja toimivalta allekirjoittaa Yhdistymissopimus ja täyttää siinä sille asetetut 
velvollisuudet; 
 

(iii) Yhdistymissopimuksen toteuttaminen ja sen velvoitteiden noudattaminen Tarjouksentekijän toimesta ei edellytä 
mitään viranomaishyväksyntää, -suostumusta, -valtuutusta tai -lupaa taikka viranomaiselle tehtävää ilmoitusta, 
lukuun ottamatta Yhdistymissopimuksessa mainittua; ja 
 

(iv) Tarjouksentekijällä on Ostotarjouksen toteutukseen ja sitä seuraavaan Lunastusmenettelyyn riittävä rahoitus. 
 
Vakuutukset raukeavat automaattisesti, kun Ostotarjous on toteutettu, minkä jälkeen niillä ei enää kyseisen päivämäärän 
jälkeen ole vaikutusta. 
 
3.6 Sitoumukset 

Tarjouksentekijä ja UTG ovat antaneet Yhdistymissopimuksessa toisilleen tiettyjä sitoumuksia. Sitoumukset liittyvät 
Ostotarjouksen yhteydessä noudatettaviin menettelyihin ja niiden mukaan muun muassa:  
 
(i) Tarjouksentekijä ja UTG ovat molemmat sitoutuneet noudattamaan Ostotarjouskoodia ja olemaan poikkeamatta 

siihen sisältyvistä suosituksista; 
 

(ii) Tarjouksentekijä ja UTG ovat sitoutuneet yhteistyössä toistensa kanssa ryhtymään toimenpiteisiin tehdäkseen tai 
huolehtiakseen siitä, että sellaiset toimenpiteet, jotka ovat tarpeellisia tai suotavia Yhdistymissopimuksen 
mukaan aiottujen järjestelyjen toteuttamiseksi, kuten tarvittavien suostumusten tai luopumiskirjojen 
hankkiminen kolmansilta osapuolilta (mikäli tällaisia on), tulevat tehdyiksi; 
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(iii) UTG on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaansa ja huolehtimaan siitä, että sen konserniyhtiöt harjoittavat 
omaa liiketoimintaansa, tavanomaiseen tapaan aiemman käytännön mukaisesti ja olemaan tekemättä tiettyjä 
toimenpiteitä, paitsi siltä osin kuin Tarjouksentekijä ja UTG ovat toisin sopineet; 

 
(iv) UTG on sitoutunut suorittamaan tarvittavat toimenpiteet toteuttaakseen Japrotek-Järjestelyn ja olemaan 

muuttamatta tai päättämättä Japrotek-Järjestelyä ilman Tarjouksentekijän suostumusta; 
 
(v) Tarjouksentekijä ja UTG ovat sitoutuneet konsultoimaan toisiaan ennen minkään Ostotarjoukseen tai 

Yhdistymissopimukseen liittyvän julkisen ilmoituksen julkistamista; 
 

(vi) UTG on sitoutunut ilmoittamaan Tarjouksentekijälle mistä tahansa muutoksesta, tapahtumasta tai olosuhteesta, 
josta UTG on ollut tietoinen ja jonka voisi kohtuudella odottaa johtavan Olennaiseen Haitalliseen Muutokseen 
(kuten määritelty jäljempänä) ja UTG ja Tarjouksentekijä ovat sitoutuneet ilmoittamaan toisilleen mistä tahansa 
muutoksesta, tapahtumasta tai olosuhteesta, jonka voisi kohtuudella odottaa olennaisesti viivästyttävän tai 
estävän heidän mahdollisuuksia toteuttaa Yhdistymissopimuksen mukaan aiotut järjestelyt; 
 

(vii) UTG on sitoutunut, siinä laajuudessa kuin se ei ole kiellettyä, antamaan Tarjouksentekijälle pääsyn UTG:ta ja 
sen tytäryhtöitä koskeviin tietoihin, jotka ovat tarpeen Tarjousasiakirjan laatimiseksi sekä Tarjouksentekijän 
arvioidessa ovatko Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset täyttyneet; 
 

(viii) UTG on sitoutunut olemaan suoraan tai välillisesti houkuttelematta tai helpottamatta mitään Kilpailevaa 
Tarjousta;  
 

(ix) UTG:n hallitus on sitoutunut viiden (5) suomalaisen pankkipäivän kuluessa siitä, kun Tarjouksentekijä on 
julkisesti ilmoittanut toteuttavansa Ostotarjouksen ja pyytänyt UTG:n hallituksen jäseniä tekemään näin, 
kutsumaan koolle UTG:n ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään UTG:n hallituksen uudesta kokoonpanosta; 
ja  
 

(x) Tarjouksentekijä on sitoutunut UTG:n ja sen tytäryhtiöiden tilintarkastajan suosituksesta riippuen esittämään ja 
äänestämään UTG:n ja sen tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajien tavanomaisen vastuuvapauden 
myöntämisen puolesta, jollei käsillä ole kohtuudella ja objektiivisesti arvioiden oikeudellisia syitä tätä vastaan. 

 
3.7 Sopimuksen päättyminen 

Yhdistymissopimus voidaan, Ostotarjouksen ehtojen salliessa, irtisanoa ja Ostotarjous voidaan hylätä ainoastaan 
seuraavasti: 
 
(i) Tarjouksentekijän ja UTG:n yhteisellä kirjallisella sopimuksella;  

 
(ii) Tarjouksentekijä tai UTG voivat kumpikin irtisanoa Yhdistymissopimuksen, mikäli Tarjouksentekijä ei ole 

julistanut Ostotarjousta ehdottomaksi viimeistään 30.6.2021, edellyttäen, ettei se, että ehdottomaksi julistamista 
ei ole tapahtunut ennen mainittua päivämäärää, johdu irtisanovan osapuolen Yhdistymissopimuksen mukaisten 
sitoumusten tai ehtojen rikkomisesta; 
 

(iii) Tarjouksentekijä tai UTG voivat kumpikin irtisanoa Yhdistymissopimuksen, mikäli toimivaltainen tuomioistuin 
tai viranomaistaho on antanut määräyksen, joka estää Ostotarjouksen toteuttamisen tai sen aiottujen vaikutusten 
toteutumisen tai laki tai muu oikeudellinen este taikka kielto tekee Ostotarjouksen toteuttamisen laittomaksi tai 
pysyvästi kieltää tai muutoin estää sen, edellyttäen, ettei tällainen määräys pääosin johdu tai ole aiheutunut siitä, 
että irtisanova osapuoli ei ole onnistunut täyttämään Yhdistymissopimuksen mukaisia velvoitteitaan;  
 

(iv) Tarjouksentekijä voi irtisanoa Yhdistymissopimuksen, mikäli kolmas osapuoli on tehnyt tai ilmoittanut 
tekevänsä mitään toimia, jotka estäisivät tai olennaisesti viivästyttäisivät Ostotarjousta;  
 

(v) UTG voi irtisanoa Yhdistymissopimuksen, mikäli UTG:n hallitus on peruuttanut, muokannut tai muuttanut 
Suositusta Yhdistymissopimuksen ehtojen mukaisesti; 

 
(vi) Tarjouksentekijä voi irtisanoa Yhdistymissopimuksen, mikäli UTG:n hallitus (a) on peruuttanut, muokannut tai 

muuttanut Suositusta tai se on julkisesti ehdottanut tekevänsä niin, (b) on hyväksynyt tai suositellut mitä tahansa 
Kilpailevaa Tarjousta, tai se on julkisesti ehdottanut tekevänsä niin, (c) on julkistanut neutraalin suhtautumisen 
mihin tahansa Kilpailevaan Tarjoukseen eikä ole uudelleen vahvistanut ja pitäytynyt Suosituksessaan kolmen (3) 
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päivän kuluessa neutraalin suhtautumisen julkistamisesta, tai (d) on tehnyt mitä tahansa muita toimia, jotka ovat 
Suosituksen vastaisia eikä ole korjannut tällaisia toimia kolmen (3) päivän kuluessa Tarjouksentekijän 
ilmoitettua kirjallisesti siitä; ja  
 

(vii) Tarjouksentekijä voi irtisanoa Yhdistymissopimuksen UTG:n olennaisesti rikkoessa vakuutuksiaan, mitä tahansa 
sitoumustaan tai mitä tahansa muuta Yhdistymissopimuksen ehtoa ja UTG voi irtisanoa Yhdistymissopimuksen 
Tarjouksentekijän olennaisesti rikkoessa vakuutuksiaan, mitä tahansa sitoumustaan tai mitä tahansa muuta 
Yhdistymissopimuksen ehtoa, jos Yhdistymissopimusta rikkova osapuoli ole korjannut tällaista rikkomusta (jos 
korjattavissa) viiden (5) suomalaisen pankkipäivän kuluessa saatuaan kirjallisen ilmoituksen tästä ja joka 
tapauksessa viimeistään kolme (3) päivää ennen Tarjousajan päättymistä. 

 
Mikäli UTG irtisanoo Yhdistymissopimuksen yllä olevan kohdan 3.7(v) mukaisesti, tai Tarjouksentekijä yllä olevan 
kohdan 3.7(vi) mukaisesti, UTG on sitoutunut maksamaan 1.000.000 euroa Tarjouksentekijälle korvauksena 
Tarjouksentekijän kuluista, jotka ovat aiheutuneet Yhdistymissopimuksen ja Ostotarjouksen yhteydessä ja/tai sen 
tuloksena. 
 
Mikäli Tarjouksentekijä irtisanoo Yhdistymissopimuksen yllä olevan kohdan 3.7(vii) mukaisesti, UTG on sitoutunut 
maksamaan 300.000 euroa Tarjouksentekijälle korvauksena Tarjouksentekijän kuluista, jotka ovat aiheutuneet 
Yhdistymissopimuksen ja Ostotarjouksen yhteydessä ja/tai sen tuloksena. 
 
Mikäli UTG irtisanoo Yhdistymissopimuksen (tai UTG olisi ollut oikeutettu irtisanomaan Yhdistymissopimuksen) yllä 
olevan kohdan 3.7(iii) mukaisesti, Tarjouksentekijä on sitoutunut maksamaan 250.000 euroa UTG:lle korvauksena 
UTG:n kuluista, jotka ovat aiheutuneet Yhdistymissopimuksen ja Ostotarjouksen yhteydessä ja/tai sen tuloksena. 
 
3.8 Sovellettava laki 

Yhdistymissopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. 
 
Yhdistymissopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin 
välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. 
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4. OSTOTARJOUKSEN EHDOT 

4.1 Ostotarjouksen kohde 

SPX Flow Technology Germany GmbH ("Tarjouksentekijä") tarjoutuu hankkimaan vapaaehtoisella julkisella 
käteisostotarjouksella arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) ("AML") 11 luvun ja tämän tarjousasiakirjan 
("Tarjousasiakirja") sisältämien ehtojen mukaisesti kaikki Plc Uutechnic Group Oyj:n ("UTG") liikkeeseen laskemat 
ja ulkona olevat osakkeet ("Osakkeet" tai kukin erikseen "Osake"), jotka eivät ole UTG:n tai minkään sen tytäryhtiön 
hallussa ("Ostotarjous"). Tarjouksentekijän tiedon mukaan tämän Ostotarjouksen päivämääränä ei ole olemassa 
liikkeeseen laskettuja ja ulkona olevia arvopapereita, jotka oikeuttaisivat UTG:n osakkeisiin. 
 
Tarjouksentekijä on SPX FLOW, Inc:n ("SPX FLOW") välillisesti kokonaan omistama tytäryhtiö. SPX FLOW on 
Yhdysvaltain osavaltion Delawaren lakien mukaan perustettu yhtiö, jonka osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin 
kohteena New Yorkin pörssin pörssilistalla. 
 
Tarjouksentekijä ja UTG ovat 7.12.2020 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen ("Yhdistymissopimus"), jonka 
mukaisesti Tarjouksentekijä tekee Ostotarjouksen.  
 
4.2 Tarjousvastike 

Tarjouksentekijä julkisti Ostotarjouksen 7.12.2020 ("Julkistaminen"). Tarjottava vastike on 0,60 euroa käteisenä 
jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty ("Tarjousvastike").  
 
Tarjousvastike on määritetty perustuen 56.501.730 Osakkeeseen. Mikäli UTG muuttaa liikkeeseen laskemiensa ja 
ulkona olevien Osakkeiden lukumäärää tämän Tarjousasiakirjan päivämäärän jälkeen uusien osakkeiden annilla, 
osakkeiden uudelleenluokittelulla, osakkeiden jakamisella (mukaan lukien osakkeiden yhdistäminen) tai muulla 
vastaavalla toimenpiteellä, jolla on laimentava vaikutus, tai mikäli UTG päättää jakaa osinkoa tai muutoin jakaa 
varojaan tai mitä tahansa muuta varallisuuttaan osakkeenomistajilleen, tai jos täsmäytyspäivä minkä tahansa edellä 
mainitun osalta tulee ennen Toteuttamispäivää (kuten määritelty jäljempänä), Tarjousvastiketta tarkistetaan vastaavasti 
euro-eurosta -perusteisesti jaettavaksi ilmoitetun tai luovutetun bruttoarvon mukaan ennen lähdeverosta ja/tai muista 
soveltuvista veroista johtuvia vähennyksiä, ja tarjousvastike näin tarkistettuna muodostaa Tarjousasiakirjassa 
määritellyn "Tarjousvastikkeen" (selvyyden vuoksi todetaan, että UTG:n liikkeeseen laskemien ja ulkona olevien 
osakkeiden lukumäärän muuttuessa vain vastike kustakin Osakkeesta muuttuu ilman mitään vähennystä 
Tarjouksentekijän yhteensä maksamaan kokonaisvastikkeeseen). 
 
4.3 Tarjousaika 

Ostotarjouksen hyväksymisaika ("Tarjousaika") alkaa 15.12.2020 klo 9.00 (Suomen aikaa) ja päättyy 12.1.2021 klo 
16.00 (Suomen aikaa), ellei Tarjousaikaa jatketa jäljempänä esitetyn mukaisesti. 
 
Tarjouksentekijä voi jatkaa Tarjousaikaa (i) milloin tahansa kunnes Toteuttamisedellytykset (kuten määritelty 
jäljempänä) ovat täyttyneet tai niiden täyttymisvaatimuksesta on luovuttu, (ii) kilpailevan ostotarjouksen yhteydessä 
AML:n 11 luvun 17 §:n mukaisesti, ja (iii) Jälkikäteisellä Tarjousajalla (kuten määritelty jäljempänä) Ostotarjouksen 
lopullisen tuloksen julkistamisen yhteydessä, jolloin Tarjouksentekijä myös julistaa Ostotarjouksen ehdottomaksi, kuten 
esitetty jäljempänä.  
 
Tarjouksentekijä tiedottaa mahdollisesta Tarjousajan jatkamisesta pörssitiedotteella viimeistään 13.1.2021. 
Tarjouksentekijä tiedottaa jo jatketun Tarjousajan mahdollisesta jatkamisesta viimeistään jatketun Tarjousajan 
päättymistä seuraavana pankkipäivänä. Tarjousajan tai jo jatketun Tarjousajan kaikki mahdolliset jatkot kestävät 
vähintään kaksi (2) viikkoa päivästä, jona Tarjouksentekijä tiedotti kyseisestä jatkosta.  
 
Jos Tarjouksentekijä jatkaa Tarjousaikaa, Tarjousaika päättyy Tarjouksentekijän asettamana uutena 
päättymisajankohtana, ellei jatkettua Tarjousaikaa jatketa edelleen tai keskeytetä jäljempänä esitetyn mukaisesti. 
Tarjousajan enimmäispituus (mukaan lukien mahdolliset Tarjousajan jatkot) on kymmenen (10) viikkoa. Tarjousaikaa 
voidaan kuitenkin jatkaa yli kymmenen (10) viikkoa AML:n 11 luvun 12 §:n mukaisen erityisen syyn vuoksi 
edellyttäen, että UTG:n liiketoiminta ei vaikeudu kohtuuttoman kauan. Tarjousaikaa voidaan myös jatkaa, mikäli 
soveltuva lainsäädäntö näin vaatii (esimerkiksi, jos Tarjousvastiketta muutetaan Tarjousasiakirjan AML:n 11 luvun 
11 §:n mukaisen oikaisun tai täydennyksen yhteydessä). Jatketun Tarjousajan päättymispäivä julkistetaan tällöin 
vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kyseistä päättymispäivää. Lisäksi Jälkikäteistä Tarjousaikaa (kuten määritelty 
jäljempänä) voidaan pidentää yli kymmenen (10) viikon sovellettavan lain tämän salliessa. 
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Tarjouksentekijä voi keskeyttää jatketun Tarjousajan, jos kaikki Toteuttamisedellytykset (kuten määritelty jäljempänä) 
ovat täyttyneet tai Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä ennen jatketun Tarjousajan päättymistä, 
sekä toteuttaa alla olevan kohdan "– Ostotarjouksen toteuttaminen, maksu ja selvitys" mukaisesti niiden Osakkeiden 
myynnin ja oston, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä tätä hyväksymistä ole pätevästi peruutettu. Jos 
Tarjouksentekijä keskeyttää jatketun Tarjousajan, Tarjouksentekijä ilmoittaa sitä koskevasta päätöksestään 
pörssitiedotteella mahdollisimman pian sen jälkeen, kun päätös on tehty, ja joka tapauksessa viimeistään kaksi (2) 
viikkoa ennen keskeytettävän jatketun Tarjousajan päättymistä. Jos Tarjouksentekijä keskeyttää jatketun Tarjousajan, 
jatkettu Tarjousaika päättyy Tarjouksentekijän ilmoittamana aikaisempana ajankohtana.  
 
Tarjouksentekijä pidättää myös itsellään oikeuden jatkaa Tarjousaikaa samassa yhteydessä, kun Tarjouksentekijä 
ilmoittaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen alla olevan kohdan "– Ostotarjouksen tuloksen ilmoittaminen" mukaisesti 
(tällainen jatkettu Tarjousaika, "Jälkikäteinen Tarjousaika"). Tällaisen Jälkikäteisen Tarjousajan tilanteessa 
Jälkikäteinen Tarjousaika päättyy Tarjouksentekijän Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamisen yhteydessä 
ilmoittamana ajankohtana. Jälkikäteisen Tarjousajan päättymisestä ilmoitetaan vähintään kaksi (2) viikkoa ennen 
Jälkikäteisen Tarjousajan päättymistä.  
 
4.4 Toteuttamisedellytykset 

Tarjouksentekijän velvollisuus hyväksyä Osakkeet, joiden osalta Ostotarjous on hyväksytty, maksettaviksi sekä 
toteuttaa Ostotarjous on ehdollinen seuraavien ehtojen täyttymiselle tai sille, että Tarjouksentekijä on, sikäli kun tämä 
on sovellettavien lakien ja määräyksien mukaan mahdollista, luopunut vaatimasta seuraavien ehtojen täyttymistä 
("Toteuttamisedellytykset") ennen Tarjouksentekijän julkistaman Ostotarjouksen lopullisen tuloksen päivämäärää tai 
sinä päivämääränä:  
 
(i) Ostotarjous on pätevästi hyväksytty siten, että sen jälkeen, kun Osakkeiden toteutuskaupat on Ostotarjouksen 

mukaisesti toteutettu, Tarjouksentekijä omistaa enemmän kuin 90 % kaikista UTG:n liikkeeseen laskemista ja 
ulkona olevista osakkeista ja äänistä, osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) ("OYL") 18 luvun 1 §:n 
mukaisesti täysi laimennusvaikutus huomioiden; 
 

(ii) kaikki tarvittavat suostumukset, hyväksynnät, luvat ja rekisteröinnit, jotka tarvitaan Ostotarjouksen 
toteuttamiseksi, on saatu soveltuvilta Viranomaistahoilta (kuten määritelty jäljempänä) sellaisilla ehdoilla, jotka 
eivät olennaisesti alenna tässä Tarjousasiakirjassa tarkoitetun transaktion arvoa, ja kaikki soveltuvien lakien ja 
säännösten mukaiset odotusajat (ja niiden pidennykset) Ostotarjouksen toteuttamiseksi ovat erääntyneet tai 
muutoin päättyneet; 

 
(iii) mikään toimivaltainen tuomioistuin, sääntely- tai valvontaviranomainen ei ole antanut päätöstä taikka aloittanut 

sääntelytoimia, jotka estävät, viivästyttävät tai olennaisesti haittaavat Ostotarjouksen toteuttamista tai estävät 
Ostotarjousta tuottamasta sen aiottuja vaikutuksia; 
 

(iv) Julkistamisen jälkeen ei ole tapahtunut Olennaista Haitallista Muutosta (kuten määritelty jäljempänä); 
 

(v) Tarjouksentekijä ei ole Julkistamisen jälkeen (a) saanut uutta tietoa, joka johtaa tai jonka voidaan kohtuudella 
olettaa johtavan Olennaiseen Haitalliseen Muutokseen (kuten määritelty jäljempänä) tai joka muodostaa tai 
jonka voidaan kohtuudella olettaa muodostavan Olennaisen Haitallisen Muutoksen (kuten määritelty jäljempänä), 
tai (b) tullut tietoiseksi, että sen aiemmin UTG:lta tai sen tytäryhtiöiltä saama tieto on totuudenvastaista tai 
harhaanjohtavaa, edellyttäen että edellä tarkoitettu johtaa tai jonka voidaan kohtuudella olettaa johtavan 
Olennaiseen Haitalliseen Muutokseen (kuten määritelty jäljempänä) tai joka muodostaa tai jonka voidaan 
kohtuudella olettaa muodostavan Olennaisen Haitallisen Muutoksen (kuten määritelty jäljempänä); 
 

(vi) UTG ei ole jättänyt julkaisematta mitään tietoa, jonka julkaisemista soveltuva lainsäädäntö ja määräykset olisivat 
edellyttäneet, edellyttäen että julkaisematta jättäminen johtaa tai jonka voidaan kohtuudella olettaa johtavan 
Olennaiseen Haitalliseen Muutokseen (kuten määritelty jäljempänä) tai muodostaa tai jonka voidaan kohtuudella 
olettaa muodostavan Olennaisen Haitallisen Muutoksen (kuten määritelty jäljempänä); 
 

(vii) UTG:n hallitus on AML:n 11 luvun 13 §:n mukaisessa lausunnossaan päättänyt suositella, että UTG:n 
osakkeenomistajat hyväksyvät Ostotarjouksen ("Suositus") eikä Suositusta ole peruttu tai muutettu (lukuun 
ottamatta Suosituksen teknisiä muokkauksia tai muutoksia, joita soveltuvat lait tai Ostotarjouskoodi edellyttävät, 
kunhan Suositus pysyy voimassa); 
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(viii) mikään kolmas osapuoli ei ole ryhtynyt tai ilmoittanut ryhtyvänsä toimiin, jotka estäisivät Ostotarjouksen 
toteutumisen tai olennaisesti viivyttäisivät Ostotarjousta; 
 

(ix) kunkin merkittävän osakkeenomistajan antamat peruuttamattomat sitoumukset hyväksyä Ostotarjous ovat 
ehtojensa mukaisesti kaikilta osin voimassa eikä niitä ole peruttu tai muutettu; ja 
 

(x) Yhdistymissopimusta ei ole irtisanottu, ja se on edelleen kaikilta osin voimassa kaikkine vaikutuksineen. 
 
"Viranomaistaho" tarkoittaa mitä tahansa valtion-, sääntely- tai valvontaviranomaisia tai muuta tahoa Suomessa, 
Saksassa tai muualla, jotka voivat asettaa sääntöjä, määräyksiä, päätöksiä tai muita virallisia Yhdistymissopimuksen 
osapuolta sitovia toimia, tai lupia, hyväksymisiä tai muita toimia, jotka ovat tarpeellisia tämän Ostotarjouksen mukaisen 
järjestelyn toteuttamiseksi ja tarpeen järjestelyllä tavoiteltavien vaikutusten saavuttamiseksi. 
 
"Olennainen Haitallinen Muutos" tarkoittaa 

 
(a) mitä tahansa UTG:n ja/tai sen tytäryhtiöiden (kokonaisuutena arvioiden) taikka niiden omaisuuden 

olennaisen osan luovuttamista tai uudelleenjärjestelyä; tai 
 

(b) mitä tahansa tapahtumaa, olosuhdetta, kehitystä, asiaintilaa, ilmiötä, muutosta tai vaikutusta, joka yksin tai 
kokonaisuutena on tai voisi kohtuullisesti odottaa olevan olennaisesti haitallista UTG:n ja sen tytäryhtiöiden 
(kokonaisuutena arvioiden) nykyiselle tai kohtuullisesti ennakoitavissa olevalle tulevalle liiketoiminnalle, 
varoille, taloudelliselle tilalle, toiminnan tulokselle tai näkymälle, edellyttäen ettei mikään seuraavista 
muodosta, eikä mikään tapahtuma, olosuhde, kehitys, asiaintila, ilmiö, muutos tai vaikutus muodosta 
Olennaista Haitallista Vaikutusta siinä määrin kuin se on seurausta seuraavista:  
 
(i) mikä tahansa muutos poliittisissa, taloudellisissa, teollisissa, kansanterveydessä, kansantaloudellisissa 

tai sääntelyllisissä olosuhteissa, kunhan tällaisella muutoksella ei ole suhteetonta vaikutusta UTG:hen ja 
sen tytäryhtiöihin suhteessa muihin samalla toimialla oleviin toimijoihin; 
 

(ii) mikä tahansa vaikutus, joka aiheutuu tai johtuu epidemiasta tai pandemiasta, luonnonkatastrofista tai 
olennaisista vihamielisyyksistä tai sotatoimista tai terrorismista, kunhan tällaisella vaikutuksella ei ole 
suhteetonta vaikutusta UTG:hen ja sen tytäryhtiöihin suhteessa muihin samalla toimialalla oleviin 
toimijoihin; 
 

(iii) mikä tahansa vaikutus, joka seuraa UTG:n toimista, joita Tarjouksentekijä on nimenomaisesti 
kirjallisesti pyytänyt tai ohjeistanut; tai 
 

(iv) mikä tahansa UTG:ta koskeva vaikutus, joka aiheutuu Yhdistymissopimuksen julkistamisesta tai 
Yhdistymissopimuksen mukaisten velvoitteiden suorittamisesta tai Yhdistymissopimuksen osapuolten 
henkilöllisyydestä,  

 
edellyttäen, että jos jokin tapahtuma, olosuhde, kehitys, asiaintila, ilmiö, muutos tai vaikutus johtuu osittain 
mistä tahansa (i)–(iv) mainituista yhdessä minkä tahansa muun tapahtuman, olosuhteen, kehityksen, 
asiaintilan, ilmiön, muutoksen tai vaikutuksen kanssa, ainoastaan tällaisen muun tapahtuman, olosuhteen, 
kehityksen, asiaintilan, ilmiön, muutoksen tai vaikutuksen lisävaikutus otetaan huomioon arvioitaessa, onko 
tapahtunut Olennainen Haitallinen Muutos. 

 
Tarjouksentekijä varaa oikeuden peruuttaa Ostotarjouksen, jos jokin yllä mainituista Toteuttamisedellytyksistä ei ole 
täyttynyt. 
 
Tarjouksentekijä voi vedota johonkin Toteuttamisedellytyksistä Ostotarjouksen keskeyttämiseksi, raukeamiseksi tai 
peruuttamiseksi vain, mikäli olosuhteilla, jotka antavat oikeuden vedota kyseessä olevaan Toteuttamisedellytykseen, on 
olennaista merkitystä Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen kannalta, kuten viitattu Finanssivalvonnan määräyksissä ja 
ohjeissa 9/2013 (FIVA 10/01.00/2013) ja Ostotarjouskoodissa.  
 
Ostotarjouksen Toteuttamisedellytykset on esitetty tässä kohdassa tyhjentävästi.  
 
Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden luopua, siinä määrin kuin tämä on soveltuvien lakien ja määräysten 
mukaan mahdollista, mistä tahansa Toteuttamisedellytyksestä, joka ei ole täyttynyt. Jos kaikki Toteuttamisedellytykset 
ovat täyttyneet tai Tarjouksentekijä on luopunut kaikkien tai joidenkin niistä täyttymisen vaatimisesta ilmoittamalla siitä 
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pörssitiedotteella viimeistään Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamishetkellä, Tarjouksentekijä toteuttaa 
Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti Tarjousajan päätyttyä hankkimalla Ostotarjouksessa pätevästi tarjotut Osakkeet 
omistukseensa ja maksamalla Tarjousvastikkeen Ostotarjouksen pätevästi hyväksyneille osakkeenomistajille.  
 
Ostotarjous toteutetaan Tarjousajan päättymisen jälkeen kaikkien Ostotarjouksen pätevästi hyväksyneiden UTG:n 
osakkeenomistajien osalta kohdan "– Ostotarjouksen toteuttaminen, maksu ja selvitys" mukaisesti. 

4.5 Korotus- ja hyvitysvelvollisuus 

Tarjouksentekijä pidättää itsellään, siinä määrin kuin se on soveltuvan lainsäädännön ja sääntelyn mukaan sallittua, 
oikeuden hankkia Osakkeita Tarjousaikana (mukaan lukien mahdollinen jatkettu Tarjousaika) sekä Jälkikäteisenä 
Tarjousaikana ja näiden jälkeen myös julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä ("Nasdaq Helsinki") tai 
muutoin Ostotarjouksen ulkopuolella.  
 
Jos Tarjouksentekijä tai muu AML:n 11 luvun 5 §:ssä tarkoitettu yksissä tuumin toimiva taho hankkii Julkistamisen 
jälkeen ja ennen Tarjousajan päättymistä Osakkeita Tarjousvastiketta korkeammalla hinnalla tai muutoin Ostotarjousta 
paremmin ehdoin, Tarjouksentekijän tulee AML:n 11 luvun 25 §:n mukaisesti muuttaa Ostotarjouksen ehtoja 
vastaamaan tätä paremmin ehdoin tapahtunutta hankintaa (korotusvelvollisuus). Tarjouksentekijä tulee tällöin 
välittömästi julkistamaan korotusvelvollisuuden syntymisen ja suorittamaan Ostotarjouksen toteuttamisen yhteydessä 
Ostotarjousta paremmin ehdoin tapahtuneen hankinnan ja Ostotarjouksessa tarjotun vastikkeen välisen erotuksen niille 
arvopaperinhaltijoille, jotka ovat hyväksyneet Ostotarjouksen. 
 
Jos Tarjouksentekijä tai muu AML:n 11 luvun 5 §:ssä tarkoitettu yksissä tuumin toimiva taho hankkii Tarjousajan 
päättymistä seuraavien yhdeksän (9) kuukauden kuluessa Osakkeita Tarjousvastiketta korkeammalla hinnalla tai 
muutoin Ostotarjousta paremmin ehdoin, Tarjouksentekijän tulee AML:n 11 luvun 25 §:n mukaisesti hyvittää 
Ostotarjouksen hyväksyneille arvopaperinhaltijoille paremmin ehdoin tapahtuneen hankinnan ja Ostotarjouksessa 
tarjotun vastikkeen välinen ero (hyvitysvelvollisuus). Tarjouksentekijä tulee tällöin välittömästi julkistamaan 
hyvitysvelvollisuuden syntymisen ja suorittamaan Ostotarjousta paremmin ehdoin tapahtuneen hankinnan ja 
Ostotarjouksessa tarjotun vastikkeen välisen erotuksen yhden (1) kuukauden kuluessa hyvitysvelvollisuuden 
syntymisestä niille arvopaperinhaltijoille, jotka ovat hyväksyneet Ostotarjouksen. 
 
AML:n 11 luvun 25 §:n 5 momentin mukaan hyvitysvelvollisuutta ei kuitenkaan synny siinä tapauksessa, että Osakkeen 
Tarjousvastiketta korkeamman hinnan maksaminen perustuu OYL:n mukaiseen välitystuomioon edellyttäen, että 
Tarjouksentekijä tai muu AML:n 11 luvun 5 §:ssä tarkoitettu yksissä tuumin toimiva taho ei ole ennen 
välitysmenettelyä tai sen kuluessa tarjoutunut hankkimaan Osakkeita Ostotarjousta paremmin ehdoin. 
 
4.6 Hyväksymismenettely 

Ostotarjouksen voi hyväksyä osakkeenomistaja, joka on Tarjousaikana merkittynä UTG:n osakasluetteloon. 
 
Ostotarjouksen hyväksyntä on annettava arvo-osuustilikohtaisesti. Hyväksynnän antavalla UTG:n osakkeenomistajalla 
on oltava käteistili Suomessa tai ulkomailla toimivassa rahalaitoksessa (ks. myös kohdat "– Ostotarjouksen 
toteuttaminen, maksu ja selvitys" ja "Tärkeitä tietoja"). Osakkeenomistaja voi hyväksyä Ostotarjouksen ainoastaan 
ehdoitta ja kaikkien sellaisten Osakkeiden osalta, jotka ovat Osakkeenomistajan hyväksymislomakkeessa mainituilla 
arvo-osuustileillä sinä hetkenä, jolloin hyväksymiseen liittyvä Osakkeiden kauppa toteutetaan. Tarjousaikana annettu 
hyväksyminen on voimassa myös mahdollisen jatketun Tarjousajan loppuun asti. 
 
Useimmat suomalaiset tilinhoitajat lähettävät asiakkainaan oleville Euroclear Finland Oy:n ("Euroclear") ylläpitämään 
UTG:n osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille ilmoituksen Ostotarjouksesta sekä siihen liittyvät 
menettelyohjeet ja hyväksymislomakkeen. Niiden UTG:n osakkeenomistajien, jotka eivät saa tilinhoitajaltaan 
menettelyohjeita tai hyväksymislomaketta, tulee ottaa ensisijaisesti yhteyttä tilinhoitajaansa. Toissijaisesti tällaiset 
osakkeenomistajat voivat ottaa yhteyttä Evli Pankki Oyj ("Evli") lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
operations@evli.com, mistä tällaiset osakkeenomistajat voivat saada tietoa hyväksyntänsä antamiseen.  
 
UTG:n osakkeenomistajien, joiden Osakkeet ovat hallintarekisteröityjä ja jotka haluavat hyväksyä Ostotarjouksen, tulee 
antaa hyväksyntänsä hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Tarjouksentekijä ei lähetä 
hyväksymislomaketta tai muita Ostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja tällaisille UTG:n osakkeenomistajille.  
 
UTG:n osakkeenomistaja, joka on rekisteröitynä Osakkeiden omistajana UTG:n osakasluetteloon ja joka haluaa 
hyväksyä Ostotarjouksen, tulee täyttää, allekirjoittaa ja palauttaa hyväksymislomake osakkeenomistajan arvo-osuustiliä 
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hoitavalle tilinhoitajalle sen antamien ohjeiden mukaisesti ja sen asettaman aikarajan puitteissa. Mikäli kyseinen 
tilinhoitaja ei vastaanota hyväksymislomakkeita, tällainen osakkeenomistaja voi ensisijaisesti ottaa yhteyttä omaan 
pankkiinsa hyväksyäkseen Ostotarjouksen, tai toissijaisesti ottaa yhteyttä Evliin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
operations@evli.com saadakseen lisätietoja. Hyväksymislomake tulee toimittaa siten, että se vastaanotetaan Tarjousajan 
(mukaan lukien jatkettu Tarjousaika) kuluessa, kuitenkin aina tilinhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli 
Tarjouksentekijä on aloittanut Jälkikäteisen Tarjousajan, hyväksymislomake tulee toimittaa siten, että se vastaanotetaan 
Jälkikäteisen Tarjousajan kuluessa, kuitenkin tilinhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Tilinhoitaja voi pyytää UTG:n 
osakkeenomistajaa toimittamaan hyväksymislomakkeen ennen Tarjousajan tai Jälkikäteisen Tarjousajan päättymistä. 
 
Pantattujen tai siirtorajoitettujen Osakkeiden osalta Ostotarjouksen hyväksyminen edellyttää pantinhaltijan tai 
siirtorajoituksen edunsaajan suostumusta. Tällaisen suostumuksen hankkiminen on kyseisen Osakkeenomistajan 
vastuulla. Suostumus on toimitettava kirjallisena tilinhoitajalle. 
 
UTG:n osakkeenomistaja toimittaa hyväksymislomakkeen haluamallaan tavalla omalla vastuullaan ja 
hyväksymislomake katsotaan toimitetuksi vasta silloin, kun asianomainen tilinhoitaja on sen tosiasiallisesti 
vastaanottanut. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden hylätä virheellisesti tai puutteellisesti tehdyt hyväksynnät. 
Tarjouksentekijällä on oikeus hylätä myös sellainen hyväksyntä, joka koskee vain osaa samalla arvo-osuustilillä 
olevista osakkeenomistajan omistamista Osakkeista. 
 
UTG:n osakkeenomistajat, jotka ovat pätevästi hyväksyneet Ostotarjouksen, eivät saa myydä Osakkeitaan tai muutoin 
määrätä Osakkeistaan, joiden osalta hyväksyntä on annettu. Hyväksymällä Ostotarjouksen osakkeenomistajat 
valtuuttavat tilinhoitajansa kirjaamaan arvo-osuustililleen Osakkeiden luovutusrajoituksen tai myyntivarauksen sen 
jälkeen, kun osakkeenomistaja on toimittanut Osakkeita koskevan hyväksymislomakkeen. Lisäksi Ostotarjouksen 
hyväksyneet osakkeenomistajat valtuuttavat tilinhoitajansa tekemään muut tarvittavat kirjaukset ja ryhtymään muihin 
Ostotarjouksen teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellisiin toimiin sekä myymään kaikki kyseisen osakkeenomistajan 
toteutuskauppojen toteuttamishetkellä omistamat Osakkeet Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. 
Ostotarjouksen toteuttamiskaupan tai sen selvityksen yhteydessä luovutusrajoitus tai myyntivaraus poistetaan ja 
Osakkeenomistajille maksetaan käteisvastike. Jos Ostotarjousta ei toteuteta tai osakkeenomistaja peruuttaa pätevästi 
hyväksyntänsä Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti (ks. kohta "– Peruutusoikeus" jäljempänä), Osakkeita koskeva 
luovutusrajoitus poistetaan arvo-osuustililtä mahdollisimman pian ja arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluessa siitä, 
kun Ostotarjouksesta luopumisesta on ilmoitettu tai Ostotarjouksen ehtojen mukainen peruutusilmoitus on vastaanotettu.  
 
Tärkeää tietoa henkilötunnuksista ja LEI-tunnuksista 
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU (MiFID II) mukaan kaikilla sijoittajilla on 3.1.2018 alkaen 
oltava kansainvälinen tunniste arvopaperikauppoja tehdäkseen. Nämä vaatimukset edellyttävät, että oikeushenkilöt 
hakevat LEI-koodia ja luonnolliset henkilöt selvittävät kansallisen henkilötunnuksensa (kansallinen henkilötunnus tai 
kansallinen asiakastunnus) Ostotarjouksen hyväksyäkseen. Oikeushenkilön oikeudellinen asema määrää kumpaa 
tunnistetta edellytetään, ja LEI-koodin tai kansallisen henkilötunnuksen toimittamatta jättäminen voi estää tilinhoitajaa 
toteuttamasta kauppaa tällaisen henkilön osalta. Oikeushenkilöt, jotka tarvitsevat LEI-koodin voivat olla yhteydessä 
markkinoilla oleviin toimittajiin. Ohjeita globaalista LEI-systeemistä on saatavilla seuraavalla verkkosivustolla: 
www.gleif.org/en/about-lei/get-an-lei-find-lei-issuing-organizations. Oikeushenkilöitä ja luonnollisia henkilöitä, jotka 
aikovat hyväksyä Ostotarjouksen kehotetaan hakemaan LEI-koodia (oikeushenkilöt) tai selvittämään kansallisen 
henkilötunnuksensa (luonnolliset henkilöt) hyvissä ajoin, sillä tätä tietoa vaaditaan hyväksymislomakkeessa sitä 
jätettäessä. 
 
Tietoja henkilötietojen käsittelystä 
 
Ostotarjouksen hyväksyvät henkilöt toimittavat rekisterinpitäjänä käsittelyssä toimivalle Evlille henkilötietoja, kuten 
nimen, osoitteen ja sosiaaliturvatunnuksen. Evlille toimitettuja henkilötietoja käsitellään Evlin tietojärjestelmissä 
Ostotarjouksen hallinnoimisen vaatimassa laajuudessa. Myös muista lähteistä kuin asiakkaalta saatuja henkilötietoja 
saatetaan käsitellä. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös Evlin yhteistyöyritysten tietojärjestelmissä. Evli saattaa 
hankkia osoitetietoja Euroclearin toteuttaman automaattisen prosessin kautta. Lisätietoja Evlin henkilötietojen 
käsittelystä ja oikeuksistasi löytyy Evlin verkkosivustolta https://www.evli.com/fi/footer/henkilotietojen-kaytto. 
 
4.7 Peruutusoikeus 

Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi tehty Ostotarjouksen hyväksyminen voidaan AML:n 11 luvun 16 §:n 
1 momentin mukaisesti peruuttaa milloin tahansa Tarjousajan kuluessa tai, jos Tarjousaikaa on jatkettu, tällaisen 
jatketun Tarjousajan kuluessa, kunnes Tarjouksentekijä on ilmoittanut kaikkien Toteuttamisedellytysten täyttyneen tai 
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että Tarjouksentekijä on luopunut oikeudestaan vedota niihin, julistaen siten Ostotarjouksen ehdottomaksi. Tällaisen 
ilmoituksen jälkeen jo annettua Ostotarjouksen hyväksymistä ei ole enää mahdollista peruuttaa hyväksyttyjen 
Osakkeiden osalta, paitsi mikäli kolmas taho julkistaa kilpailevan julkisen ostotarjouksen Osakkeista ennen Osakkeiden 
myynnin toteuttamista jäljempänä mainitun kohdan "– Ostotarjouksen toteuttaminen, maksu ja selvitys" mukaisesti. 
Osakkeiden haltijat, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, voivat peruuttaa hyväksymisensä Tarjousajan 
kuluessa, jos Tarjousaika on kestänyt yli kymmenen (10) viikkoa ja Ostotarjousta ei ole toteutettu.  
 
Ostotarjouksen hyväksymisen pätevä peruuttaminen edellyttää, että kirjallinen peruutusilmoitus toimitetaan sille 
tilinhoitajalle, jolle kyseisiä Osakkeita koskeva Ostotarjouksen hyväksyminen on toimitettu. Hallintarekisteröityjen 
arvopapereiden osalta osakkeenomistajan tulee pyytää kyseistä hallintarekisteröinnin hoitajaa tekemään 
peruutusilmoitus. 
 
Jos osakkeenomistaja pätevästi peruuttaa Ostotarjouksen hyväksynnän, poistetaan Osakkeita koskevan hyväksynnän 
yhteydessä arvo-osuustilille rekisteröity luovutusrajoitus tai myyntivaraus mahdollisimman nopeasti ja arviolta kolmen 
(3) pankkipäivän kuluessa siitä, kun ilmoitus Ostotarjouksen hyväksynnän peruuttamisesta on Ostotarjouksen ehtojen 
mukaisesti vastaanotettu. 
 
Niiden Osakkeiden, joiden osalta Ostotarjouksen hyväksyminen on peruutettu, Ostotarjous voidaan hyväksyä uudelleen 
milloin tahansa ennen Tarjousajan tai, jos Tarjousaikaa on jatkettu, ennen jatketun Tarjousajan päättymistä tai 
mahdollisen Jälkikäteisen Tarjousajan aikana noudattaen edellä kohdassa "– Ostotarjouksen hyväksymismenettely" 
kuvattua hyväksymismenettelyä.  
 
Osakkeenomistaja, joka peruuttaa Ostotarjouksen hyväksyntänsä, on velvollinen maksamaan kaikki maksut, jotka arvo-
osuustiliä hoitava tilinhoitaja tai hallintarekisteröinnin hoitaja mahdollisesti perii peruuttamisesta hinnastonsa 
mukaisesti. 
 
Mahdollisen Jälkikäteisen Tarjousajan aikana annettu Ostotarjouksen hyväksyntä on sitova eikä sitä voi peruuttaa, ellei 
pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.  

4.8 Ostotarjouksen tuloksen ilmoittaminen 

Ostotarjouksen alustava tulos ilmoitetaan pörssitiedotteella arviolta ensimmäisenä (1.) Tarjousajan (mukaan lukien 
jatkettu tai keskeytetty Tarjousaika) päättymistä seuraavana pankkipäivänä. Ostotarjouksen lopullinen tulos ilmoitetaan 
arviolta Tarjousajan päättymistä (mukaan lukien jatkettu Tarjousaika) seuraavana kolmantena (3.) pankkipäivänä. 
Lopullisen tuloksen ilmoittamisen yhteydessä vahvistetaan (i) niiden Osakkeiden prosenttimäärä, joiden osalta 
Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu ja (ii) toteutetaanko Ostotarjous. 
 
Mikäli Tarjouksentekijä aloittaa Jälkikäteisen Tarjousajan, Tarjouksentekijä ilmoittaa kunkin Jälkikäteisen Tarjousajan 
aikana pätevästi tarjottujen Osakkeiden alustavan prosenttimäärän arviolta ensimmäisenä (1.) kyseisen Jälkikäteisen 
Tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä ja lopullisen prosenttimäärän arviolta kolmantena (3.) kyseisen 
Jälkikäteisen Tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä.  
 
4.9 Ostotarjouksen toteuttaminen, maksu ja selvitys 

Osakkeiden kauppa kaikkien niiden UTG:n osakkeenomistajien osalta, jotka ovat pätevästi hyväksyneet Ostotarjouksen 
(eivätkä ole pätevästi peruuttaneet hyväksyntäänsä), toteutetaan arviolta neljäntenä (4.) Tarjousajan (mukaan lukien 
jatkettu tai keskeytetty Tarjousaika) päättymistä seuraavana pankkipäivänä ("Toteutuspäivä") ja kyseiset 
toteutuskaupat selvitetään arviolta Toteutuspäivänä ("Selvityspäivä"). Jos mahdollista, Osakkeiden toteutuskaupat 
tehdään Nasdaq Helsingissä. Muutoin toteutuskaupat tehdään Nasdaq Helsingin ulkopuolella. 
 
Tarjousvastike maksetaan Selvityspäivänä Ostotarjouksen asianmukaisesti hyväksyneen osakkeenomistajan arvo-
osuustilin hoitotilille tai niiden osakkeenomistajien osalta, joiden omistus on hallintarekisteröity, arvopaperisäilyttäjän 
tai hallintarekisteröinnin hoitajan määrittelemälle pankkitilille. Tarjousvastiketta ei missään tapauksessa tulla 
maksamaan pankkitilille, joka sijaitsee Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa tai Uudessa-
Seelannissa eikä millään muilla alueilla, joilla Ostotarjouksen tekeminen olisi lainvastaista (ks. kohta "Tärkeitä tietoja"), 
ja kaikki arvopaperisäilyttäjien tai hallintarekisteröinnin hoitajien tällaisilla alueilla sijaitseviin pankkitileihin liittyvät 
ohjeistukset tullaan hylkäämään. Osakkeenomistajan varsinainen maksun vastaanottoajankohta riippuu kaikissa 
tilanteissa rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikatauluista sekä haltijan ja tilinhoitajan, arvopaperisäilyttäjän tai 
hallintarekisteröinnin hoitajan välisistä sopimuksista. 
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Mikäli Tarjouksentekijä aloittaa Jälkikäteisen Tarjousajan, Tarjouksentekijä julkistaa sitä koskevan ilmoituksen 
yhteydessä maksua ja selvitystä koskevat ehdot niiden Osakkeiden osalta, joiden osalta Ostotarjous on hyväksytty 
tällaisen Jälkikäteisen Tarjousajan aikana. Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi tarjottujen Osakkeiden 
toteutuskaupat Jälkikäteisen Tarjousajan aikana suoritetaan kuitenkin vähintään kahden (2) viikon välein.  
 
Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden lykätä Tarjousvastikkeen maksamista, mikäli suoritus estyy tai keskeytyy 
ylivoimaisen esteen (force majeure) vuoksi. Tarjouksentekijä suorittaa maksun kuitenkin heti, kun suorituksen estävä 
tai keskeyttävä ylivoimainen este on ratkaistu. 
 
Mikäli kaikki Ostotarjouksen Toteuttamisedellytykset eivät täyty ja Tarjouksentekijä ei luovu Ostotarjouksen 
Toteuttamisedellytyksistä tai jatka Tarjousaikaa, Ostotarjousta ei toteuteta, eikä vastiketta makseta Osakkeista, joiden 
osalta Ostotarjous on hyväksytty.  
 
4.10  Omistusoikeuden siirtyminen 

Omistusoikeus Osakkeisiin, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu, 
siirtyy Tarjouksentekijälle Selvityspäivänä, kun Tarjouksentekijä maksaa Tarjousvastikkeen tarjouksen hyväksyneelle 
osakkeenomistajalle. 

4.11 Varainsiirtovero ja muut maksut 

Tarjouksentekijä maksaa Osakkeiden myynnin yhteydessä mahdollisesti Suomessa perittävän varainsiirtoveron. 
 
Kukin osakkeenomistaja vastaa tilinhoitajien, omaisuudenhoitajien, hallintarekisteröinnin hoitajien ja muiden tahojen 
veloittamista vakuuksien vapauttamiseen tai mahdollisten muiden Osakkeiden myynnin estävien rajoitusten 
poistamiseen liittyvistä maksuista, kuten myös maksuista, jotka liittyvät osakkeenomistajan tarjouksen peruutukseen 
kohdan "– Peruutusoikeudet" mukaisesti. Tarjouksentekijä vastaa muista tavanomaisista kuluista, jotka aiheutuvat 
Ostotarjouksen edellyttämistä arvo-osuuskirjauksista, Ostotarjouksen perusteella ostettujen Osakkeiden myynnistä ja 
ostosta tai Tarjousvastikkeen maksamisesta. 
 
Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella saattaa olla soveltuvien verolakien, mukaan lukien 
osakkeenomistajan asuinvaltion verolait, mukaisesti verotettava tapahtuma UTG:n osakkeenomistajalle. Kukin UTG:n 
osakkeenomistaja vastaa niistä mahdollisista veroseuraamuksista, jotka aiheutuvat kyseiselle osakkeenomistajalle 
käteisen vastaanottamisesta Ostotarjouksen perusteella. Kaikkia UTG:n osakkeenomistajia kehotetaan kääntymään 
riippumattoman ammattimaisen neuvonantajansa puoleen Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin veroseuraamuksiin 
liittyen. 
 
4.12  Muut asiat 

Ostotarjoukseen ja tähän Tarjousasiakirjaan sovelletaan Suomen lakia, ja kaikki niitä koskevat riidat ratkaistaan 
yksinomaan toimivaltaisessa suomalaisessa tuomioistuimessa. 
 
Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän Ostotarjouksen ehtoja AML:n 11 luvun 15 §:n 2 momentin 
mukaisesti. 
 
Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden jatkaa Tarjousaikaa ja muuttaa Ostotarjouksen ehtoja (mukaan lukien 
Ostotarjouksen mahdollinen raukeaminen) AML:n 11 luvun 17 §:n mukaisesti, jos kolmas osapuoli julkistaa Osakkeita 
koskevan kilpailevan julkisen ostotarjouksen Tarjousaikana tai mahdollisena jatkettuna Tarjousaikana.  
 
Mikäli Finanssivalvonta päättää Tarjousajan pidentämisestä, Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden päättää 
Ostotarjouksesta luopumisesta AML:n 11 luvun 12 §:n mukaisesti.  
 
Tarjouksentekijä päättää kaikista muista Ostotarjoukseen liittyvistä asioista soveltuvan lainsäädännön asettamissa 
rajoissa. 
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5. TIETOJA UTG:STA 

Tässä Tarjousasiakirjassa esitetyt UTG:ta koskevat taloudelliset tiedot perustuvat yksinomaan UTG:n julkistamaan 
tilintarkastettuun konsernitilinpäätökseen 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta, UTG:n julkistamaan 
tilintarkastamattomaan konsernin liiketoimintakatsaukseen 30.9.2020 päättyneeltä yhdeksän (9) kuukauden 
ajanjaksolta, kaupparekisterimerkintöihin sekä muihin julkisesti saatavilla oleviin tietoihin. Tarjouksentekijä ei vastaa 
näistä tiedoista millään tavalla lukuun ottamatta niiden oikeaa toistamista Tarjousasiakirjassa. 

5.1 UTG lyhyesti 

UTG on Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö (y-tunnus 0520181-3). UTG:n osakkeet ovat julkisen 
kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin pörssilistalla tunnuksella "UUTEC". UTG:n kotipaikka on Uusikaupunki ja 
sen osoite on Muottitie 2, 23500 Uusikaupunki. UTG:n pääkonttori sijaitsee Uudessakaupungissa ja sillä on toimistot 
myös Warburgissa Saksassa.  
 
UTG on vuonna 1983 perustettu teknologiayhtiö, joka tarjoaa sekoitusteknisiä ratkaisuja, jotka minimoivat 
elinkaarikustannuksia tuomalla maailmanlaajuisen prosessiteollisuuden osaamisen paikallisesti asiakkaille. UTG:n 
sekoittimet on suunniteltu vaativimpiin ympäristöihin, joissa luotettava suorituskyky on välttämätöntä onnistuneen 
prosessin saavuttamiseksi. UTG toimii maailmanlaajuisesti ja sen tärkeimmät asiakassektorit ovat kemian-, ruoka-, 
metallurgian- ja lannoiteteollisuus sekä ympäristöteknologia, vedenkäsittely ja lääkeala. UTG:lla on kaksi kokonaan 
omistamaa tytäryhtiötä, Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH. UTG omistaa lisäksi 19% Japrotek 
Oy Ab:n osakkeista. 
 
Vuonna 2019 UTG-konsernin raportoitu liikevaihto oli noin 16,8 miljoonaa euroa ja operatiivinen tulos noin 0,9 
miljoonaa euroa. 
 
5.2 Osakkeet ja osakepääoma 

Tarjousasiakirjan päivämääränä UTG:n kaupparekisteriin rekisteröity osakepääoma on 2.872.320 euroa ja osakkeiden 
lukumäärä 56.501.730. UTG:n yhtiöjärjestyksessä ei ole määräyksiä osakepääoman tai osakkeiden vähimmäis- tai 
enimmäismääristä. 
 
UTG:lla on yhdenlajisia osakkeita. UTG:n osakkeet kuuluvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-
osuusjärjestelmään. Kukin osake antaa yhden (1) äänen UTG:n yhtiökokouksessa. Kaikki osakkeet oikeuttavat 
yhtäläisiin oikeuksiin osingonjaossa tai UTG:n muussa varojen- tai omaisuudenjaossa. UTG:n yhtiöjärjestyksessä ei ole 
OYL:sta poikkeavia määräyksiä tai rajoituksia äänioikeuden käyttämiseen. 
 
UTG:n 30.6.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen maksaa osinkoa 0,01 euroa 
osakkeelta. Osinko on maksettu 9.7.2020 eikä se vaikuta Tarjousvastikkeeseen. 
 
5.3 Omistusrakenne 

Alla olevassa taulukossa on esitetty UTG:n kymmenen suurinta osakkeenomistajaa ja niiden omistukset 30.11.2020 
(omistusosuus laskettuna kaikista UTG:n osakkeista). 

 Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä Prosenttia osakkeista 
1 Timo Lindström 8.790.000 15,56 
2 Jouko Peräaho 8.690.000 15,38 
3 Mikko Laakkonen 8.147.255 14,42 
4 HML Finance Oy 6.654.375 11,78 
5 UuCap Oy 4.805.000 8,50 
6 Joensuun Kauppa ja Kone Oy 4.179.996 7,40 
7 Jonni Peräaho 3.080.000 5,45 
8 Ilona Lindström 1.680.000 2,97 
9 Risto Lindström 1.680.000 2,97 
10 Bark Road Invest Oy 502.499 0,89 
 Top 10 yhteensä 48.209.125 85,32 
 Muut osakkeenomistajat 8.292.605 14,68 
 Joista hallintarekisteröityjä (per 31.12.2019) 463.344 0,82 
 Yhteensä 56.501.730 100 
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5.4 Omat osakkeet 

Tarjouksentekijän tietojen mukaan UTG ja sen tytäryhtiöt eivät omista yhtäkään UTG:n osaketta tämän 
Tarjousasiakirjan päivämääränä. 

5.5 Optio-oikeudet ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet 

Tarjouksentekijän tietojen mukaan UTG ei ole antanut optio-oikeuksia tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. 
Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä tällaisia oikeuksia ei ole kirjattu kaupparekisteriin.  
 
Tarjouksentekijän tietojen mukaan UTG:lla ei ole tällä hetkellä voimassa mitään osakepohjaista palkkiojärjestelmää. 
 
5.6 Valtuutukset 

Valtuutus koskien omien osakkeiden hankkimista 
 
Tarjouksentekijän tietojen mukaan UTG:n hallituksella ei ole valtuutusta päättää omien osakkeiden hankinnasta. 
 
Valtuutus koskien osakeantia, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista sekä muiden osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
 
UTG:n 30.7.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja OYL 10 luvun 1 §:n 
mukaisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.  
 
Valtuutuksen perusteella hallitus voi yhdessä tai useammassa erässä antaa uusia osakkeita enintään 10.000.000 
kappaletta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin 17,7 % kaikista 
UTG:n tämänhetkisistä osakkeista. 
 
Valtuutuksen nojalla toteutettavat osakeannit ja erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua myös suunnatusti 
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus on valtuutettu päättämään muista osakeantien ja osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.  
 
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.  
 
Tarjouksentekijän tietojen mukaan UTG:n hallitus ei ole käyttänyt edellä mainittua valtuutusta. 
 
Valtuutus koskien osingonjakoa ja muuta vapaan oman pääoman jakoa 
 
UTG:n hallitusta ei ole valtuutettu päättämään osingonjaosta tai muusta vapaan oman pääoman jaosta. 
 
5.7 Osakassopimukset ja eräät muut sopimukset äänioikeuksien käytöstä  

Tarjouksentekijän tiedossa ei ole UTG:ta koskevia osakassopimuksia, muita sopimuksia tai järjestelyjä, joissa olisi 
sovittu äänivallan tai omistuksen käytöstä UTG:ssa ja jotka vaikuttaisivat olennaisesti Ostotarjouksen arviointiin. 

5.8 Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja 

OYL:n sekä UTG:n yhtiöjärjestyksen säännösten mukaisesti vastuu UTG:n johtamisesta ja hallinnosta on jaettu 
yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan välillä. 
 
UTG:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 3–6 jäsentä. Tarjousasiakirjan päivämääränä UTG:n hallituksen 
kokoonpano on seuraava:  
 
Hannu Kottonen Puheenjohtaja 
 
Jouko Peräaho  Jäsen 
 
Carl Johan Slotte Jäsen 
 
Tarjousasiakirjan päivämääränä UTG:n toimitusjohtaja on Jouko Peräaho. 
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Tarjousasiakirjan päivämääränä UTG:n tilintarkastaja on Ernst & Young Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT 
Osmo Valovirta.  

5.9 Yhtiöjärjestys 

UTG:n yhtiöjärjestys on liitetty tämän Tarjousasiakirjan Liitteeksi E (ks. "Liite E: Plc Uutechnic Group Oyj:n 
yhtiöjärjestys"). 

5.10  Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät 

Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema 
 
Tiedot UTG:n varoista, vastuista ja liiketoiminnan tuloksesta 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta on esitetty UTG:n 
julkistamassa tilintarkastetussa konsernitilinpäätöksessä, joka on tämän Tarjousasiakirjan Liitteenä B (ks. "Liite B: Plc 
Uutechnic Group Oyj:n tilinpäätös"). 
 
Tiedot UTG:n varoista, vastuista ja liiketoiminnan tuloksesta 30.9.2020 päättyneeltä yhdeksän (9) kuukauden 
ajanjaksolta on esitetty UTG:n julkistamassa tilintarkastamattomassa konsernin liiketoimintakatsauksessa, joka on 
tämän Tarjousasiakirjan Liitteenä C (ks. "Liite C: Plc Uutechnic Group Oyj:n liiketoimintakatsaus"). 
 
Tiedot UTG:n aiemmin julkaisemasta pörssitiedotteesta, jolla saattaa olla vaikutusta Osakkeen arvoon on tämän 
Tarjousasiakirjan Liittenä D (ks. "Liite D: Plc Uutechnic Group Oyj:n julkistama pörssitiedote"). 
 
Tulevaisuudennäkymät 
 
UTG:n tulevaisuudennäkymiä on esitetty vuoden 2019 tilintarkastetussa konsernitilinpäätöksessä (ks. "Liite B: Plc 
Uutechnic Group Oyj:n tilinpäätös") ja 30.9.2020 päättyneeltä yhdeksän (9) kuukauden ajanjakson 
tilintarkastamattomassa konsernin liiketoimintakatsauksessa (ks. "Liite C: Plc Uutechnic Group Oyj:n 
liiketoimintakatsaus"). 



22 

6. TIETOJA TARJOUKSENTEKIJÄSTÄ 

6.1 Tarjouksentekijä lyhyesti 

Tarjouksentekijä on Saksan lakien mukaan perustettu osakeyhtiö (rekisterinumero Kielin käräjäoikeus, HRB 3293). 
SPX FLOW omistaa välillisesti koko Tarjouksentekijän osakekannan. Tarjouksentekijän kotipaikka on Norderstedt, 
Saksa ja sen osoite on Werkstraße 4, D-22844 Norderstedt, Saksa. Tarjouksentekijä on SPX FLOW:n välillisesti 
kokonaan omistama tytäryhtiö, joka omistaa tiettyjä SPX FLOW:n olemassa olevia varoja ja kiinteistöjä Saksassa, ja 
joka tulee toimimaan SPX FLOW:n holdingyhtiönä UTG-omistusta varten Ostotarjouksen toteuttamisen ja mahdollisen 
jälkeisen Lunastusmenettelyn seurauksena. 
 
SPX FLOW on Yhdysvaltain Delawaren osavaltion lakien mukaan perustettu yhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee 
Charlottessa Pohjois-Carolinassa. SPX FLOW:n osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena New Yorkin pörssin 
pörssilistalla tunnuksella "FLOW", ja sen tämänhetkinen markkina-arvo on noin 2,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria. 
Katso lisätietoja kohdasta "Ostotarjouksen tausta, tavoitteet ja vaikutukset" sekä sivulta www.spxflow.com. 
 
6.2 Tarjouksentekijään AML:n 11 luvun 5 §:n mukaisessa suhteessa olevat tahot 

Tarjouksentekijään AML:n 11 luvun 5 §:n mukaisessa suhteessa olevat tahot koostuvat SPX FLOW-konsernin yhtiöistä.  
 
Tarjouksentekijä tai muut AML:n 11 luvun 5 §:ssä tarkoitetut tahot eivät ole Julkistamista edeltäneiden kuuden (6) 
kuukauden aikana tai Julkistamisen jälkeisen ja Tarjousasiakirjan päivämäärään välisenä aikana hankkineet Osakkeita 
julkisessa kaupankäynnissä tai muutoin. Tarjousasiakirjan päivämääränä Tarjouksentekijä tai mikään muu 
Tarjouksentekijään AML:n 11 luvun 5 §:ssä tarkoitetussa suhteessa oleva taho ei omista Osakkeita. 
 
6.3 UTG:n omistus Tarjouksentekijässä 

Tarjouksentekijän tiedon mukaan UTG:n tai sen tytäryhtiöt eivät tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä omista 
Tarjouksentekijän, SPX FLOW'n tai minkään muun näiden AML:n 11 luvun 5 §:ssä tarkoitettujen yksissä tuumin 
toimivien tahojen osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita. 



  LIITE A  
   
   
   

 

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO 
  



Julkaistu: 2020-12-08 10:00:00 CET 

Plc Uutechnic Group Oyj 
Julkinen ostotarjous 

Plc Uutechnic Group Oyj: Hallituksen lausunto SPX Flow Technology 
Germany GmbH:n tekemästä hallituksen suosittelemasta vapaaehtoisesta 
julkisesta käteisostotarjouksesta 

Plc Uutechnic Group Oyj Pörssitiedote 8.12.2020 klo 
11.00 

Plc Uutechnic Group Oyj:n hallituksen lausunto SPX Flow Technology Germany 
GmbH:n tekemästä hallituksen suosittelemasta vapaaehtoisesta julkisesta 
käteisostotarjouksesta 

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, 
SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, 
ETELÄ-AFRIKASSA, UUDESSA-SEELANNISSA, HONGKONGISSA TAI 
MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN 
LAIN VASTAINEN. LISÄTIETOJA ALLA KOHDASSA "TÄRKEÄÄ TIETOA. 

Yhdysvaltain Delawaren osavaltion lakien mukaan perustetun osakeyhtiön, SPX FLOW, 
Inc.:in ("SPX FLOW") välillisesti kokonaan omistama saksalainen osakeyhtiö SPX 
Flow Technology Germany GmbH ("Tarjouksentekijä") ilmoitti 7.12.2020 tekevänsä 
vapaaehtoisen hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen hankkiakseen 
kaikki Plc Uutechnic Group Oyj:n ("UTG") liikkeeseenlasketut ja ulkona olevat 
osakkeet, jotka eivät ole UTG:n tai minkään sen tytäryhtiön hallussa ("Osakkeet", tai 
kukin erikseen "Osake") ("Ostotarjous"). 

UTG:n hallitus ("UTG:n hallitus") on päättänyt antaa seuraavan lausunnon 
Ostotarjouksesta arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) 11 luvun 13 §:n 
edellyttämällä tavalla. 

Ostotarjous lyhyesti 
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UTG ja Tarjouksentekijä ovat 7.12.2020 solmineet yhdistymissopimuksen 
("Yhdistymissopimus"), joka sisältää muun muassa ehdot, joiden mukaisesti 
Tarjouksentekijä toteuttaa Ostotarjouksen. 

Ostotarjous tullaan tekemään Finanssivalvonnan hyväksymän tarjousasiakirjan 
("Tarjousasiakirja") ehtojen mukaisesti. Tarjouksentekijän odotetaan julkistavan 
Tarjousasiakirjan arviolta 14.12.2020. 

Tarjottava vastike on 0,60 euroa käteisenä jokaisesta UTG:n Osakkeesta, jonka osalta 
Ostotarjous on pätevästi hyväksytty ("Tarjousvastike"). 

Tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin: 

• 39,5 % verrattuna Osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä ("Nasdaq
Helsinki") 4.12.2020 eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen Ostotarjouksen
julkistamista;

• 40,1 % verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun Osakkeiden keskikurssiin
Nasdaq Helsingissä Ostotarjouksen julkistamispäivää edeltävällä kolmen
kuukauden ajanjaksolla; ja

• 47,5 % verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun Osakkeiden keskikurssiin
Nasdaq Helsingissä Ostotarjouksen julkistamispäivää edeltävällä kuuden
kuukauden ajanjaksolla.

Tarjousvastikkeeseen sovelletaan Ostotarjouksen ehtoja. Mikäli UTG muuttaa 
liikkeeseen laskemiensa ja ulkona olevien Osakkeiden lukumäärää uusien osakkeiden 
annilla, osakkeiden uudelleenluokittelulla, osakkeiden jakamisella (mukaan lukien 
osakkeiden yhdistäminen) tai muulla vastaavalla toimenpiteellä, jolla on laimentava 
vaikutus, tai mikäli UTG päättää jakaa osinkoa tai muutoin jakaa varojaan tai mitä 
tahansa muuta varallisuuttaan osakkeenomistajilleen, tai jos täsmäytyspäivä minkä 
tahansa edellä mainitun osalta tulee ennen Ostotarjouksen toteuttamista, 
Tarjousvastiketta tarkistetaan vastaavasti euro-eurosta -perusteisesti jaettavaksi 
ilmoitetun tai luovutetun bruttoarvon mukaan ennen lähdeverosta ja/tai muista 
soveltuvista veroista johtuvia vähennyksiä. 

Tarjouksentekijä julkisti Ostotarjouksen arvopaperimarkkinalain 11 luvun 9 §:n 
mukaisesti 7.12.2020. 

Ostotarjouksen mukaisen tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 15.12.2020 ja päättyvän 
arviolta 12.1.2021, paitsi jos tarjousaikaa jatketaan Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. 

UTG:n suuret osakkeenomistajat, Timo Lindström, Jouko Peräaho, Mikko Laakkonen, 
HML Finance Oy, UuCap Oy, Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Jonni Peräaho, Ilona 
Lindström, Risto Lindström ja Bark Road Invest Oy, ovat sitoutuneet peruuttamattomasti 
hyväksymään Ostotarjouksen. Peruuttamattomat sitoumukset edustavat yhteensä noin 
85.32 % UTG:n kaikista ulkona olevista Osakkeista ja äänistä. 

Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen tiettyjen tavanomaisten edellytysten 
täyttymiselle tai sille, että Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta näiden edellytysten 
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täyttymistä sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, kun Tarjouksentekijä julkistaa 
Ostotarjouksen lopullisen tuloksen, mukaan lukien sille, että Tarjouksentekijä saa 
haltuunsa yli 90 % kaikista UTG:n liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista Osakkeista 
ja äänistä sekä sille, että tarvittavat viranomaishyväksynnät on saatu. 

Mikäli Tarjouksentekijä saa omistukseensa enemmän kuin 90 % kaikista UTG:n 
liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä, 
Tarjouksentekijän aikomuksena on käynnistää osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 
mukainen lunastusmenettely lunastaakseen kaikki jäljellä olevat Osakkeet ja tämän 
jälkeen Tarjouksentekijä tulee huolehtimaan, että UTG hakee Osakkeidensa poistamista 
Nasdaq Helsingin pörssilistalta niin pian kuin se on sallittua ja käytännössä mahdollista 
soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti. 

Tarjousasiakirja tulee sisältämään Ostotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot ja 
Ostotarjousta koskevia lisätietoja. 

Lausunnon taustaa 

Arvopaperimarkkinalain mukaan UTG:n hallituksen tulee julkistaa Ostotarjousta 
koskeva lausunto. Lausunnon tulee sisältää perusteltu arvio Ostotarjouksesta UTG:n ja 
sen osakkeenomistajien kannalta sekä arvio Tarjouksentekijän Tarjousasiakirjassa 
esittämistä strategisista suunnitelmista ja niiden todennäköisistä vaikutuksista UTG:n 
toimintaan ja työllisyyteen UTG:ssa. 

Tämän lausunnon antamista varten Tarjouksentekijä on toimittanut UTG:n hallitukselle 
Tarjousasiakirjan luonnoksen siinä muodossa, jossa Tarjouksentekijä on sen jättänyt 
Finanssivalvonnan hyväksyttäväksi 7.12.2020. 

Valmistellessaan lausuntoaan UTG:n hallitus on käyttänyt tietoja, jotka Tarjouksentekijä 
on esittänyt Tarjousasiakirjan luonnoksessa, eikä ole itsenäisesti tarkistanut siinä 
esitettyjä tietoja. Tästä syystä UTG:n hallituksen arvioon Ostotarjouksen vaikutuksista 
UTG:n liiketoimintaan tai työntekijöihin on suhtauduttava varauksella. 

Arvio Tarjouksentekijän Tarjousasiakirjassa esittämistä strategisista 
suunnitelmista ja niiden todennäköisistä vaikutuksista UTG:n toimintaan ja 
työllisyyteen UTG:ssa 

Tarjouksentekijän Tarjousasiakirjassa antamat tiedot 

UTG:n hallitus on arvioinut Tarjouksentekijän strategisia suunnitelmia UTG:n ja 
Tarjouksentekijän Ostotarjousta koskevissa 7.12.2020 julkistetuissa tiedotteissa ja 
Tarjousasiakirjan luonnoksessa esitettyjen lausuntojen perusteella. 

Tarjousasiakirjan luonnoksen mukaan: 

• SPX FLOW on Yhdysvaltain Delawaren osavaltion lakien mukaan perustettu
yhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Charlottessa, Pohjois-Carolinassa. SPX
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FLOW:n tuotevalikoima on keskittynyt kierto-, käyttö- ja 
hydrauliikkatekniikoihin, sekä automatisoituihin prosessijärjestelmiin, ruoka-, 
juoma ja teollisuusmarkkinoille. SPX FLOW:n liikevaihto oli noin 1,5 miljardia 
Yhdysvaltain dollaria tilikaudella 2019 ja sillä on toimintaa yli 30 maassa sekä 
asiakkaita yli 100 valtiossa. SPX FLOW:n osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin 
kohteena New Yorkin pörssin pörssilistalla tunnuksella "FLOW", ja sen 
tämänhetkinen markkina-arvo on noin 2,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria. 
Tarjouksentekijä on Saksan lakien mukaan perustettu osakeyhtiö, joka on SPX 
FLOW:n välillisesti kokonaan omistama tytäryhtiö. 

• UTG on vuonna 1983 perustettu teknologiayhtiö, joka tarjoaa sekoitusteknisiä 
ratkaisuja, jotka minimoivat elinkaarikustannuksia tuomalla maailmanlaajuisen 
prosessiteollisuuden osaamisen paikallisesti asiakkaille. UTG:n sekoittimet on 
suunniteltu vaativimpiin ympäristöihin, joissa luotettava suorituskyky on 
välttämätöntä onnistuneen prosessin saavuttamiseksi. UTG toimii 
maailmanlaajuisesti ja sen tärkeimmät asiakassektorit ovat kemian-, ruoka-, 
metallurgian- ja lannoiteteollisuus sekä ympäristöteknologia, vedenkäsittely ja 
lääkeala. Vuonna 2019 UTG:n raportoitu liikevaihto oli noin 16,8 miljoonaa 
euroa ja operatiivinen tulos noin 0,9 miljoonaa euroa. 

• SPX FLOW näkee UTG:ssa houkuttelevan kumppanin, jolla on vahva 
tuotevalikoima ja tuotemerkit sekoitinteknologiassa. SPX FLOW:n mukaan UTG 
ja SPX FLOW tulevat yhdessä olemaan ainutlaatuisessa asemassa tuottavan 
kasvun saavuttamiseksi. Tämä johtuu UTG:n täydentävistä myyntikanavista sekä 
loppumarkkinoista Keski- ja Pohjois-Euroopassa, SPX FLOW:n asemasta 
Pohjois-Amerikan ja Aasian Tyynenmeren markkinoilla, UTG:n tuotteiden 
myynnistä SPX FLOW:n asiakkaille Euroopassa, SPX FLOW:n avaintuotteiden 
ristikkäismyynnistä UTG:n asiakkaille (esimerkiksi Lightnin -tuotemerkin 
liikuteltavien sekoittimien) sekä valmiudesta hyödyntää SPX FLOW:n laajuutta 
ja käytäntöjä marginaalien parantamisessa ja jälkimarkkinoille pääsyssä. 

• Tarjouksentekijän tarkoituksena on, että UTG jatkaa Ostotarjouksen 
toteuttamisen jälkeen toimintaansa erillisenä yksikkönä SPX FLOW:n 
alaisuudessa ja että UTG:n toimipaikan sijainti säilyy Uudessakaupungissa. 
Ostotarjouksen toteuttamisella ei odoteta olevan välittömiä olennaisia vaikutuksia 
UTG:n liiketoimintaan, varoihin tai toimipaikkojen sijaintiin taikka UTG:n 
henkilöstön tai johdon asemaan tai UTG:n asiakas- ja yhteistyösuhteisiin. 

• Tarjouksentekijä ja SPX FLOW näkevät potentiaalia UTG:n kasvun jatkumiselle 
keskittymällä asiakastyytyväisyyteen, sekä vahvistamalla molempien osapuolten 
keskeisten tuotteiden tarjontaa hyödyntämällä SPX FLOW:n maailmanlaajuista 
toimintakenttää ja vahvaa asemaa sekoitinmarkkinoilla. Ajan myötä UTG:n 
hankinnan odotetaan luovan synergioita hankinnoissa, myynnin kasvattamisessa 
ja parhaiden käytäntöjen jakamisessa. 

• UTG:n hankinta toteuttaa lisäksi SPX FLOW:n sekoitinliiketoiminnan strategisia 
tavoitteita, jotka keskittyvät kasvuun ja lisäämään läsnäoloa keskeisillä 
maantieteellisillä markkinoilla, jatkaen samalla SPX FLOW:n prioriteettien ja 
osakkeenomistajien palkitsemisperiaatteiden toteuttamista. UTG:n hankinta 
mahdollistaa SPX FLOW:n aseman vahvistamisen Pohjoismaissa ja 
saksankielisissä maissa sekä edesauttaa SPX FLOW:ta laajentamaan 
kansainvälistä sekoitinportfoliotaan. 
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• SPX FLOW:n tavoite UTG:n osakkeenomistajana on keskittyä omistaja-arvon 
kasvattamiseen pitkällä tähtäimellä. SPX FLOW:n mukaan UTG on onnistuneesti 
luonut sen tunnetut brändit, tuotteet ja asiakaspalvelun sekä tehokkaat myynti- ja 
markkinointivoimavarat. SPX FLOW näkee UTG:n liiketoiminnassa 
pitkäaikaista potentiaalia. Samalla SPX FLOW tunnistaa, että strategisten 
suunnitelmien toteuttaminen vaatii merkittäviä investointeja ja tulosten 
saamiseen tällaisista strategisista suunnitelmista saattaa kulua huomattavasti 
aikaa. 

• Liittyen UTG:n vähemmistöomistukseen Japrotek Oy Ab:ssa ("Japrotek"), UTG 
on yhdessä tiettyjen muiden osapuolien kanssa sopinut järjestelystä, joka on 
ehdollinen Tarjouksentekijän ilmoitukselle siitä, että Ostotarjouksen 
toteuttamiselle asetetut edellytykset ovat täyttyneet tai niistä on luovuttu ja jotka 
täytetään Ostotarjouksen toteuttamisen yhteydessä, sisältäen (a) kaikkien UTG:n 
omistamien Japrotekin osakkeiden luovutuksen, jotka muodostavat yhteensä noin 
19 % kaikista Japrotekin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista, 
sekä UTG:n Japrotekille myöntämien tiettyjen pääomalainojen saamisten 
luovutuksen, (b) UTG:n Uurec Holding Oy:lle myöntämän takauksen, jolla UTG 
on taannut Japrotekin ja Uurec Holding Oy:n välisen vuokrasopimuksen 
mukaiset Japrotekin velvoitteet, vapauttaminen Uurec Holding Oy:n toimesta, ja 
(c) UTG:n omistamien Japrotekin osakkeiden ostajan UTG:lle antaman 
takauksen kaikista UTG:n kahdesta Turun Seudun Osuuspankille annetusta 
vastatakauksesta syntyvistä vastuista. 

• Kuten tavanomaista, Tarjouksentekijä aikoo muuttaa UTG:n hallituksen 
kokoonpanoa Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen. 

UTG:n hallituksen arvio 

UTG:n hallitus katsoo, että Tarjouksentekijän UTG koskevat strategiset suunnitelmat 
Tarjousasiakirjan luonnoksessa ovat, kuten tällaisissa asiakirjoissa on tavanomaista, 
melko yleisluontoisia. Tarjouksentekijän esittämien lausuntojen perusteella UTG:n 
hallitus uskoo, että Tarjouksentekijän Tarjousasiakirjan luonnoksessa esittämillä 
strategisilla suunnitelmilla ei ole välittömiä olennaisia vaikutuksia UTG:n 
liiketoimintaan, varoihin, UTG:n johdon tai henkilöstön asemaan taikka toimipaikkojen 
sijaintiin. 

UTG:n hallitus huomauttaa, että Tarjouksentekijän tarkoituksena on, että UTG jatkaa 
Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen toimintaansa erillisenä yksikkönä SPX FLOW:n 
alaisuudessa ja että UTG:n toimipaikan sijainti säilyy Uudessakaupungissa. 

UTG:n hallitus jakaa Tarjouksentekijän ja SPX FLOW:n näkemyksen siitä, että UTG:n 
toiminta SPX FLOW:n alaisuudessa loisi mahdollisuuksia UTG:n kasvun jatkumiselle 
keskittymällä asiakastyytyväisyyteen, sekä vahvistaisi molempien osapuolten keskeisten 
tuotteiden tarjontaa hyödyntämällä SPX FLOW:n maailmanlaajuista toimintakenttää ja 
vahvaa asemaa sekoitinmarkkinoilla. UTG:n hallitus katsoo myös, että ajan myötä 
yhdistyminen loisi synergioita hankinnoissa, myynnin kasvattamisessa ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisessa. 
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UTG:n hallitus huomauttaa kuitenkin, että Ostotarjous voi vaikuttaa työllisyyteen 
UTG:ssa erityisesti päällekkäisten toimintojen osalta. UTG:n hallitus uskoo, että 
integraation lopullisia ja pitkäaikaisia vaikutuksia voidaan arvioida vasta Ostotarjouksen 
toteuttamisen jälkeen. 

Tämän lausunnon päivämääränä UTG:n hallitus ei ole saanut UTG:n työntekijöiltä 
muodollisia lausuntoja Ostotarjouksen vaikutuksesta UTG:n työntekijöihin. 

Arvio Ostotarjouksesta UTG:n ja sen osakkeenomistajien näkökulmasta 

Johdanto 

Arvioidessaan Yhdistymissopimusta ja Ostotarjousta, analysoidessaan UTG:n 
vaihtoehtoisia mahdollisuuksia ja valmistellessaan tätä lausuntoa, UTG:n hallitus on 
ottanut huomioon useita tekijöitä, kuten UTG:n taloudellisen suorituskyvyn, vallitsevan 
liiketoiminnallisen aseman ja tulevaisuudennäkymät sekä Osakkeen kaupankäyntihinnan 
historiallisen kehityksen. Lisäksi UTG:n hallitus on arvioinut UTG:n Japrotek-
omistuksen divestointia, UTG:n Japrotekille myöntämien pääomalainojen myyntiä, 
UTG:n Uurec Holding Oy:lle myöntämän takauksen, jolla UTG on taannut Japrotekin ja 
Uurec Holding Oy:n välisen vuokrasopimuksen mukaiset Japrotekin velvoitteet, 
vapauttamista Uurec Holding Oy:n toimesta sekä Tarjouksentekijän edellyttämää UTG:n 
omistamien Japrotekin osakkeiden ostajan UTG:lle antamaa takausta kaikista UTG:n 
kahdesta Turun Seudun Osuuspankille annetusta vastatakauksesta syntyvistä vastuista, 
jotka sisältyvät Tarjouksentekijän Ostotarjouksen toteuttamisen ennakkoehtoihin. 

UTG:n hallituksen arvio liiketoiminnan jatkamismahdollisuuksista itsenäisenä 
sekoitusteknisiä ratkaisuja tarjoavana yhtiönä on perustunut kohtuullisiin tulevaisuuteen 
suuntautuneisiin arvioihin, jotka sisältävät useita epävarmuustekijöitä, kun taas 
Tarjouksentekijän Ostotarjouksessa tarjoama Tarjousvastike ja sen sisältämä preemio 
eivät ole alttiita muille epävarmuustekijöille kuin Ostotarjouksen toteuttamisedellytysten 
täyttymiselle ja Ostotarjouksen toteutumiselle. 

Ostotarjousta koskevan arvionsa tueksi UTG:n hallitus on saanut Aalto Capital Partners 
Oy:ltä 19.11.2020 päivätyn asiantuntijalausunnon Ostotarjouksen kohtuullisuudesta 
("Fairness Opinion -lausunto"), jonka mukaan osakkeenomistajille tarjottava vastike 
on taloudellisessa mielessä kohtuullinen. Fairness Opinion -lausunto on tämän lausunnon 
Liitteenä 1. 

UTG:n hallituksen arvio 

UTG:n hallitus arvioi sen Ostotarjouksen kannalta olennaisina pitämien seikkojen ja 
osatekijöiden perusteella, että Tarjouksentekijän Ostotarjouksessa tarjoama vastike on 
UTG:n osakkeenomistajien näkökulmasta kohtuullinen. Näihin seikkoihin ja 
osatekijöihin kuuluvat muun muassa: 

• Osakkeista tarjottu Tarjousvastike ja preemio; 
• Osakkeiden historiallinen kaupankäyntihinta; 
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• se, että Tarjousvastike maksetaan kokonaisuudessaan käteisenä, mikä tarjoaa 
osakkeenomistajille välitöntä likviditeettiä; 

• tieto ja olettamukset UTG:n liiketoiminnoista ja taloudellisesta asemasta tämän 
lausunnon ajankohtana ja niiden oletettu kehitys tulevaisuudessa; 

• UTG:n hallituksen tuottamat valuaatiot ja analyysit; 
• muut Ostotarjouksen ehdot; 
• Ostotarjouksen toteutumisen todennäköisyys sekä se, että ehdot ovat 

kokonaisuutena tavanomaisia; 
• UTG:n tiettyjen suurten osakkeenomistajien vahva tuki sekä tällaisten suurten 

osakkeenomistajien sitoumukset hyväksyä Ostotarjous edellä mainitusti; ja 
• Aalto Capital Partners Oy:n Fairness Opinion -lausunto. 

UTG:n hallitus on tutkinut ja arvioinut markkinoiden sekä toimialan suuntauksia ja eräitä 
UTG:n käytössä olevia strategisia vaihtoehtoja. Näihin vaihtoehtoihin kuuluvat muun 
muassa itsenäisenä yhtiönä pysyminen. UTG:n hallitus on myös arvioinut kyseisiin 
vaihtoehtoihin liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä. 

Kokonaisharkintaan perustuen ja ottaen huomioon muun muassa edellä kuvatut tekijät, 
UTG:n hallitus on todennut, että Ostotarjous on UTG:n osakkeenomistajille suotuisampi 
vaihtoehto verrattuna liiketoiminnan jatkamiseen itsenäisenä yhtiönä tai verrattuna 
muihin mahdollisiin UTG:n käytössä oleviin strategisiin vaihtoehtoihin. 

Ostotarjouksen rahoittaminen 

Tarjousasiakirjan luonnoksen mukaan Tarjouksentekijällä on riittävät varat 
Ostotarjouksen toteuttamiseen SPX FLOW -konsernin käteisvarojen ja 
rahoitusjärjestelyjen kautta. 

Ostotarjous ei ole ehdollinen rahoituksen saamiselle. 

UTG:n hallituksen suositus 

UTG:n hallitus on huolellisesti arvioinut Ostotarjousta ja sen ehtoja Tarjouksentekijän 
laatiman Tarjousasiakirjaluonnoksen, Fairness Opinion -lausunnon ja muun käytettävissä 
olevan tiedon perusteella. 

Edellä esitetyn perusteella, UTG:n hallitus katsoo, että Ostotarjous ja Tarjousvastike 
ovat vallitsevissa olosuhteissa UTG:n osakkeenomistajille kohtuullisia. 

Yllä mainittujen seikkojen perusteella UTG:n hallitus suosittelee yksimielisesti, että 
UTG:n osakkeenomistajat hyväksyvät Ostotarjouksen. 

Kaikki UTG:n hallituksen jäsenet ovat osallistuneet päätöksentekoon tätä lausuntoa 
koskien. UTG:n hallituksen jäsenten riippumattomuusarviointi on saatavilla UTG:n 
internetsivuilla osoitteessa www.utgmix.com. 
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Muut asiat 

UTG:n hallitus toteaa, että yritysjärjestelyyn saattaa liittyä ennalta-arvaamattomia 
riskejä, mikä on yleistä tämänkaltaisissa menettelyissä. 

UTG:n hallitus toteaa myös, että UTG:n osakkeenomistajien tulisi myös ottaa huomioon 
Ostotarjouksen hyväksymättä jättämiseen liittyvät mahdolliset riskit. Mikäli Osakkeiden 
ja äänten yli 90 % osuutta koskevasta toteuttamisedellytyksestä luovuttaisiin, 
Ostotarjouksen toteuttaminen vähentäisi UTG:n osakkeenomistajien määrää sekä niiden 
Osakkeiden, jotka muutoin olisivat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingissä, 
lukumäärää. Ostotarjouksessa pätevästi tarjottujen Osakkeiden lukumäärästä riippuen 
tällä voisi olla haitallinen vaikutus UTG:n Osakkeiden likviditeettiin ja hintaan. 

Osakeyhtiölain 18 luvun mukaan osakkeenomistaja, joka omistaa yli 90 % yhtiön 
kaikista osakkeista ja äänistä on oikeutettu lunastamaan, ja muiden osakkeenomistajien 
vaatimuksesta on myös velvoitettu lunastamaan, muiden osakkeenomistajien omistamat 
osakkeet. Mikäli Tarjouksentekijä saa omistukseensa mainitun määrän Osakkeita, niiltä 
UTG:n osakkeenomistajilta, jotka eivät hyväksy Ostotarjousta, voidaan lunastaa 
Osakkeet osakeyhtiölain mukaisessa vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyssä 
osakeyhtiölain mukaisin edellytyksin. 

UTG on sitoutunut noudattamaan julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista 
menettelytavoista annettua arvopaperimarkkinalain 11 luvun 28 §:ssä tarkoitettua 
Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa ostotarjouskoodia. 

Tämä lausunto ei ole sijoitus- tai veroneuvontaa ja erityisesti UTG:n hallitus ei arvioi 
tässä lausunnossa Osakkeiden yleistä hintakehitystä tai niihin liittyviä riskejä yleisesti 
ottaen. UTG:n osakkeenomistajien tulee päättää Ostotarjouksen hyväksymisestä 
itsenäisesti, ja osakkeenomistajien tulisi ottaa huomioon kaikki heidän käytettävissään 
olevat asiaankuuluvat tiedot, mukaan lukien Tarjousasiakirjassa ja tässä lausunnossa 
esitetyt tiedot sekä muut Osakkeiden arvoon vaikuttavat seikat. 

UTG:n oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Krogerus Oy. 

Uusikaupunki, 8.12.2020 

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ 

Hallitus 

Lisätietoja: 

Hannu Kottonen, hallituksen puheenjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj, +358 50 053 
2235 

Jouko Peräaho, toimitusjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj, puh: +358 500 740 808 
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www.utgmix.com 

UTG Mixing Group on maailmanlaajuisesti toimiva teknologiakonserni, joka tarjoaa 
kilpailukykyisiä sekoitusteknisiä ratkaisuja asiakaslähtöisesti minimoimalla 
elinkaarikustannukset. “Partnership built to last – and perform”, on brändilupauksemme. 
Palvelemme asiakasta aina parhaalla mahdollisella tavalla viemällä globaalin 
kyvykkyytemme paikallisesti lähelle asiakasta. 

Tärkeimmät asiakassektorimme ovat kemian-, elintarvike-, metallurginen- ja 
lannoiteteollisuus sekä ympäristöteknologia, vesienkäsittely ja lääkeala. 

UTG Mixing Groupin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj, jonka osakkeet on listattu 
Nasdaq Helsingissä. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat 
Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH. 

TÄRKEITÄ TIETOJA 

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, 
KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADAAN, 
JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI 
HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA 
OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN. 

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN 
MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. 
ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI 
TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA 
ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS KANADAAN, 
JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI 
HONGKONGIIN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA 
OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN 
TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI 
ALUEILLE, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN 
OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN 
TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI 
TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA 
OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI. 

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ EIKÄ OSAKKEITA HYVÄKSYTÄ 
HANKITTAVAKSI HENKILÖILTÄ TAI HENKILÖIDEN PUOLESTA SUORAAN 
TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN SELLAISELLA ALUEELLA, JOSSA 
OSTOTARJOUKSEN TEKEMINEN TAI SEN HYVÄKSYMINEN OLISI 
SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TAI MÄÄRÄYSTEN NOJALLA 
KIELLETTYÄ TAI VAATISI MINKÄÄN MUUN KUIN TARJOUSASIAKIRJASSA 
NIMENOMAISESTI MAINITUN VIRANOMAISEN REKISTERÖINTIÄ, 
HYVÄKSYNTÄÄ TAI MUITA TOIMIA. TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN 
LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA TAI MUUTA MATERIAALIA EI 
JAETA EIKÄ SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE 
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TAI ALUEELTA, JOSSA SE OLISI SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TAI 
MÄÄRÄYSTEN NOJALLA KIELLETTYÄ. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI 
TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI 
MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUTTA EI RAJOITTUEN, 
FAKSIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN 
ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, 
ETELÄ-AFRIKASSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI HONGKONGISSA. 
OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, 
MILLÄÄN SELLAISELLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ KANADASTA, 
JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA, UUDESTA-SEELANNISTA 
TAI HONGKONGISTA. MIKÄ TAHANSA OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY 
HYVÄKSYNTÄ ON MITÄTÖN, JOS SE JOHTUU NÄIDEN RAJOITUSTEN 
SUORASTA TAI VÄLILLISESTÄ RIKKOMISESTA. 

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA TAI MUITA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIÄ 
ASIAKIRJOJA EI OLE TEHNYT TAI HYVÄKSYNYT AUKTORISOITU HENKILÖ 
YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA 
MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT) ("FSMA") 
ARTIKLAN 21 TARKOITTAMALLA TAVALLA. VASTAAVASTI TÄTÄ 
PÖRSSITIEDOTETTA TAI MUITA OSTOTARJOUKSEN ASIAKIRJOJA TAI 
MATERIAALEJA EI JAELLA, EIKÄ SAA VÄLITTÄÄ, YLEISÖLLE 
YHDISTYNEESSA KUNINGASKUNNASSA. TÄMÄN PÖRSSITIEDOTTEEN JA 
MUIDEN OSTOTARJOUKSEN ASIAKIRJOJEN TAI MATERIAALIEN 
JULKAISUA EI RAJOITA FSMA:N ARTIKLAN 21 MUKAISET 
RAHOITUSTARJOUSTEN RAJOITUKSET, KOSKA KYSEESSÄ ON YHTIÖN 
TEKEMÄ TAI YHTIÖN PUOLESTA TEHTY TIEDOTE, JOKA LIITTYY 
TRANSAKTIOON, JOLLA HANKITAAN YHTIÖN PÄIVITTÄISTEN ASIOIDEN 
KONTROLLI; TAI HANKITAAN 50 PROSENTTIA TAI ENEMMÄN 
ÄÄNIOIKEUDELLISISTA OSAKKEISTA YHTIÖSSÄ (PROSENTTIMÄÄRÄÄN 
SISÄLTYEN YHTIÖN ÄÄNIOIKEUDELLISET OSAKKEET, JOTKA JO OVAT 
YHTIÖN ÄÄNIOIKEUDELLISIA OSAKKEITA HANKKIVAN YHTIÖN 
HALLUSSA) VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN 
((FINANCIAL PROMOTION ORDER) ORDER 2005) ARTIKLAN 62 MUKAISESTI. 

TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE ON VALMISTELTU SUOMEN LAIN, NASDAQ 
HELSINGIN SÄÄNTÖJEN JA OSTOTARJOUSKOODIN MUKAISESTI JA TÄSSÄ 
ESITETTY INFORMAATIO EI VÄLTTÄMÄTTÄ VASTAA SITÄ MITÄ SE OLISI 
OLLUT, JOS TÄMÄ TIEDOTE OLISI VALMISTELTU SUOMEN 
ULKOPUOLELLA OLEVIEN LAKIEN MUKAISESTI. 

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa 

Yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ilmoitetaan, että osakkeet eivät ole listattuna 
Yhdysvaltain arvopaperipörssissä ja, että UTG:tä eivät koske Yhdysvaltain vuoden 1934 
arvopaperipörssilain ("Pörssilaki") vaatimukset säännöllisestä 
tiedonantovelvollisuudesta, eikä UTG ole velvollinen toimittamaan, eikä toimita, mitään 
sen mukaisia raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaiselle (U.S Securities 
and Exchange Commission, "SEC"). Ostotarjous tehdään UTG:n Yhdysvalloissa 
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asuville osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille UTG:n 
osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. Kaikki asiakirjat, mukaan lukien 
Tarjousasiakirja, annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on 
verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan UTG:n muille 
osakkeenomistajille. 

Ostotarjous tehdään UTG:n, jonka kotipaikka on Suomessa, liikkeeseen lasketuista ja 
ulkona olevista osakkeista. Ostotarjouksen yhteydessä annettaviin tietoihin sovelletaan 
Suomen tiedonantovelvollisuuksia, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Erityisesti on 
huomattava, että Tarjousasiakirjaan sisällytetty tilinpäätös ja taloudelliset tiedot on 
laadittu Suomessa soveltuvien kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä 
ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin. 

UTG:n osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten 
esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska 
Tarjouksentekijä ja UTG ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki 
niiden johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltojen ulkopuolella. 
UTG:n osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Tarjouksentekijää tai UTG:tä tai 
näiden johtajia tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalakien 
rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Tarjouksentekijän, UTG:n 
ja näiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen 
tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa. 

Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Pörssilain kohdan 14(e) ja Regulation 14E -
säännöksen mukaisesti "Tier II" -ostotarjouksena, ja muutoin Suomen lainsäädännön 
vaatimusten mukaisesti. Ostotarjoukseen sovelletaan näin ollen muun muassa 
peruutusoikeutta, ehdoista luopumista, tarjousaikataulua, selvitysmenettelyitä ja 
maksujen ajoitusta koskevia tiedonantovelvollisuus- ja muita menettelymääräyksiä, jotka 
eroavat Yhdysvaltain kansallisista ostotarjousmenettelyistä ja -laista. 

Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt ja välittäjät (toimiessaan Tarjouksentekijän tai sen 
lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain, soveltuvien lakien tai määräysten 
sallimissa rajoissa, ja muutoin kuin Ostotarjouksen nojalla, suoraan tai välillisesti, ostaa 
tai järjestää ostavansa sellaisia osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat 
vaihdettavissa tai muunnettavissa tällaisiksi osakkeiksi. Siinä laajuudessa kuin tieto 
ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan 
lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan arvioida 
kohtuudella tavoittavan UTG:n osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Tarjouksentekijän 
taloudelliset neuvonantajat voivat lisäksi harjoittaa UTG:n arvopapereilla tavanomaista 
kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen 
järjestämisen. 

Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella yhdysvaltalaisena 
osakkeenomistajana saattaa olla Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa ja soveltuvan 
Yhdysvaltain osavaltion ja paikallisten sekä ulkomaisten ja muiden verolakien mukaan 
verotettava tapahtuma. Kaikkia osakkeenomistajia kehotetaan välittömästi kääntymään 
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riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen Ostotarjouksen hyväksymistä 
koskeviin veroseuraamuksiin liittyen. 

SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai 
hylännyt Ostotarjousta eikä lausunut mitenkään Tarjousasiakirjan oikeellisuudesta tai 
täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko 
Yhdysvalloissa. 

• 

Liitteet: 
Liite 1 - Fairness Opinion -lausunto.PDF 

Viestin lähettäjä Company News System, www.nasdaqomxnordic.com/news 
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VUOSI 2019 LYHYESTI
Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto tilikaudella 
1.1.-31.12.2019 oli 16,8 milj. euroa (16,5 milj. euroa), ja liike-
voitto oli 0,9 milj. euroa (2,0 milj. euroa). Tilikauden tulos 
sisältäen myös lopetetut toiminnot oli 1,0 milj. euroa (0,6 
milj. euroa). Konsernin tase vahvistui AP-Telan myynnin 
myötä merkittävästi. Konsernin jatkuvat toiminnot kerä-
sivät tilikaudella 2019 uusia tilauksia 16,3 milj. euroa (17,8 
milj. euroa) ja tilauskanta oli tilikauden päättyessä 6,2 milj. 
euroa (6,7 milj. euroa). Konsernin jatkuvien toimintojen 
osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa/osake (0,03 euroa/
osake).

Lopetetut toiminnot
Pörssitiedotteen 3.6.2019 mukaisesti Plc Uutechnic 
Group Oyj myi Kokkolassa sijaitsevan AP-Tela Oy:n osa-
kekannan 3,5 miljoonan euron kauppahinnalla kotimaiselle 
alan konepajakokonaisuudelle. Konsernin raportoinnissa 
AP-Tela Oy on yhdistelty 3.6.2019 asti lopetettuna 
toimintona. Vertailuluvut on muutettu vastaavasti. Lope-
tettujen toimintojen vertailulukuihin sisältyy myös vuonna 
2018 myyty Japrotek Oy Ab. 

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä havaittiin puoli-
vuosikatsauksessa raportoiduissa luvuissa virhe laskennal-
listen verojen kohdistamisessa lopetetuille liiketoiminnoil-
le. Lopetetuille toiminnoille oli kohdistettu laskennallista 
verovelkaa liian vähän 294 tuhatta euroa. Korjauksen 
jälkeen lopetettujen toimintojen tulos 30.6.2019 parani 
294 tuhatta euroa ollen -30 tuhatta euroa. Korjauksen 
positiivinen vaikutus konsernin omaan pääomaan ja 
tilikauden tulokseen 30.6.2019 oli vastaavasti 294 tuhatta 
euroa. Korjaus vaikutti myös tunnuslukuihin. 

Heinä-joulukuu lyhyesti
Jatkuvien toimintojen liikevaihto heinä – joulukuussa 2019 
oli 9,0 milj. euroa (9,2 milj. euroa) ja liikevoitto 0,9 milj. 
euroa (1,3 milj. euroa). Tilauskertymä oli 6,7 milj. euroa 
(8,1 milj. euroa) ja tilauskanta oli 6,2 milj. euroa (6.7 milj. 
euroa).

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 
TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2019

Yritysmyynnit takana – keskitymme sekoitusteknologiaan 

UTG:N STRATEGIA VUOSILLE 2020-2022
Konserniin strategiana on kannattavuuden parantaminen 
sekä kannattava kasvu niin orgaanisesti kuin epäorgaani-
sestikin keskittymällä nestepohjaisten prosessien sekoitus-
teknologiaan. 

Visiomme on: Hyvä ei ole meille riittävä, vaan haluam-
me olla paras, siksi yritämme kehittyä jatkuvasti.

Brändilupauksemme on: Partnership built to last- and 
perform. Kestävää yhteistyötä – ja suorituskykyä.

Kantavana ajatuksena on monta yksikköä, yksi vahva 
konserni ja yksi kulttuuri. Teemme kilpailukykyisiä sekoi-
tusteknisiä ratkaisuja asiakaslähtöisesti, jotka minimoivat 
elinkaarikustannukset. Palvelemme asiakasta aina parhaal-
la mahdollisella tavalla viemällä globaalin kyvykkyytemme 
paikallisesti lähelle asiakasta. Ajatuksenamme on, että 
viimeisin työmme määrittää aina maineemme. 

Kannattavaa orgaanista kasvua haemme neljältä päälinjal-
ta, joista
• ensimmäinen on nykyisten laitosten kannattavuuden

parantaminen vähentämällä tuotantokustannuksia ja
lisäämällä tuottavuutta sekä minimoimalla kiinteitä
kustannuksia.

• Toinen päälinja on tuotantokapasiteetin lisääminen
ilman merkittäviä investointeja ja toimistohenkilö-
kunnan rekrytointeja. Optimoimme eri tuotteiden
valmistuspaikkakunnat sekä tarvittaessa tasaamme
tuotantokapasiteettiä yksikköjen välillä. Lisäksi
optimoimme oman valmistuksen suhteessa alihan-
kintaan.

• Kolmantena päälinjana on tuottavuuden lisää-
minen synergioiden avulla harmonisoimalla ja
digitalisoimalla prosessit, järjestelmät sekä tuotteet.
Lisäksi kiinnitämme erityishuomioita yrityskulttuurin
kehittämiseen ja yhtenäistämiseen.
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• Neljäntenä päälinjana on myynnin kasvattaminen
laajentamalla ja kehittämällä markkinointia ja
myyntiverkostoa. Suuntaudumme meille sopiville
kasvusektoreille kuten teolliseen elintarviketuotan-
toon kehittyvillä markkinoilla, lannoitetuotantoon
elintarviketeollisuuden vanavedessä sekä metallurgi-
sen teollisuuden kasvuun mm. akkumateriaalien tuo-
tannossa. Muita mielenkiintoisia sekoitininvestointien
kasvuun vaikuttavia megatrendejä ovat uusiutuvan
energiatuotannon biopolttoaineet ja kiertotalouden
biojalostamot sekä metallien kemiallinen käsittely,
kierrättäminen ja puhdistus.

Lisäksi haemme kannattavaa epäorgaanista kasvua 
yritysjärjestelyjen kautta.

UTG:N TALOUDELLISET TAVOITTEET
Liikevaihto
Vuonna 2022 liikevaihtotavoitteemme on 25 miljoona 
euroa ja oikaistu liikevoittomarginaalitavoite 15 %.

Luvuissa ei ole huomioitu mahdollista epäorgaanista 
kasvua. Tavoitteiden lähtökohtana on normaali maailman-
markkinatilanne.

Nettovelkaantumisaste
Nettovelkaantumisasteen tulee olla alle 60 %. Tästä 
velkaantumisrajoitteesta voimme väliaikaisesti poiketa 
esimerkiksi yrityskauppaan liittyen.

Osingonjakopolitiikka
Tavoitteena on jakaa osinkoa 30-50 % konsernin nettotu-
loksesta alkaen vuoden 2019 tilinpäätöksestä.

Osingonjaossa otetaan huomioon yhtiön tulos ja talou-
dellinen tila, rahoitusasema, kasvun vaatimat panostukset 
sekä muut hallituksen olennaisiksi katsomat tekijät.

TULEVAISUUDENNÄKYMÄT
Markkinanäkymä on muun muassa maailmanpoliittisista 
syistä viime vuottakin utuisempi ja usean asiakastoimi-
alamme kannalta varsin haasteellinen. Konserniilla on 
kuitenkin uuteen vuoteen lähdettäessä kohtuullinen 
tilauskanta, päivitetty strategia ja aiempaa selkeämmät 
suunnitelmat. Konserniin taloudelliset tavoitteet tuleville 

vuosille ovat haastavat. Olemme kannattavampia jo 
kuluvana vuonna, mutta suurempaan kasvu- ja kannat-
tavuusloikkaan uskomme kuitenkin vasta vuoden 2020 
jälkeen.

UUDET TILAUKSET JA TILAUSKANTA
Tilikaudella 2019 jatkuvien toimintojen uudet tilaukset 
olivat 16,3 milj. euroa, (17,8 milj. euroa). Konsernin 
tilauskanta tilikauden päättyessä oli 6,2 milj. euroa (6,7 
milj. euroa). 

LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS
Konserniin jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 
tilikaudella n. 2 % 16,8 milj. euroon (16,5 milj. euroa), 
mutta liikevoitto oli selkeästi vertailuvuotta alhaisempi 0,9 
milj. euroa (2,0 milj. euroa). Tulosta heikensi tilausten ja 
työkuorman epätasainen jakautuminen yksikköjen välillä 
sekä yrityskaupan seurauksena kasvaneet suhteelliset 
hallintokustannukset. Nettotulos parani selvästi. Ker-
taluonteisia kuluja päättyneellä ja tulevalla tilikaudella 
lisäävät panostukset liiketoimintajärjestelmien uusimiseen, 
brändiuudistukseen sekä orgaaniseen ja epäorgaaniseen 
kasvuun. 

Liikevaihdosta Suomen osuus oli 15 %, muun Euroopan 
osuus oli 68 %, Aasian 11 %, Pohjois-Amerikan 4 % ja 
Etelä-Amerikan 1 %. 

RAHOITUSASEMA JA MAKSUVALMIUS
Konsernin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 
17,8 milj. euroa (20,4 milj. euroa). Konsernin korollisten 
velkojen kokonaismäärä oli 3,4 milj. euroa (4,8 milj. euroa) 
ja kassavarat 2,8 milj. euroa (0,3 milj. euroa). Konsernin 
liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 2,4 milj. euroa 
(-0,9 milj. euroa). Emoyhtiöllä on vuonna 2018 toteute-
tun Japrotek Oy Ab:n kaupan vaikutuksesta korollisia 
pääomalainasaatavia Japrotek Oy Ab:lta 2,87 milj. euron 
arvosta.

Konsernin tase on vahvistunut selvästi. Konsernin 
omavaraisuusaste tilikauden päättyessä oli 70,8 prosenttia 
(62,1 prosenttia) ja nettovelkaantumisaste oli 5,7 pro-
senttia (42,0 prosenttia). Tilikauden sijoitetun pääoman 
tuotto oli 4,4 prosenttia (3,6) ja oman pääoman tuotto 9,4 
prosenttia (5,6).
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Konsernin taseen pitkäaikaiset varat ovat yhteensä 9,7 
milj. euroa (7,8 milj. euroa). 

OMA PÄÄOMA 
Konsernin oma pääoma tilikauden päättyessä oli 11,6 milj. 
euroa (10,6 milj. euroa).

20.5.2019 Plc Uutechnic Group Oyj tiedotti, että se 
maksoi ennenaikaisesti pois 31.12.2019 erääntyneen 1 milj. 
euron pääomalainan, joka liittyi vuonna 2015 tehtyyn 
rahoitusjärjestelyyn. Maksun jälkeen yhtiöllä ei ole 
pääomalainavelkaa.  

LOPETETUT TOIMINNOT
Pörssitiedotteen 3.6.2019 mukaisesti Plc Uutechnic 
Group Oyj myi Kokkolassa sijaitsevan AP-Tela Oy:n osa-
kekannan 3,5 miljoonan euron kauppahinnalla kotimaiselle 
alan konepajakokonaisuudelle. Konsernin raportoinnissa 
AP-Tela Oy on yhdistelty 3.6.219 asti lopetettuna toimin-
tona. Vertailuluvut on muutettu vastaavasti. Vertailulukui-
hin sisältyy myös vuonna 2018 myyty Japrotek Oy Ab. 

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä havaittiin 
puolivuosikatsauksessa raportoiduissa luvuissa virhe 
laskennallisten verojen kohdistamisessa lopetetuille 
liiketoiminnoille. Lopetetuille toiminnoille oli kohdistettu 
laskennallista verovelkaa liian vähän 294 tuhatta euroa. 
Korjauksen jälkeen lopetettujen toimintojen tulos 
30.6.2019 parani 294 tuhatta euroa ollen -30 tuhatta 
euroa. Korjauksen positiivinen vaikutus konsernin omaan 
pääomaan ja tilikauden tulokseen 30.6.2019 oli vastaavasti 
294 tuhatta euroa. Korjaus vaikutti myös tunnuslukuihin. 
Vuonna 2018 toteutetun Japrotek Oy Ab:n kaupan 
vaikutuksesta konsernin taseeseen jäi korollisia pääoma-
lainasaatavia Japrotek Oy Ab:lle 2,87 milj. euron arvosta. 
Lisäksi konsernille jäi Japrotekin liiketoimintaan liittyviä 
kaupallisia takausvastuita, jotka päättyvät vaiheittain ja 
viimeistään 15.10.2021. 

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS SEKÄ 
INVESTOINNIT
Kuluvalla tilikaudella kehityksen painopisteessä oli liiketoi-
mintajärjestelmät ja tuotteistus, joilla tähdätään toiminnan 
tehostamiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen. 

Sekoitusteknologisen tutkimuksen puolella keskityttiin 
asiakasprojektikohtaisten tarpeiden mittaamiseen sekä 
laboratorion mittausmenetelmien kehittämiseen. 

Lisäksi konsernissa käynnistettiin yrityskuvan ja 
brändien strateginen kehitystyö. Strategiatyön tuloksien 
pohjalta investoitiin yrityskuvan brändiarkkitehtuurin 
uudelleen suunnitteluun.

Tilikaudella konsernin kuluksi kirjatut tutkimus- ja 
tuotekehityskulut olivat 0,5 milj. euroa (0,8 milj. euroa), 
Ulkopuolista avustusta yritys sai kehityshankkeille 0,1 milj. 
euroa. 

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 0,7 milj. 
euroa (0,5 milj. euroa). Tuotantostrategian päivitys ja 
kapasiteetin lisäysprojektin myötä suurimpana investoin-
tina oli CNC koneistuskeskus. Muut investoinnit olivat 
pääosin pienehköjä laitehankintoja. 

HENKILÖSTÖ
Konserniin henkilömäärä oli tilikauden päättyessä 87 (89). 
Toimihenkilöitä oli 49 (48) ja tuotannon työntekijöitä 38 
(41). Suomessa henkilöstöstä työskenteli 25 henkilöä ja 
Saksassa 62 henkilöä.  

VASTUULLISUUS
Vastuullisuus on konsernin kestävän ja kilpailukykyisen 
liiketoiminnan perustekijä. Taloudellinen ja sosiaalinen 
vastuu sekä tuote- ja ympäristövastuu rakentavat 
kestävää tulevaisuutta asiakkaillemme, henkilöstöllem-
me, sijoittajillemme, tavarantoimittajillemme ja muille 
sidosryhmillemme.

Konsernin toiminta-ajatus on vastuullinen. Tarjoamme 
sekoitusteknologiaa, joka mahdollistaa asiakkaidemme 
prosessien kestävän elinkaaren ja parantaa prosessien 
energiatehokkuutta. Teknologiamme avulla asiakkaamme 
voivat tuottaa parhaan mahdollisen prosessituloksen 
kuluttaen mahdollisimman vähän energiaa ja materiaaleja. 

OSAKKEET
31.12.2019 Plc Uutechnic Group Oyj:llä oli 1 575 re-
kisteröityä osakkeenomistajaa. Osakkeiden määrä oli 
56 501 730 osaketta, joista hallintarekisteröityjä osakkeita 
oli 463 344. Yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, 
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varatoimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet sekä 
heidän määräysvaltayhteisönsä omistivat yhteensä 11 059 
476 yhtiön osaketta. Osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden 
ja äänien kokonaismäärästä oli 19,57 %.  

Hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla, varatoimitus-
johtajalla tai muilla konsernin johtoryhmän jäsenillä ei 
ole yhtiön osakejohdannaisiin kannustusjärjestelmiin 
perustuvia omistuksia tai oikeuksia. 

OSAKEANTIVALTUUTUS
Varsinainen yhtiökokous 10.4.2019 päätti, että yhtiökoko-
us valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden 
annista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen 
osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antami-
sesta yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien 
osakkeiden määrä voi olla enintään 10 000 000 osaketta, 
mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annetta-
vat osakkeet. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään 
kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen 
ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutus on 
voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saak-
ka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä 
ennen. Valtuutus kumosi kaikki aikaisemmin myönnetyt 
käyttämättä olevat osakeantivaltuutukset.

HALLITUS, YHTIÖN JOHTO SEKÄ TILIN-
TARKASTAJAT
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.4.2019 hallitukseen 
valittiin jatkamaan Sami Alatalo, Hannu Kottonen ja 
Jouko Peräaho. Hannu Kottonen on yhtiöstä ja sen 
merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton. Hallituk-
sen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Sami Alatalo.

Toimitusjohtajana on toiminut 9.3.2017 alkaen Jouko 
Peräaho. 

Konsernin tilintarkastuksen on suorittanut tilintarkastus-
yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkasta-
jana Osmo Valovirta, KHT.

Yhtiö noudattaa NASDAQ Helsingissä listattujen yh-
tiöiden noudatettavaksi annettua Suomen listayhtiöiden 
hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015. Selvitys 
konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan 
vuosikertomuksessa sekä konsernin internet-sivuilla.

MERKITTÄVÄT RISKIT JA EPÄVARMUUS-
TEKIJÄT SEKÄ NIIDEN HALLINTA
Konsernin tuotteiden kysyntä on riippuvaista maailmanta-
louden ja asiakastoimialojen suhdanteista ja kehityksestä, 
mikä muodostaa yleisen ulkopuolisen riskin toiminnalle. 
Kysynnän vaihtelujen sisältämää riskiä pyritään tasaamaan 
suuntaamalla konsernin myyntitoimintaa eri markkina-
alueiden ja asiakastoimialojen suhdanteiden mukaisesti.

Konsernin emoyhtiön hallituksen mukaan muut merkit-
tävät riskit ja epävarmuustekijät konsernin osalta liittyvät 
ainakin seuraaviin seikkoihin:
• Konsernissa jatketaan toimintojen yhdistämisproses-

seja ja tunnistettujen synergiaetujen toteuttamista
kannattavuuden parantamiseksi. On mahdollista,
että kaikkia tunnistettuja synergiaetuja ei saavuteta
tai prosesseissa epäonnistutaan.

• Konsernin tavoitteena on kasvaa orgaanisesti ja
yritysostoin. Ei ole varmuutta siitä, että Konserni
pystyy löytämään sopivia ostokohteita, hankkimaan
kauppojen edellyttämää rahoitusta tai ostamaan
yrityksiä tyydyttävin ehdoin.

• Vuoden 2015 yritysjärjestelyn yhteydessä maksettu
kauppasumma ja sen perusteella syntynyt liikearvo
sisältää edelleen riskejä toteutuneiden yritysmyyn-
tien jälkeenkin. Yhtiön liikearvon testaamiseksi
tekemät laskelmat perustuvat johdon laatimiin
taloudellisiin ennusteisiin ja olettamuksiin.

• Osa konsernin liiketoiminnasta koostuu suurista tai
suurehkoista projektitoimituksista. Suuret ja moni-
mutkaiset projektit sisältävät riskin siitä, että hankkeen
tulevia kustannuksia ja toimituksen mahdollisesti
sisältämiä muita riskejä ei pystytä tarjousvaiheessa
arvioimaan riittävän tarkasti, jolloin projektin tulos
saattaa osoittautua odotettua heikommaksi. Laajojen
projektien sopimuksissa esimerkiksi viivästymisistä tai
suorituskykypuutteista johtuvat vahingonkorvausvaa-
timukset voivat olla merkittäviä.

• Rahoitusmarkkinoiden haitallisilla muutoksilla voi olla
vaikutusta konsernin tulokseen sekä konsernin oman
ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuu-
teen kilpailukykyisin ehdoin. Kansainvälisen talouden
epävarmuus voi johtaa maksuviivästyksiin ja lisätä
luottotappioiden riskiä.
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• Japrotek Oy Ab:n osake-enemmistön kauppaan liit-
tyen konsernin sisäisistä saatavista ja takausvastuista
tuli ulkoisia saatavia ja vastuita. On mahdollista,
että saatavista tai takausvastuista syntyy ajan myötä
luottotappioita tai maksuvelvoitteita.

Merkittäviä riskejä vastaan pyritään suojautumaan kaikin 
käytettävissä olevin keinoin, jotka ovat kohtuudella 
toteutettavissa. Suojautumiskeinoja ovat mm. kannatta-
vuuden ja tuottavuuden nostamiseen tähtäävät toimen-
piteet, henkilöstön koulutus, toimintaohjeet, vakuutukset, 
kaupallisten sopimusten ehtojen kriittinen tarkastelu sekä 
toiminnan systemaattinen seuranta ja kehittäminen.

HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA
Emoyhtiön tilikauden tulos on 4,3 milj. euroa. Konsernin 
emoyhtiön jakokelpoiset varat tilikauden päättyessä olivat 
8,6 milj. euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 
tilikaudelta 2019 osinkoa maksetaan 0,01 euroa osaketta 
kohti. Voitonjakoehdotuksen hetkellä osinkoon oikeutta-
via osakkeita oli 56 501 730 kappaletta, joten ehdotettu 
osinkomäärä on yhteensä 565 017,30 euroa, joka on 54,1% 
konsernin vuoden 2019 tilikauden tuloksesta. 

YHTIÖKOKOUS
Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 
pidetään Scandic Hotelli Simonkentässä Helsingissä 
25.3.2020 klo 13.00. Yhtiökokouskutsu julkaistaan viimeis-
tään 4.3.2020.

KATSAUSKAUDELLA JULKAISTUT  
PÖRSSI- JA LEHDISTÖTIEDOTTEET
Esitetään vuosikertomuksen kohdassa Pörssitiedotteet ja 
-ilmoitukset.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN 
PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiö on julkaissut seuraa-
vat pörssitiedotteet:

29.01.2020 Uutechnic Group terävöittää organisaa-
tiotaan

20.02.2020 Uutechnic Group muuttaa nimensä 
UTG Mixing Groupiksi

25.02.2020 UTG Mixing Group vahvistaa strategi-
ansa vuosille 2020-2022 ja taloudelliset 
tavoitteet

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
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KONSERNIN TILINPÄÄTÖS, IFRS

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

KONSERNIN TASE

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS

EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA

EMOYHTIÖN TASE

EMOYHTIÖN RAHAVIRTALASKELMA

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

HALLITUKSEN EHDOTUS

TILINTARKASTUSKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS 2019
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KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS

 1000 EUR 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018 Liitetieto

JATKUVAT TOIMINNOT

LIIKEVAIHTO 16 849 16 545 5
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -525 634
Liiketoiminnan muut tuotot 117 59 6
Materiaalit ja palvelut -6 829 -6 246
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -5 860 -5 951 9
Poistot -447 -213 8
Liiketoiminnan muut kulut -2 425 -2 782 7
LIIKEVOITTO 881 2 045
Rahoitustuotot 129 46
Rahoituskulut -148 -119 11
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 862 1 971
Tuloverot 215 -180 12
Voitto/tappio jatkuvista toiminnoista 1 077 1 791

Voitto/tappio lopetetuista toiminnoista -33 -1 218 3
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 1 044 573

Muut laajan tuloksen erät:

LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1 044 573

Voiton/tappion jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 1 077 1 791

Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 1 044 573

Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu  
osakekohtainen tulos: 13
laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa), jatkuvat toiminnot 0,02 0,03
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa),  
jatkuvat toiminnot 0,02 0,03
laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa), tilikauden voitto 0,02 0,01
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa),  
tilikauden voitto 0,02 0,01

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
Laimentamaton-EPS (FAS ja IFRS) jakaja,  
ulkona olevat tilikauden aikana 56 501 730 56 501 730
Laimennettu-EPS (FAS ja IFRS) jakaja,  
ulkona olevat tilikauden aikana 56 501 730 56 501 730
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KONSERNITASE

 1000 EUR 31.12.2019 31.12.2018 Liitetieto

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet 731 748 15
Liikearvo 2 291 2 291 16
Aineelliset hyödykkeet 3 421 1 729 14
Pääomalainasaamiset 2 870 2 870 20
Myytävissä olevat sijoitukset 5 5 17
Laskennallinen verosaaminen 400 180 18
PITKÄAIKAISET VARAT 9 717 7 823

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 2 398 3 248
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 598 2 705 20
Lyhytaikaiset osatuloutussaamiset 98 868 20
Tuloverosaaminen 175 129
Rahavarat 2 774 314 21
LYHYTAIKAISET VARAT 8 044 7 264

MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET VARAT 5 270

VARAT 17 761 20 358

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyhtiön omistajat
Osakepääoma 2 872 2 872
Ylikurssirahasto 0 6
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 6 376 6 376
Kertyneet voittovarat 2 358 1 326
Emoyhtiön omistajat 11 607 10 580

OMA PÄÄOMA 11 607 10 580 22

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka 59 63 18
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 2 015 1 617 25
Pitkäaikaiset varaukset 326 269 23
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2 399 1 948

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 1 426 2 144 24
Pääomalainat 0 1 000
Ostovelat ja muut velat 2 329 3 529 26
Tuloverovelka 1 0 26
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 3 755 6 673

MYYTÄVÄNÄ OLEVAT KOROLLISET JA  
KOROTTOMAT VELAT 1 156

OMA PÄÄOMA JA VELAT 17 761 20 358
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, EPÄSUORA

 1000 EUR 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018 Liitetieto

Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto/tappio jatkuvista toiminnoista 1 077 1 646
Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista -33 -1 073
Poistot ja arvonalentumiset 542 497 8
Yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet poistot ja  
arvonalentumiset 38 92
Arvonalentumiset 0 1 531
Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot 589 -1 511
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -471 596
Rahoitustuotot ja -kulut 27 124 11
Tuloverot 9 0
Muut oikaisut 64 -6
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 1 843 1 896
Vaihto-omaisuuden lisäys / vähennys 1 162 -1 492
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys / vähennys 175 -2 349
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys / vähennys -517 1 436
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 2 663 -509
Maksetut korot liiketoiminnasta -265 -92 11
Saadut osingot liiketoiminnasta 0 0
Saadut korot liiketoiminnasta 65 13
Maksetut verot liiketoiminnasta -54 -251
Liiketoiminnan rahavirta 2 409 -839

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -676 -510 14,15
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 3 500 20
Investointien rahavirta 2 824 -490

Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen nostot 213 495
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 140 -490
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 1 096
Leasing maksut -204 0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -707 0
Pääomalainojen takaisinmaksut -1 000 0
Rahoituksen rahavirta -2 838 1 100

Laskelman mukainen rahavarojen muutos 2 395 -228

Rahavarat, avaava tase 379 608
Rahavarat tilikauden lopussa 2 774 379

2 395 -228
Taseen mukainen rahavarojen muutos 2 395 -228

Rahavirtalaskelma sisältää myös lopetettujen toimintojen kassavirrat.

IFRS 16 mukaan vuokrasopimusvelan pääoman osuutta koskevat maksut esitetään rahoituksen rahavirrassa. Vuokrasopimusvelan koron osuutta 
koskevat maksut esitetään liiketoiminnan rahavirrassa osana maksettuja korkoja.

UTG otti standardin käyttöön 1.1.2019 alkaen soveltaen yksinkertaistettua takautuvaa menetelmää, eikä vertailulukuja oikaistu.
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

        Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

1000 EUR
Osake-

pääoma
Ylikurssi-

rahasto

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman
rahasto

Edellisten  
tilikausien 

voitto (tappio)

Oma 
pääoma

yhteensä

OMA PÄÄOMA 1.1.2019 2 872 6 6 376 1 326 10 580
Oikaisu ed. vuoden tulokseen 0 0 0 -17 -17
Oikaistu oma pääoma 2 872 6 6 376 1 309 10 563
Laaja tulos
Tilikauden voitto/tappio 0 0 0 1 044 1 044
LAAJA TULOS YHTEENSÄ 0 0 0 1 044 1 044
Liiketoimet omistajien kanssa
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 0 0 0
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset 0 -6 0 6 0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.2019 2 872 0 6 376 2 353 11 607

        Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

1000 EUR
Osake-

pääoma
Ylikurssi-

rahasto

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman
rahasto

Edellisten  
tilikausien 

voitto (tappio)

Oma 
pääoma

yhteensä

OMA PÄÄOMA 1.1.2018 2 872 6 6 376 655 9 909
Uusien standardien käyttöönoton vaikutus 98
Oikaistu oma pääoma 2 872 6 6 120 753 10 007
Laaja tulos
Tilikauden voitto/tappio 0 0 0 573 573
LAAJA TULOS YHTEENSÄ 0 0 0 573 573
Liiketoimet omistajien kanssa
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 0 0 0
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.2018 2 872 6 6 376 1 326 10 580
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KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 2019 2018
1000 EUR IFRS IFRS

LIIKEVAIHTO 16 849 16 545
Liikevaihdon muutos, % 1,8
LIIKEVOITTO 881 2 045
     % liikevaihdosta 5,2 12,4
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA, jatkuvat toiminnot 862 1971
     % liikevaihdosta 5,1 11,9
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO, jatkuvat toiminnot 1077 1791
     % liikevaihdosta 6,4 10,8
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO, lopetetut toiminnot -33 -1218
     % liikevaihdosta -0,2 -7,4
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 1044 573
     % liikevaihdosta 6,2 3,5

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta 1044 573
     % liikevaihdosta 6,2 3,5

Oman pääoman tuotto (ROE), % 9,4 5,6
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 4,4 3,6

Omavaraisuusaste, % 70,8 62,1
Nettovelkaantumisaste % (Net Gearing) 5,7 42,0
Current Ratio 2,1 1,1

Bruttoinvestoinnit 676 510
     % liikevaihdosta 4,0 3,1
Tilauskanta, ulkoinen 6 214 6 671
Taseen loppusumma 17 761 20 358
Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa 87 89

Osakekohtaiset tunnusluvut 2019 2018
IFRS IFRS

Osakekohtainen tulos (EPS) jatkuvat toiminnot, euroa 0,02 0,03
Osakekohtainen tilikauden tulos (EPS), euroa 0,02 0,01
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 0,21 0,18
Osakekohtainen osinko, euroa *) 0,01 0,00
Hinta/voitto-suhde (P/E) 17,9 -34,9
Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa, kpl 56 501 730 56 501 730
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, kpl 56 501 730 56 501 730

Osakkeen kurssikehitys, EUR
2019 2018

A-Osake
- ylin kurssi 0,47 0,50
- alin kurssi 0,31 0,31
- keskikurssi 0,38 0,40
- tilikauden viimeinen kaupantekokurssi 0,33 0,33
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 18,5 18,6
Osakkeiden vaihto kpl tilikauden aikana 10 318 503 3 140 714
Osakkeiden vaihto, % 18,26 5,56
Osakkeenomistajien lukumäärä 1 575 1 459

*) hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle

Päättyneellä tilikaudella tehdyn lopetettujen liiketoimintojen luokittelun vuoksi tunnusluvut esitetään kahdelta tilikaudelta.   
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SISÄLLYSLUETTELO

 
1. Yrityksen perustiedot, sisäpiirihallinto ja lähipiiri
2. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
•	 Tilinpäätöksen laatimisperusta
•	 Uusien tai muutettujen IFRS-standardien sovelta-

minen
•	 Konsolidointiperiaatteet
•	 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja 

lopetetut toiminnot
•	 Valuuttamääräiset erät
•	 Tuloutusperiaatteet
•	 Saadut avustukset
•	 Työsuhde-etuudet
•	 Liikevoitto
•	 Vieraan pääoman menot
•	 Tuloverot
•	 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
•	 Aineettomat hyödykkeet:
•	 Liikearvo
•	 Tutkimus- ja kehitysmenot
•	 Muut aineettomat hyödykkeet
•	 Arvonalentumiset
•	 Vaihto-omaisuus
•	 Myyntisaamiset ja muut saamiset
•	 Rahoitusvarat ja -velat
•	 Varaukset
•	 Vuokrasopimukset
•	 Johdannaissopimukset ja suojauslaskenta 
•	 Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja 

arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

3. Lopetetut toiminnot
4. Segmenttitiedot
5. Ajan kuluessa tuloutettavat asiakassopimukset
6. Liiketoiminnan muut tuotot
7. Liiketoiminnan muut kulut
8. Poistot ja arvonalentumiset
9. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
10. Tutkimus- ja kehittämismenot
11. Rahoituskulut
12. Tuloverot
13. Osakekohtainen tulos
14. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
15. Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet
16. Liikearvot
17. Myytävissä olevat sijoitukset
18. Laskennalliset verosaamiset ja -velat
19. Vaihto-omaisuus
20. Lyhytaikaiset saamiset
21. Rahavarat
22. Oma pääoma
23. Varaukset
24. Korolliset velat
25. Rahoitusriskien hallinta
26. Lyhytaikaiset velat
27. Rahoitusvarojen ja velkojen käyvät arvot
28. Vakuudet ja vastuut
29. Lähipiiritapahtumat
30. Tunnuslukujen laskentakaavat
31. Osakkeet ja osakkeenomistajat
32. Tilikauden päätymisen jälkeiset tapahtumat
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1. PERUSTIEDOT
Konsernin emoyhtiö Plc Uutechnic Group Oyj on suomalainen julkinen 
osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Uusikaupunki ja rekisteröity osoite 
Muottitie 2, 23500 Uusikaupunki. Yhtiön osakkeet on noteerattu NAS-
DAQ Helsinki Oy:ssä vuodesta 1989 lähtien. 

Konsernin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen 
tarjoamalla heille edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaa-
tuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tärkeimmät teollisuudenalat 
ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, 
ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia. Konsernin kaikki 
liiketoiminta raportoidaan yhdessä segmentissä.

Plc Uutechnic Group Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 
2.3.2020 tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen osakeyhtiö-
lain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä 
tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. 
Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus tehdä päätös tilinpäätöksen 
muuttamisesta.

SISÄPIIRIHALLINTO

Plc Uutechnic Group Oyj noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiirioh-
jeita. Lisäksi yhtiössä on käytössä sisäpiiriohjeistus. 

Sisäpiirihallinto 2.7.2016 saakka

Julkiseen sisäpiiriin kuuluivat toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, 
hallituksen jäsenet, tilintarkastajat sekä konsernin johtoryhmän jäsenet. 
Yrityskohtaiseen sisäpiiriin kuuluivat henkilöt, jotka tehtäviensä puolesta 
säännöllisesti käsittelevät tai saavat osakkeen arvoon vaikuttavaa 
julkaisematonta tietoa. 

Sisäpiirihallinto 3.7.2016 alkaen

Sisäpiiriasioiden säätely muuttui 3.7.2016 alkaen, jolloin ns. MAR-
direktiivi ja Helsingin pörssin uusitut sisäpiiriohjeet astuivat voimaan 
Suomessa. Julkinen sisäpiiri poistui ja tilalle tuli johdon ja lähipiirin 
liiketoimien ilmoittaminen ja julkistaminen. Konsernin johtohenkilöihin 
kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmä sekä 
tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja tehtaanjohtajat.  Lisäksi yhtiö ylläpitää 
ns. pysyvien sisäpiiriläisten luetteloa henkilöistä, joilla on pääsy sisäpii-
ritietoon. Luetteloon merkityt henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan 
yhtiön ohjeistamaa suljettua ikkunaa. Pysyvien sisäpiiriläisten luettelo ei 
ole julkinen. 

Edellisten lisäksi Plc Uutechnic Group Oyj:ssä ylläpidetään hanke-
kohtaisia sisäpiirirekistereitä. Hankkeella tarkoitetaan yhtiön toimesta 
luottamuksellisesti valmisteltavaa, yksilöitävissä olevaa toimenpidekoko-
naisuutta tai järjestelyä, joka on yhtiön käsityksen mukaan sisäpiiritietoa 
ja jonka julkistamisen lykkäämisestä yhtiö on päättänyt.

Ilmoitusvelvollisten ja pysyvien sisäpiiriläisten kaupankäyntikielto alkaa 
raportointijakson päättyessä, kuitenkin vähintään 30 päivää ennen osa-

vuosi- ja puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöksen julkistamista, ja päättyy, 
kun vastaava pörssitiedote on julkaistu. Yhtiö pyrkii välttämään sijoittaja-
viestintätapaamisia ajanjaksona, jolloin suljettu ikkuna on voimassa.

Plc Uutechnic Group Oyj julkaisee yhtiön johtohenkilöiden ja heidän 
lähipiirinsä liiketoimet yhtiön osakkeilla pörssitiedotteilla 3.7.2016 alkaen.

LÄHIPIIRI

Konsernin lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä 
sekä merkittävät osakkeenomistajat. Lisäksi lähipiiriin luetaan lähipiiriin 
kuuluvien henkilöiden läheiset perheenjäsenet sekä yhteisöt, jotka ovat 
lähipiiriin kuuluvan henkilön määräysvallassa tai yhteisessä määräysval-
lassa.

Konserniin kuuluvan uusikaupunkilaisen Uutechnic Oy:n toimitilat on 
vuokrattu UuCap Oy:ltä, jossa lähipiiriin kuuluvat Jouko Peräaho ja 
Timo Lindströmin käyttävät määräysvaltaa.

14.9.2010 solmittuun entisen tytäryhtiön Japrotek Oy Ab:n vuokrasopi-
mukseen sisältyy emoyhtiön omavelkainen vuokrasaatavien takaussi-
toumus. Takaussitoumus on voimassa 31.12.2026 saakka. Vuokrasopimus 
on 22.6.2016 tehdyllä kiinteistön kaupalla siirtynyt entisin ehdoin Uurec 
Holding Oy:lle, jossa lähipiiriin kuuluvat Jouko Peräaho, Timo Lindström 
ja Sami Alatalo käyttävät määräysvaltaa.

Lähipiirin kanssa tehdyt liiketoimet esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa.

2. TILINPÄÄTÖKSEN
LAADINTAPERIAATTEET
Tilinpäätöksen laatimisperusta

UTG:n konsernitilinpäätös 1.1.–31.12.2019 on laadittu Euroopan unionis-
sa sovellettavaksi hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien 
(International Financial Reporting Standards, IFRS) ja niistä annettujen 
tulkintojen mukaisesti. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu 
31.12.2019 voimassaolevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-
tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen 
kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset.

Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perus-
tuen. 

Tilikausi

Plc Uutechnic Group Oyj:n tilikausi on kalanterivuosi, 1.1. – 31.12. 

Konsolidointiperiaatteet

Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiön Plc Uutechnic Group Oyj:n sekä 
kaikki sen määräysvallassa olevat tytäryhtiöt. Määräysvalta perustuu 
kaikkien tytäryhtiöiden kohdalla konsernin kokonaan omistamaan 
osakekantaan. 

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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Hankitut tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä lähtien, 
kun konserni on saanut määräysvallan. Konserniyhtiöiden keskinäinen 
omistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Hankintameno 
kohdistetaan hankitun kohteen hankintahetkellä yksilöidyille varoille ja 
veloille niiden käypään arvoon. Tytäryhtiön hankintamenon ja hankitun 
yhtiön yksilöitävissä olevien varojen ja velkojen käyvän nettoarvon ero 
merkitään taseeseen liikearvoksi. 

Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat ja realisoitumat-
tomat voitot sekä sisäinen voitonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöstä 
laadittaessa. Tilikauden voiton jakautuminen emoyrityksen omistajille 
ja määräysvallattomille omistajille esitetään tuloslaskelman yhteydessä 
ja määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus omista pääomista 
esitetään omana eränään taseessa oman pääoman osana. Määräysval-
lattomien omistajien osuus kertyneistä tappioista kirjataan konsernitilin-
päätökseen enintään sijoituksen määrään saakka.

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut 
toiminnot

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät, luovutettavien omai-
suuserien ryhmät sekä myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 
luokitellaan myytävänä oleviksi ja ne arvostetaan kirjanpitoarvoon tai 
sitä alempaan myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn käypään 
arvoon, mikäli niiden kirjanpitoarvoa vastaava määrä tulee kertymään 
pääasiassa omaisuuserän myynnistä jatkuvan käytön sijaan. Tällöin johto 
on sitoutunut kyseisen erän myymiseen ja myynnin toteutumisen arvioi-
daan olevan erittäin todennäköinen seuraavien 12 kuukauden kuluessa ja 
välittömästi toteutettavissa.

Toiminto luokitellaan lopetetuksi sinä päivänä, kun se täyttää myytävänä 
olevaksi luokittelemisen edellytykset tai toiminnosta on luovuttu. Lope-
tettu toiminto on yhteisön osa, joka on luovutettu tai joka on luokiteltu 
myytävänä olevaksi ja joka edustaa erillistä keskeistä liiketoiminta-
aluetta tai maantieteellistä toiminta-aluetta, on osa yhtä koordinoitua 
suunnitelmaa, joka koskee luopumista erillisestä keskeisestä liiketoimin-
ta-alueesta tai maantieteellisestä toiminta-alueesta, tai on tytäryritys, 
joka on hankittu yksinomaan tarkoituksena myydä se edelleen.

3.6.2019 Plc Uutechnic Group Oyj tiedotti, että se on myynyt Kokkolas-
sa sijaitsevan AP-Tela Oy:n osakekannan kotimaiselle alan konepaja-
kokonaisuudelle. AP-telan osakkeiden myyntihinta oli 3,5 miljoonaa 
euroa ja kaupan vaikutus konsernin tulokseen oli -30 tuhatta euroa. Tilin-
päätöksessä 2019 AP-Tela on yhdistelty konserniin 3.6.2019 saakka ja se 
raportoidaan lopetetuissa liiketoiminnoissa. Vuoden 2018 vertailuluvut 
on muutettu vastaavasti. Vertailulukuihin sisältyy myös vuonna 2018 
myyty Japrotek Oy Ab.  

Tilinpäätöksessä 2019 esitetyt konsernin luvut ovat jatkuvien toimintojen 
lukuja, pois lukien rahavirtalaskelma sekä jotkut liitetiedot, joiden koh-
dalla asia on erikseen mainittu. Vuoden 2018 vertailuluvut on muutettu 
vastaavasti.

Uusien tai muutettujen standardien ja tulkintojen  
soveltaminen

IFRS 16 -standardi Vuokrasopimukset tuli voimaan 1.1.2019. Konserni 
otti standardin käyttöön 1.1.2019 alkaen soveltaen yksinkertaistet-
tua takautuvaa menetelmää, eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden 
vertailulukuja oikaistu. Standardimuutoksen käyttöönoton seurauksena 
vuokrattujen toimi- ja tuotantotilojen vuokrasopimukset kirjattiin tasee-
seen. Vuokrasopimukset, jotka sisältävät oikeuden käyttää vuokrattua 
hyödykettä, esitetään vuokralle ottajan taseen käyttöomaisuudessa. 
Omaisuuserä kirjataan taseeseen perustuen omaisuuserän käyttöoikeu-
teen ja vuokrasopimusvelka perustuen vuokramaksujen suoritusvelvolli-
suuteen.  Vuokrasopimuksiin liittyvä vuokrakulu korvataan käyttöomai-
suuserästä laskettavalla poistolla ja vuokrasopimusvelasta aiheutuvalla 
korkokululla. Diskonttauskorkona on käytetty yhtiön lisäluoton korkoa, 
joka oli siirtymähetkellä 2,35%. Kirjaustavan muutos vaikuttaa myös 
tilinpäätöksen rahavirtalaskelmaan, liitetietoihin ja tunnuslukuihin.

Konserniin kuuluva Uutechnic Oy on vuokrannut Uudessakaupungissa 
sijaitsevat tuotanto- ja toimistotilat käyttöönsä. 

Vuokrasopimuksia kirjataan taseeseen vuokrasopimuksen alkaessa 
vähimmäisvuokrien nykyarvoa vastaava käyttöomaisuuserä, joka poiste-
taan vuokrakauden aikana. Konsernitaseen korollisen velan määrä kas-
vaa vuokravastuun diskontatulla määrällä. Lisäksi tuloveroihin kirjataan 
laskennallisen veron muutos. IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin 
mukaan käyttöoikeuteen perustuvan omaisuuserän ja velan määrä laske-
taan diskonttaamalla sopimuksen tulevat vähimmäisvuokrat. 

Muilla julkaistuilla, 1.1.2019 alkaen tai tulevia tilikausia koskevilla standar-
deilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta UTG:n konsernitilinpää-
tökseen. 

Valuuttamääräiset erät

Konsernitilinpäätös on esitetty euroina, joka on konsernin emoyrityksen 
toiminta- ja esittämisvaluutta.

Valuuttamääräiset liiketapahtumat muunnetaan euroiksi tapahtumapäi-
vän kurssiin. Valuuttamääräiset saamiset ja velat muunnetaan euroiksi ti-
linpäätöspäivän kurssiin. Liiketoiminnan kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät 
vastaaviin eriin liikevoiton yläpuolelle. Rahoituseriin liittyvät kurssierot 
sisältyvät rahoitustuottoihin tai -kuluihin. 

Konsernitilinpäätöksessä ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat 
muunnetaan euroiksi tilikauden keskikursseilla ja taseet tilinpäätöspäivän 
kursseilla. Eri kurssien käytöstä aiheutuvat muuntoerot sekä ulkomais-
ten tytäryritysten hankintamenon eliminoinnista syntyvät muuntoerot 
kirjataan konsernin omaan pääomaan omana eränään. 

Tuloutusperiaatteet

Konsernissa otettiin käyttöön 1.1.2018 IFRS15 Myyntituotot asia-
kassopimuksista –standardi, joka korvasi IAS 18 ”Tuotot” ja IAS 11 
”Pitkäaikaishankkeet” –standardit. IFRS 15 sisältää viisivaiheisen mallin 
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asiakassopimusten perusteella saatavien myyntituottojen kirjaamiseen. 
Tuloutus tapahtuu, kun (tai sitä mukaa kun) asiakas saa määräysvallan 
luvattuun tavaraan tai palveluun, ja kirjattava määrä kuvastaa sitä raha-
määrää, johon yritys odottaa olevansa oikeutettu kyseisistä tuotteista tai 
palveluista. Konserni otti uuden standardin käyttöön takautuvasti siten, 
että tämän standardin soveltamisesta aiheutunut kertynyt vaikutus on 
kirjattu soveltamisen aloittamisajankohtana kertyneiden voittovarojen 
alkusaldon oikaisuksi 1.1.2018 alkaneella tilikaudella. 

Standardi sisältää viisivaiheisen mallin, jossa yksilöidään asiakassopimus 
sekä sen suoritevelvoitteet, määritellään transaktiohinta, kohdistetaan se 
suoritteelle ja tuloutetaan myyntituotot. IFRS15:n mukainen asiakas-
sopimusten tunnistaminen vastaa käsityksemme mukaan konsernin 
aikaisempaa käytäntöä. Sopimusten yhdistäminen, mahdolliset sopi-
musmuutokset sekä sopimuksiin sisältyvät optiot vaativat aikaisempaa 
huolellisempaa tarkastelua. Suoritevelvoitteiden tunnistamiseen liittyvillä 
ilmaistuotteilla, agenttipalveluilla ja ylimääräisillä takauksilla on vähäinen 
vaikutus Uutechnic-konsernin liiketoiminnan tulokseen.  Transaktio-
hintaa määriteltäessä tulee huomioida sopimuksen muuttuvat osat 
sekä kohdistaa ne vastaaville suoritteille. Nämä tarkentavat määritteet 
edellyttävät huolellisempaa tarkastelua myyntituottojen määrittelyssä 
verrattuna aikaisemmin käytössä olleeseen osatuloutusmenetelmään, 
mutta vaikutus lukuihin on vähäinen. 

Myyntituotto tulee IFRS15:n mukaan tulouttaa joko tiettynä ajanhet-
kenä tai ajan kuluessa. Koska Uutechnic-konserni valmistaa asiakkaille 
uniikkeja tuotteita, niiden tuloutus tapahtuu ajan kuluessa panokseen 
perustuvaa menetelmää noudattaen. Niiden tuotteiden ja palvelujen 
osalta, joihin ajan kuluessa perustuvan tuloutuksen ehdot eivät täyty, 
tuloutus tapahtuu tiettynä ajanhetkenä. 

Kokonaispalvelukonseptin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosa-
toimituksista kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin sekä 
konsultointiin. Projektitoimitukset sisältävät sekä tuote- että palvelu-
myyntiä, joten konsernin liikevaihdon jakautumista puhtaaseen tuote- ja 
palvelumyyntiin ei voida esittää luotettavasti.

Saadut avustukset

Julkiset avustukset kirjataan tuloksi tuloslaskelmaan samanaikaisesti 
kulujen kirjausten kanssa. Käyttöomaisuuden hankintoihin liittyvät avus-
tukset kirjataan aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden kirjanpitoarvo-
jen vähennykseksi.

Työsuhde-etuudet

Konsernin Suomen henkilöstön eläketurva on järjestetty vakuuttamalla 
eläkevakuutusyhtiössä. Konsernin kaikki eläkejärjestelyt ovat maksupoh-
jaisia järjestelyjä ja niihin liittyvät maksut kirjataan tuloslaskelmaan sillä 
kaudella, jota veloitus koskee. 

Liikevoitto

Konserni on määrittänyt liikevoiton käsitteen seuraavasti: liikevoitto on 
nettosumma, joka muodostuu, kuin liikevaihtoon lisätään liiketoimin-
nan muut tuotot, vähennetään ostokulut valmiiden ja keskeneräisten 
tuotteiden varastojen muutoksella sekä omaan käyttöön valmistuksesta 
syntyneillä kuluilla oikaistuna, vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutu-
neet kulut, poistot ja mahdolliset arvonalentumistappiot, pois lukien 
yrityshankinnoista ja myynneistä aiheutuneet poistot, sekä liiketoimin-
nan muut kulut. Kaikki muut kuin edellä mainitut tuloslaskelmaerät 
esitetään liikevoiton alapuolella. Kurssierot sisältyvät liikevoittoon, mikäli 
ne syntyvät liiketoimintaan liittyvistä eristä; muussa tapauksessa ne 
sisältyvät rahoituseriin. Osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista sisältyvät 
liikevoittoon, mikäli osakkuusyhtiön toiminnan katsotaan liittyvän 
kiinteästi konsernin liiketoimintaan; muussa tapauksessa ne sisältyvät 
rahoituseriin. Tilikaudella 2019 ja vertailuvuonna 2018 konsernissa ei ole 
ollut osakkuusyhtiöitä.  

Vieraan pääoman menot

Vieraan pääoman menot kirjataan kuluksi sillä kaudella, jolla ne ovat 
syntyneet. Lainojen hankinnasta välittömästi johtuvat transaktiomenot, 
jotka liittyvät selkeästi tiettyyn lainaan, sisällytetään lainan alkuperäiseen 
jaksotettuun hankintamenoon ja jaksotetaan korkokuluksi efektiivisen 
koron menetelmää käyttäen, mikäli ne ovat oleellisia.

Tuloverot

Tuloslaskelman verokulu muodostuu kauden verotettavaan tuloon 
perustuvasta verosta ja laskennallisesta verosta. Kauden verotettavaan 
tuloon perustuva vero lasketaan kunkin konserniyhtiön kotipaikan 
verolainsäädännön perusteella. Veroa oikaistaan mahdollisilla edellisiin 
kausiin liittyvillä veroilla.

Laskennalliset verot kirjataan väliaikaisista eroista kirjanpidon ja 
verotuksen välillä tilinpäätöshetken verokannan mukaan. Väliaikaisia 
eroja syntyy mm. aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistoista, 
verotuksessa vähennyskelvottomista arvonalennuskirjauksista, sisäisistä 
varastokatteista ja käyttämättömistä verotuksellisista tappioista. 
Laskennallinen verosaaminen kirjataan siihen määrään saakka kuin on 
todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota 
vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää. Laskennallisen verosaa-
misen kirjaamisedellytykset arvioidaan aina jokaisen raportointikauden 
päättymispäivänä.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu kertyneillä pois-
toilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn alkuperäiseen hankintamenoon. 

Mikäli käyttöomaisuushyödyke koostuu useammasta osasta, joiden 
taloudelliset vaikutusajat ovat eripituiset, kukin osa käsitellään erillisenä 
hyödykkeenä. Tällöin osan uusimiseen liittyvät menot aktivoidaan. 
Muussa tapauksessa myöhemmin syntyvät menot sisällytetään 
aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen kirjanpitoarvoon vain, mikäli on 
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todennäköistä, että hyödykkeeseen liittyvä vastainen taloudellinen hyöty 
koituu konsernin hyväksi ja hyödykkeen hankintameno on luotettavasti 
määritettävissä. Muut korjaus- ja ylläpitomenot kirjataan tulosvaikuttei-
sesti, kun ne ovat toteutuneet.

Hyödykkeistä tehdään tasapoistot arvioidun taloudellisen vaikutusajan 
kuluessa. Maa-alueista ei tehdä poistoja. Arvioidut taloudelliset vaiku-
tusajat ovat seuraavat:

Rakennukset 35 - 40 vuotta
Koneet ja kalusto 5 - 25 vuotta

Hyödykkeiden jäännösarvo ja taloudellinen vaikutusaika tarkistetaan 
jokaisessa tilinpäätöksessä ja tarvittaessa niitä oikaistaan. Aineellisten 
käyttöomaisuushyödykkeiden käytöstä poistamisesta ja luovutuksista 
syntyvät myyntivoitot ja -tappiot sisältyvät joko liiketoiminnan muihin 
tuottoihin tai kuluihin.

Aineettomat hyödykkeet:

Liikearvo

Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, joka ylittää konsernin 
osuuden IFRS-siirtymäpäivän jälkeen hankitun yrityksen nettovaralli-
suuden käyvästä arvosta hankinta-ajankohtana. Liikearvoista ei kirjata 
säännönmukaisia poistoja, vaan ne testataan vuosittain mahdollisten 
arvonalentumisten varalta. Tätä tarkoitusta varten liikearvo on kohdis-
tettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen 
hankintamenoon vähennettynä mahdollisilla arvonalentumisilla.

Tilinpäätöksessä osa liikearvosta on kohdistettu tytäryhtiöiden brandeil-
le. Kyseisestä erästä ei tehdä poistoja vaan se sisältyy eriin, joille tehdään 
vuosittain arvonalentumistestaus.

Tutkimus- ja kehittämismenot

Tutkimusmenot kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi. Uusien tai kehit-
tyneempien tuotteiden suunnittelusta johtuvat kehittämismenot 
aktivoidaan taseeseen aineettomiksi hyödykkeiksi siitä lähtien, kun tuote 
on teknisesti toteutettavissa, se voidaan hyödyntää kaupallisesti ja 
tuotteesta odotetaan saatavan vastaista taloudellista hyötyä. Aiemmin 
kuluksi kirjattuja kehittämismenoja ei aktivoida enää myöhemmin. Hyö-
dykkeestä kirjataan poistot siitä lähtien, kun se on valmis käytettäväksi. 
Aktivoitujen kehittämismenojen taloudellinen vaikutusaika on 5 vuotta, 
jonka kuluessa aktivoidut hyödykkeet kirjataan tasapoistoina kuluksi.

Muut aineettomat hyödykkeet

Aineeton hyödyke merkitään taseeseen vain, jos hyödykkeen hankin-
tameno on määritettävissä luotettavasti ja jos on todennäköistä, että 
hyödykkeestä johtuva odotettavissa oleva taloudellinen hyöty koituu 
yrityksen hyväksi. Patentit, tavaramerkit ja lisenssit, joilla on rajallinen 
taloudellinen vaikutusaika, merkitään taseeseen alkuperäiseen hankinta-
menoonsa ja kirjataan tasapoistoina kuluksi tuloslaskelmaan tunnetun tai 
arvioidun taloudellisen vaikutusaikansa kuluessa. 

Merkittävien uusien tietokoneohjelmien kehittämis- ja rakentamis-
menot aktivoidaan taseeseen aineettomina hyödykkeinä ja kirjataan 
tasapoistoina kuluksi taloudellisena vaikutusaikanaan. Aktivoitaviin 
välittömiin kuluihin sisältyvät ulkopuolisille maksetut konsultointi- ja 
asiantuntijapalkkiot, sovellusta varten hankitut ohjelmistolisenssit sekä 
muut välittömät kustannukset. Tietokoneohjelmien ja -ohjelmistojen 
ylläpito- ja käyttömenot kirjataan kuluksi sillä tilikaudella, jolla ne ovat 
syntyneet.

Poistoajat ovat seuraavat:

Aineettomat oikeudet 5 vuotta
ATK-ohjelmat 3 - 5 vuotta
Muut aineettomat hyödykkeet 5 vuotta

Arvonalentumiset

Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko viitteitä siitä, että 
jonkin omaisuuserän arvo on alentunut. Jos viitteitä ilmenee, arvioidaan 
kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Liikearvoista 
arvioidaan lisäksi vuosittain kerrytettävissä oleva rahamäärä riippumatta 
siitä, onko arvonalentumisesta viitteitä.

Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähennet-
tynä luovutuksesta aiheutuneilla menoilla tai sitä korkeampi käyttöarvo. 
Käyttöarvolla tarkoitetaan kyseisestä omaisuuserästä tai rahavirtaa 
tuottavasta yksiköstä saatavissa olevia arvioituja vastaisia nettorahavir-
toja, jotka diskontataan nykyarvoonsa. Arvonalentumistappio kirjataan, 
kun omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä 
oleva rahamäärä. Arvonalentumistappio perutaan, jos olosuhteissa on 
tapahtunut muutos ja hyödykkeen kerrytettävissä oleva rahamäärä on 
muuttunut arvonalentumistappion kirjaamisajankohdasta. Arvonalen-
tumistappiota ei kuitenkaan peruta enempää, kuin mikä hyödykkeen 
kirjanpitoarvo olisi ilman arvonalentumistappion kirjaamista. Liikearvosta 
kirjattua arvonalentumistappiota ei peruta missään tilanteessa. 

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan 
todennäköiseen nettorealisointiarvoon. Hankintameno määritellään 
FIFO-menetelmällä. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden hankinta-
meno muodostuu raaka-aineista, välittömistä työsuorituksista johtuvista 
menoista sekä asianmukaisesta osuudesta valmistuksen muuttuvista 
yleismenoista ja kiinteistä yleismenoista normaalilla toiminta-asteella. 
Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu 
myyntihinta, josta on vähennetty arvioidut tuotteen valmiiksi saattami-
seen tarvittavat menot ja myynnistä johtuvat menot.

Myyntisaamiset ja muut saamiset

Myynti- ja muut saamiset kirjataan alkuperäisen arvon mukaisesti. 
Luottotappiot kirjataan kuluksi, kun on olemassa perusteltu näyttö, ettei 
konserni tule saamaan kaikkia saamisia alkuperäisin ehdoin.
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Rahoitusvarat ja -velat

Rahoitusvarat on luokiteltu IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardin 
mukaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusva-
roihin, käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostet-
taviin rahoitusvaroihin ja jaksotettuun hankintamenoon arvostettaviin 
rahoitusvaroihin. Luokittelu on tehty hankinnan tarkoituksen ja 
rahavirtaominaisuuksien perusteella alkuperäisen hankinnan yhteydessä. 
Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta silloin, kun konserni on menettänyt 
sopimusperusteisen oikeuden rahavirtoihin tai kun rahoitusvaran riskit ja 
tuotot on siirretty merkittäviltä osin konsernin ulkopuolelle. Rahoi-
tusvarat, jotka erääntyvät 12 kuukauden sisällä, sisältyvät lyhytaikaisiin 
varoihin. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin 
luokitellaan johdannaiset, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa. Kaikki 
rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kaupantekopäivänä. Käypään 
arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettaviin rahoitusvaroi-
hin luokitellaan noteeraamattomat osakkeet. Kun osake kirjataan pois 
taseesta, aiemmin muihin rahastoihin kirjattu kertynyt voitto tai tappio 
siirretään kertyneisiin voittovaroihin eikä tuloslaskelmaan.

Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat sisältävät myyn-
tisaamiset, siirtosaamiset, asiakassopimuksiin perustuvat omaisuuserät 
sekä muut saamiset. Saamisten lyhytaikaisesta luonteesta johtuen niiden 
alkuperäinen kirjanpitoarvo vastaa saamisen käypää arvoa. Myynti-
saamisten ja asiakassopimuksiin perustuvien varojen osalta Uutechnic 
soveltaa luottotappioiden arvioimiseen IFRS 9:n yksinkertaistettua mal-
lia, jossa säännöllisesti arvioidaan ja tunnistetaan saamisten odotettua 
luottotappiota. Tilikaudella ei ole kirjattu luottotappiota ja luottotappio-
varauksen määrä tilinpäätöshetkellä on 0,1 milj. euroa. Tilinpäätöshetkel-
lä taseen myyntisaamisiin ei sisälly merkittäviä riskikeskittymiä.

Rahavaroihin sisältyvät käteisvarat, lyhytaikaiset pankkitalletukset sekä 
muut lyhytaikaiset likvidit sijoitukset, joiden erääntymisaika on enintään 
kolme kuukautta. Pankeilta saadut tililuotot sisältyvät lyhytaikaisiin korol-
lisiin velkoihin. Rahoitusvarat on kirjattu pois taseesta silloin, kun konser-
ni on menettänyt sopimusperusteisen oikeuden rahavirtoihin tai kun se 
on siirtänyt merkittäviltä osin riskit ja tuotot konsernin ulkopuolelle.

Varaukset

Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman seu-
rauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, maksuvelvoitteen 
toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus on arvioitavissa 
luotettavasti. 

Takuuvaraus kirjataan, kun takuuehdon sisältävä tuote myydään. Takuu-
varauksen suuruus perustuu kokemusperäiseen tietoon takuumenojen 
toteutumisesta.

Tappiollisista sopimuksista kirjataan varaus, kun velvoitteiden täyttämi-
seksi vaadittavat välttämättömät menot ylittävät sopimuksesta saatavat 
hyödyt.

Vuokrasopimukset, IFRS 16

Konserni otti standardin käyttöön 1.1.2019 alkaen soveltaen yksin-
kertaistettua takautuvaa menetelmää, eikä käyttöönottoa edeltävän 
vuoden vertailulukuja oikaistu. Standardimuutoksen käyttöönoton 
seurauksena vuokrattujen toimi- ja tuotantotilojen vuokrasopimukset 
kirjataan taseeseen. Vuokrasopimukset, jotka sisältävät oikeuden käyttää 
vuokrattua hyödykettä, esitetään vuokralle ottajan taseen käyttöomai-
suudessa. Omaisuuserä kirjataan taseeseen perustuen omaisuuserän 
käyttöoikeuteen ja vuokrasopimusvelka perustuen vuokramaksujen 
suoritusvelvollisuuteen. Vuokrasopimuksiin liittyvä vuokrakulu korvataan 
käyttöomaisuuserästä laskettavalla poistolla ja vuokrasopimusvelasta 
aiheutuvalla korkokululla. Kirjaustavan muutos vaikutti myös tilinpäätök-
sen liitetietoihin ja tunnuslukuihin.

Vuokrasopimuksia kirjataan taseeseen vuokrasopimuksen alkaessa 
vähimmäisvuokrien nykyarvoa vastaava käyttöomaisuuserä, joka 
poistetaan vuokrakauden aikana. Lisäksi tuloveroihin kirjataan lasken-
nallisen veron muutos. IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaan 
käyttöoikeuteen perustuvan omaisuuserän ja velan määrä lasketaan 
diskonttaamalla sopimuksen tulevat vähimmäisvuokrat. 

Alle 12 kuukauden vuokrasopimukset sekä arvoltaan vähäiset vuokraso-
pimukset, on käsitelty taseen ulkopuolisina vuokravastuina ja vuokrat on 
kirjattu kuluiksi tuloslaskelmaan vuokra-ajan mukaisesti.

Konserniin kuuluvan uusikaupunkilaisen Uutechnic Oy:n toimitilat on 
vuokrattu UuCap Oy:ltä, jossa lähipiiriin kuuluvat Jouko Peräaho ja 
Timo Lindströmin käyttävät määräysvaltaa. Stelzer Rührtechnic Int. 
GmbH on vuokrannut käyttöönsä käyttömaisuushyödykkeitä.

Ennen IFRS16 standardin käyttöönottoa konsernin jatkuvien toimintojen 
vuokrasopimukset oli luokiteltu muiksi vuokrasopimuksiksi ja tilinpää-
töksessä 2018 vuokravastuiden yhteismäärä oli 1 477 tuhatta euroa. 
Standardin käyttöönoton siirtymähetkellä 1.1.2019 vuokrasopimusvel-
kojen diskontattu alkusaldo oli 1 443 tuhatta euroa ja tilinpäätöksessä 
2019 velkojen määrä oli 1 255 tuhatta euroa. Käyttöoikeusomaisuuserien 
alkusaldo oli standardin käyttöönottohetkellä 1 443 tuhatta euroa ja 2019 
tilinpäätöksessä 1 243 tuhatta euroa. Poistot kasvoivat 200 tuhatta euroa 
ja vastaavasti vuokrakulut pienenivät 220 tuhatta euroa. Korkokulut 
kasvoivat 32 tuhatta euroa. Standardin käyttöönoton vaikutus katsaus-
kauden tulokseen oli -15 tuhatta euroa. Vaikutus vuoden 2019 tunnus-
lukuihin oli prosenttiyksiköinä: Oman pääoman tuotto 0,12, Sijoitetun 
pääoman tuotto -0,32, Omavaraisuusaste -5,78. Current Ratio ilman 
IFRS16 vaikutusta olisi 0,11 pienempi ja nettovelkaantumisaste 10,82 
suurempi. Siirtymähetken vertailuvuoden lukuja ei ole oikaistu.
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Johdannaissopimukset ja suojaaminen

Johdannaissopimukset merkitään kirjanpitoon alun perin hankintame-
noon, joka vastaa niiden käypää arvoa. Hankinnan jälkeen johdannaisso-
pimukset arvostetaan käypään arvoon.

Valuuttatermiinien käyvät arvot määritetään vertaamalla termii-
nin valuuttamäärän alkuperäisellä termiinikurssilla laskettua arvoa 
tilinpäätöspäivän termiinikurssilla laskettuun arvoon. Voitot ja tappiot, 
jotka syntyvät käypään arvoon arvostamisesta, käsitellään kirjanpidossa 
johdannaissopimuksen käyttötarkoituksen määräämällä tavalla. 

Korkojohdannaisten käyvät arvot määritetään diskonttaamalla sopimus-
peräiset rahavirrat nykyarvoon tilinpäätöspäivän markkinakorolla.

Konsernissa voidaan käyttää johdannaissopimuksia valuuttakurssi- ja 
korkoriskeiltä suojautumiseen. Valuuttatermiineillä ja –optioilla suojataan 
myyntisaamisia sekä ostovelkoja sekä tulevia saamisia ja velkoja. Korko-
johdannaisilla suojaudutaan korkotason muutoksilta. 

Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja  
arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät

IFRS-standardien mukaista tilinpäätöstä laadittaessa joudutaan teke-
mään tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, joiden lopputulemat 
voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Arviot liittyvät lähinnä 
omaisuuden arvostukseen, pitkäaikaishankkeiden osatuloutukseen sekä 
laskennallisten verosaamisten hyödyntämiseen. 

Japrotek Oy Ab:n osake-enemmistön kauppaan liittyen Uutechnic 
konsernin sisäisistä saatavista ja takausvastuista tuli ulkoisia saatavia ja 
vastuita. On mahdollista, että saatavista tai takausvastuista syntyy ajan 
myötä luottotappioita tai maksuvelvoitteita. 

Konsernissa testataan vuosittain liikearvot mahdollisen arvonalen-
tumisten varalta sekä arvioidaan viitteitä arvonalentumisesta edellä 
laatimisperiaatteissa esitetyn mukaisesti. Rahavirtaa tuottavien 
yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritetty käyttöarvoon 
perustuvina laskelmina. Näiden laskelmien laatiminen edellyttää arvi-
oiden käyttämistä. Liikearvon testauslaskelmissa käytetyt kassavirtaen-
nusteet pohjautuvat johdon vuosikohtaisiin tuloslaskelma- ja ylläpitoin-
vestointiennusteisiin, jotka on laadittu konsernin budjetointiprosessin 
yhteydessä. Johto perustaa ennusteensa toteutuneeseen kehitykseen 
sekä käsitykseensä alansa kasvunäkymistä. Ennusteet sisältävät epävar-
muustekijöitä alan markkinatilanteen kehityksen suhteen.

Tuloutusperiaatteissa esitetyn mukaisesti IFRS15 ajan kulumisen 
perustuvassa tuloutuksessa tulot ja menot kirjataan tuotoiksi ja kuluiksi 
valmistusasteen perusteella, kun hankkeen lopputulos voidaan arvioida 
luotettavasti. Valmistusasteen mukainen tuloutus perustuu arvioihin 
hankkeesta odotettavissa olevista tuotoista ja kuluista, samoin kuin 
hankkeen etenemisen luotettavaan mittaukseen. Mikäli arviot hankkeen 
lopputulemasta muuttuvat, muutetaan tuloutettua myyntiä ja voittoa 
sillä kaudella, jolloin muutos on ensi kertaa tiedossa ja arvioitavissa. 
Hankkeesta odotettavissa oleva tappio kirjataan kuluksi välittömästi.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

44 UTG  VUOSIKERTOMUS 2019

B-18



3. MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET OMAISUUSERÄT JA LOPETETUT TOIMINNOT

LOPETETUT TOIMINNOT
3.6.2019 Plc Uutechnic Group Oyj tiedotti, että se on myynyt AP-Tela Oy:n osakekannan kotimaiselle alan konepajakokonaisuudelle.  AP-Tela Oy 
on yhdistelty konserniin 3.6.2019 saakka. Vertailulukuihin sisältyy myös 28.9.2018 myyty Japrotek Oy Ab.

Lopetettujen toimintojen tulos, 1 000 EUR 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018

Liikevaihto 2 937 13 610
Muut tuotot 74
Operatiiviset kulut -2 862 -14 136
Rahoitustuotot/-kulut, myyntivoitot - tappiot -8 -51
Arvonalentumiset -333 -20
Poistot -133 -284
V. 2015 yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset -92
Voitto/tappio ennen veroja -326 -973
Verot 293 -245
Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista -33 -1 218

Lopetettujen toimintojen rahavirrat
Liiketoiminnan rahavirrat 190 273
Investointien rahavirrat 3 306 -111
Rahoituksen rahavirrat -59 500
Rahavirrat yhteensä 3 438 662

Lopetettujen toimintojen varat
Aineelliset ja aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 3 854
Vaihto-omaisuus ja saamiset 1 351
Rahavarat 65
Varat yhteensä 0 5 270

Lopetettujen toimintojen velat
Lopetettujen toimintojen velat 1 156
Velat yhteensä 0 1 156

Luovutetusta toiminnosta saatu kokonaisvastike 3 500 20
Rahavarat lopetetussa liiketoiminnossa luovutushetkellä 1 13

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

4. SEGMENTTIRAPORTOINTI

MAANTIETEELLISIÄ ALUEITA KOSKEVAT TIEDOT
Maantieteelliset alueet esitetään päämarkkina-alueittain. Maantieteellisten alueiden liikevaihto esitetään asiakkaan sijaintimaan mukaan. Varat ja 
investoinnit esitetään niiden sijaintimaan mukaan. Varoina esitetään aineettomat ja aineelliset hyödykkeet sekä liikearvo.  

1 000 EUR 
Tilikausi 2019 Suomi

Muu  
Eurooppa

Pohjois- 
Amerikka

Etelä- 
Amerikka Aasia Afrikka Yhteensä

Liikevaihto 2 553 11 512 684 192 1 871 37 16 849
Varat 10 069 7 692 17 761
Investoinnit 107 569 676

Tilikausi 2018 Suomi
Muu  

Eurooppa
Pohjois- 

Amerikka
Etelä- 

Amerikka Aasia Afrikka Yhteensä
Liikevaihto 2 511 11 047 89 266 2 632 0 16 545
Varat 12541 7817 20 358
Investoinnit 374 136 510

TIEDOT TÄRKEIMMISTÄ ASIAKKAISTA
Konsernin liikevaihtoon ei sisälly tuottoja yhdeltä asiakkaalta yli 10 % konsernin liikevaihdosta. 
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5. AJAN KULUESSA TULOUTETTAVAT ASIAKASSOPIMUKSET  

1 000 EUR 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018

Liikevaihdon erittely
Ajan kuluessa tuloutettava liikevaihto 3 415 3 303
Luovutukseen perustuva liikevaihto 13 434 13 242
Yhteensä 16 849 16 545

Tilauskanta
Ajan kulumiseen perustuen tuloutettavat hankkeet 2 612 541
Luovutuksen mukaan tuloutettavat hankkeet 3 602 6 130
Tilauskanta yhteensä 6 214 6 671

Tilauskannasta on vähennetty ajan kuluessa tuloutettujen projektien osalta tuotoiksi kirjattu määrä.

Erittely ajan kuluessa tuloutettavien sopimusten vastaavien ja vastattavien eristä 
Valmistusasteen mukaisia tuottoja vastaavat siirtosaamiset 507 2 553
Hankkeiden tilaajilta saadut ennakot -569 -2 400
Erotus -62 153

6. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT

1 000 EUR 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018

Liiketoiminnan muut tuotot
Avustukset 89 18
Muut tuotot 28 36
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 2
Vakuutuskorvaukset 3
Yhteensä 117 59

7. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

1 000 EUR 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018

Liiketoiminnan muut kulut
Vuokrakulut 9 216
Tuotannon yleiskustannukset 61 81
Matkakulut 162 176
IT-kulut 430 541
Kiinteistö- ja huoneistokulut 209 197
Myyntikulut 160 304
Vapaaehtoiset henkilösivukulut 29 70
Pankkitakaus- ja vakuutuskulut 109 110
Markkinointikulut 88 73
Laatu- ja ympäristökulut 9 6
Johtamis- ja hallintopalvelut 81 106
Muut liiketoiminnan kulut 1 077 901
Yhteensä 2 425 2 782

Liiketoiminnan muut kulut sisältävät tilintarkastajille maksettuja palkkioita
Tilintarkastuspalkkiot tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:lle 58 74
Konsultointi- ym.asiantuntijapalkkiot tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:lle 18 4
Konsultointi- ym. asijantuntijapalkkiot muille 38 15
Yhteensä 114 93

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

46 UTG  VUOSIKERTOMUS 2019

B-20



8. POISTOT JA ARVONALENTUMISET

1 000 EUR 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018

Poistot hyödykeryhmittäin

Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 10 13
Muut aineettomat hyödykkeet 13 13
Yhteensä 24 26

Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat 36 37
Rakennukset, käyttöoikeusomaisuuserä 167 0
Koneet ja kalusto 126 104
Koneet ja kalusto, käyttöoikeusomaisuuserä 33 0
Muut aineelliset hyödykkeet 60 47
Yhteensä 423 187

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 447 213

9. TYÖSUHDE-ETUUKSISTA AIHEUTUVAT KULUT

1 000 EUR 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
Palkat ja palkkiot 5 012 5 085
Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt 567 608
Muut henkilösivukulut 282 258
Yhteensä 5 860 5 951

Johdon palkat ja palkkiot
Toimitusjohtaja 177 177
Hallituksen jäsenet 82 80
Yhteensä 258 257

Konsernin henkilökunta tilikauden lopussa
Toimihenkilöt 49 48
Tuotannon työntekijät 38 41
Yhteensä 87 89

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista esitetään liitetietojen kohdassa 29. Lähipiiritapahtumat.

10. TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT

Tutkimus- ja kehittämismenot 506 796

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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11. RAHOITUSKULUT

1 000 EUR 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018

Rahoituskulut
Korkokulut 124 94
Muut rahoituskulut 25 25
Yhteensä 148 119

12. TULOVEROT

1 000 EUR 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018

Tuloslaskelmaan kirjatut verot
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero -9 -6
Laskennalliset verot 224 -174
Yhteensä 215 -180

Tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan verokannalla laskettujen verojen 
välinen täsmäytyslaskelma 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018

Tulos ennen veroja 862 1 971
Konsernin kotimaan verokanta tilikauden lopussa 20 % 20 %
Verot laskettuna konsernin kotimaan verokannalla -172 -394

Erot tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan verokannan mukaisten verojen 
välillä aiheutuvat:
Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavista verokannoista -3 -7,7
Tilikauden tappioista joista ei ole kirjattu verosaamista -220
Aiemmin kirjaamattomien vahvistettujen tappioiden käyttö kauden verokulusta 170 403
Aiemmin kirjaamattomien vahvistettujen tappioiden laskennallinen vero 220
Muista väliaikaisista eroista 39

Verot tuloslaskelmassa 214 -180
Efektiivinen veroprosentti 25 % -9 %

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

13. OSAKEKOHTAINEN TULOS
1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, 1000 eur, jatkuvat toiminnot 1077 1791
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, 1000 eur, lopetetut toiminnot -33 -1218
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, 1000 eur 1044 573
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana, kpl 56 501 730 56 501 730

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
Laimentamaton osakekohtainen tulos euroa/osake, jatkuvat toiminnot 0,02 0,03
Laimentamaton osakekohtainen tulos euroa/osake, tilikauden tulos 0,02 0,01

48 UTG  VUOSIKERTOMUS 2019

B-22



KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

14. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET

1.1.-31.12.2019 

1 000 EUR
Maa- ja 

vesialueet
Raken-
nukset

Raken-
nukset, 

rahoitus-
leasing

Koneet ja 
kalusto

Koneet ja 
kalusto, 

rahoitus-
leasing

Käyttö-
oikeus-

omai-
suuserät

Muut 
aineelliset 

hyödyk-
keet

Ennakko-
maksut ja 

kesken-
eräiset 

hankinnat

Aineel-
liset 

hyödyk-
keet 

yhteensä

Hankintameno tilikauden alussa 551 2 717 106 340 27 1 443 349 0 5 533
Lisäykset 359 0 126 174 659
Vähennykset -338 -1 310 -80 -963 -88 0 0 -2 780
Siirrot erien välillä 98 98
Hankintameno tilikauden 
lopussa 213 1 407 26 -265 -62 1 443 475 272 3 510
Kertyneet poistot ja arvon-
alentumiset tilikauden alussa 0 -432 -26 989 62 0 -149 0 444
Poistot ja arvonalentumiset 
tilikaudella 0 -73 -199 -200 -60 0 -533
Kertyneet poistot ja arvon- 
alentumiset tilikauden lopussa 0 -505 -26 791 62 -200 -209 0 -89
Kirjanpitoarvo tilikauden 
alussa 551 2 285 80 1 329 89 0 200 0 4 534
Kirjanpitoarvo tilikauden 
lopussa 213 902 0 526 0 1 243 266 272 3 422

1.1.-31.12.2018 

1 000 EUR
Maa- ja 

vesialueet
Raken-
nukset

Raken-
nukset, 

rahoitus-
leasing

Koneet ja 
kalusto

Koneet ja 
kalusto, 

rahoitus-
leasing

Käyttö-
oikeus-

omai-
suuserät

Muut 
aineelliset 

hyödyk-
keet

Ennakko-
maksut ja 

kesken-
eräiset 

hankinnat

Aineel-
liset 

hyödyk-
keet 

yhteensä

Hankintameno tilikauden alussa 551 2 744 106 2 557 327 275 35 6 595
Lisäykset 351 105 52 508
Vähennykset -27 -2 642 -300 -13 -2 982
Siirrot erien välillä 74 -31 -74 -31
Hankintameno tilikauden 
lopussa 551 2 717 106 340 27 349 0 4 090
Kertyneet poistot ja arvon-
alentumiset tilikauden alussa -333 -16 -904 -111 -107 0 -1 471
Muuntoerot 0 0 0 0 0
Siirtojen ja vähennysten  
kertyneet poistot 0 27 2 159 186 4 0 2 376
Poistot tilikaudella -126 -10 -266 -13 -46 -461
Kertyneet poistot ja arvon- 
alentumiset tilikauden lopussa -432 -26 989 62 -149 0 444
Kirjanpitoarvo tilikauden 
alussa 551 2 411 90 1 653 216 168 35 5 124
Kirjanpitoarvo tilikauden 
lopussa 551 2 285 80 1 329 89 0 200 0 4 534

Vuonna 2015 tehtyyn yritysjärjestelyyn liittyvät poistot raportoidaan tuloslaskelmassa liikevoiton alapuolella. 

Lukuihin sisältyy lopetettuna toimintona käsitelty AP-Tela Oy ja vertailuvuoden lukuihin vuonna 2018 myyty Japrotek Oy Ab.
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KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERÄT

1.1.-31.12.2019 

1 000 EUR Koneet ja kalusto Rakennukset

Käyttöoikeus- 
omaisuuserät 

yhteensä

Hankintameno tilikauden alussa 105 1 338 1 443
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden alussa 0 0 0
Poistot ja arvonalentumiset tilikaudella -33 -167 -200
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden lopussa -33 -167 -200
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 72 1 170 1 243

VUOKRASOPIMUKSET

1.1.-31.12.2019 

1 000 EUR 2019

Rakennukset, käyttöoikeusomaisuuserät
Kirjanpitoarvo 1.1.2019 1338
Poistot ja arvonalentumiset tilikaudella -167
Kirjanpitoarvo 31.12.2019 1170

Koneet ja kalusto, käyttöoikeusomaisuuserät
Kirjanpitoarvo 1.1.2019 105
Poistot ja arvonalentumiset tilikaudella -33
Kirjanpitoarvo 31.12.2019 72

Vuokrasopimusvelat
Kirjanpitoarvo 1.1.2019 1 443
Korkokulut 32
Maksut -220
Kirjanpitoarvo 31.12.2019 1255

Vuokrasopimusvelat yhteensä
Pitkäaikainen 1 067
Lyhytaikainen 188
Yhteensä 1255

Tuloslaskelmaan kirjatut erät
Poistot ja arvonalentumiset -200
Korkokulut -32
Lyhytaikaiset vuokrat / arvoltaan vähäiset vuokrasopimukset -8

UTG on ottanut IFRS16-standardin käyttöön 1.1.2019 alkaen. Siirtymävaiheessa on käytetty yksinkertaistettua takautuvaa menetelmää, eikä vertailu-
lukuja oikaista.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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15. AINEETTOMAT KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET

1.1.-31.12.2019 

1 000 EUR
Aineettomat 

oikeudet
Muut aineettomat 

hyödykkeet Brändit Brändit ei poistoa
Aineettomat hyö-
dykkeet yhteensä

Hankintameno tilikauden alussa 74 527 263 699 1 563
Lisäykset 6 11 17
Vähennykset -6 -89 -169 -263
Hankintameno tilikauden 
lopussa 74 450 94 699 1 317
Kertyneet poistot ja arvon-
alentumiset tilikauden alussa -53 -410 -83 -546
Poistot tilikaudella -11 -20 -11 -42
Kertyneet poistot ja arvon-
alentumiset tilikauden lopussa -64 -429 -94 -587
Kirjanpitoarvo tilikauden 
alussa 21 118 180 699 1 017
Kirjanpitoarvo tilikauden 
lopussa 10 21 0 699 730

1.1.-31.12.2018 

1 000 EUR
Aineettomat 

oikeudet
Muut aineettomat 

hyödykkeet Brändit Brändit ei poistoa
Aineettomat hyö-
dykkeet yhteensä

Hankintameno tilikauden alussa 84 579 263 1 622 2 548
Lisäykset 15 15
Vähennykset -25 -83 -923 -1 031
Siirrot erien välillä 31 31
Hankintameno tilikauden 
lopussa 74 527 263 699 1 563
Kertyneet poistot ja arvon-
alentumiset tilikauden alussa -62 -455 -57 -574
Siirtojen ja vähennysten  
kertyneet poistot 25 74 99
Poistot tilikaudella -16 -29 -26 -71
Kertyneet poistot ja arvon-
alentumiset tilikauden lopussa -53 -410 -83 -546
Kirjanpitoarvo tilikauden 
alussa 22 124 206 1 622 1 975
Kirjanpitoarvo tilikauden 
lopussa 21 118 180 699 1 017

Aineettomat oikeudet sisältävät aktivoituja patenttien, tavaramerkkien ja lisenssien hankintamenoja.  Liikearvot, kts. Kohta 16 Liikearvot.

Vuonna 2015 tehtyyn yritysjärjestelyyn liittyvät poistot raportoidaan tuloslaskelmassa liikevoiton alapuolella. 

Lukuihin sisältyy lopetettuna toimintona käsitelty AP-Tela Oy ja vertailuvuoden lukuihin vuonna 2018 myyty Japrotek Oy Ab.
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16. LIIKEARVOT

Liikearvot, 1 000 EUR 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018

Hankintameno tilikauden alussa 3 070 3 534
AP-Tela Oy:n myynti -779
Japrotek myynti arvonalentuminen -464
Hankintameno tilikauden lopussa 2 291 3 070
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 2 291 3 070

Liikearvojen testaus: 
Liikearvot testataan vuosittain mahdollisten arvonalentumisten varalta. Testaukset tehdään niiden rahavirtaa kerryttävien yksiköiden osalta, joihin 
liikearvot on kohdistettu. Kerrytettävissä olevan rahamäärän arvo perustuu käyttöarvolaskelmiin.

Keskeiset oletukset liikearvotestauksessa: 
Liikearvon testauslaskelmissa käytetyt keskeiset oletukset ovat kyseisen yksikön liikevaihdon ja kustannustason kehitys. Laskelmissa käytetyt kassa-
virtaennusteet pohjautuvat johdon vuosikohtaisiin tuloslaskelma- ja ylläpitoinvestointiennusteisiin, jotka on laadittu konsernin budjetointiprosessin 
yhteydessä. Johto perustaa ennusteensa toteutuneeseen kehitykseen sekä käsitykseensä alansa kasvunäkymistä. Kasvuennusteissa huomioidaan 
hyväksytyt investointipäätökset. Taloudelliset suunnitelmat ja ennusteet on laadittu testattaville yksiköille viiden vuoden jaksolle, ja tälle ajanjaksolle 
on testauslaskelmissa ennakoitu rahavirtoja. Johdon ennustejakson jälkeiset rahavirrat on ekstrapoloitu käyttämällä viimeisen vuoden kassavirtoja  
0 % kasvutekijällä.

Tilikauden lopussa jäljellä oleva liikearvo kohdistuu Stelzer Rührtechnik International GmbH:han ja Uutechnic Oy:öön. Yhtiöden kassavirtaennus-
teet perustuvat arvioon, jonka mukaan yhtiöiden kannattavuuden odotetaan tilikaudella 2020 ja sen jälkeen kasvavan nyt päättyneestä tilikaudesta.

Liikevaihdon kasvu-
olettama 5 vuoden 
ennustejaksolla %

Stelzer Rührtechnic Int. GmbH 0 - 15,1
Uutechnic Oy 0 - 43,2

Diskonttokorko: 
Diskonttokorkona on käytetty Uutechnic Groupille määritettyä pääoman tuottovaatimusta 
(WACC) verojen jälkeen. Diskonttokorot tilikaudella 2019 olivat:
Stelzer Rührtechnic Int. GmbH 8,76 %
Uutechnic Oy 9,38 %

Arvonalennustestauksessa käytettyjen keskeisten oletusten herkkyys:  

Diskonttokorko voi 
nousta  %-yksikköä

Nettokassavirta  
voi laskea, %

Stelzer Rührtechnic Int. GmbH 29,2 76,9
Uutechnic Oy 38,6 78,2
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17. MYYTÄVISSÄ OLEVAT SIJOITUKSET

1 000 EUR 31.12.2019 31.12.2018

Myytävissä olevat sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet, myytävissä olevat, noteeraamattomat 5 5
Yhteensä 5 5

Konsernin sijoitukset muihin osakkeisiin ja osuuksiin koostuvat sijoituksista noteeraamattomiin osakkeisiin, jotka ovat joko yleishyödyllisiä tai konser-
nin liiketoimintaan liittyviä osakkeita.

18. LASKENNALLISET VEROSAAMISET JA -VELAT

1 000 EUR

Laskennalliset verosaamiset

31.12.2019
Käytetty tilikauden 

verokuluun
Käytetty verosaami-

siin vuonna 2019 31.12.2018
Vahvistetut tappiot 20 -781 -2000 2 801
Kirjattu verosaaminen 400

Verosaamisten lisäys kirjattu tilikaudella 
vahvistetuista tappioista.

Laskennalliset verovelat 31.12.2019
Kirjattu  

tuloslaskelmaan
Kirjattu omaan 

pääomaan 31.12.2018
Muista väliaikaisista eroista 59 -4 63
Yhteensä 59 -4 0 63

19. VAIHTO-OMAISUUS

1 000 EUR 31.12.2019 31.12.2018

Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 1 580 1 819
Keskeneräiset tuotteet 818 1 429
Yhteensä 2 398 3 248
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20. SAAMISET

1 000 EUR 31.12.2019 31.12.2018

PITKÄAIKAISET SAAMISET
Pääomalainasaaminen 2 870 2 870

Pääomalainasaaminen on vuonna 2018 Jarpotek Oy Ab:n kaupan yhteydessä sovittu järjestely. Laina on osakeyhtiölain mukainen vakuudeton pää-
omalaina, jonka pääoman lyhennys ja koron maksu voi tapahtua ainoastaan osakeyhtiölaissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Pääoman tai koron 
maksamisesta velallinen tai sen tytäryhtiö ei saa antaa vakuutta. Lainan pääomaa saadaan palauttaa ja korkoja maksaa vain siltä osin, kun velallisen 
yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä 
uudenpaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion märän. Velallisen konkurssissa tai selvitystilassa laina ja sen pääomalle laskettu korko 
maksetaan vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella, mutta kuitenkin ennen osakepääomaan perustuvienn jako-osuuksien maksamista 
velallisen osakkeenomistajille.

Lainaa maksetaan vuosittain tilikauden 2019 jälkeen, edellyttäen, että etuoikeutettut pääomalainat on ensin maksettu. Kaikkien yhtiön pääoma-
lainojen lyhennys on puolet tiikauden voitosta. Pääomalainan takaisinmaksu ei saa vaarantaa velallisen yhtiön maksuvalmiutta tai aiheuttaa muiden 
rahoittajien kovenanttien rikkoutumista. 

Lainan maksamattomalle pääomalle kertyy vuotuista korkoa euribor 12 kk + 4,5%. (Vuodelta 2018 euribor + 2,5%). Lainan korko maksetaan vuosit-
tain 31.3. jos lainalle tulevaa korkoa ei voida maksaa, korko siirtyy maksettavksi ensimmäisen sellaisen tilinpäätöksen perusteella, jonka perusteella se 
voidaan maksaa.

1 000 EUR 31.12.2019 31.12.2018

LYHYTAIKAISET SAAMISET

Myyntisaamiset ja muut saamiset
Myyntisaamiset* 2 181 2 467
Osatuloutussaamiset 98 868
Siirtosaamiset 290 182
Muut saamiset 127 57
Yhteensä 2 696 3 574

* Myyntisaamiset eivät sisällä merkittäviä riskikeskittymiä

Myyntisaamisten ikäjakauma
Erääntymättömät 1 737 1 127
Erääntyneet alle 180 päivää 388 922
Erääntyneet yli 180 päivää 56 418
Yhteensä 2 181 2 467

Siirtosaamiset 31.12.2019 31.12.2018
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Osatuloutussaamiset 98 868
Pääomalainan korko 129 45
Muut siirtosaamiset 161 137
Yhteensä 388 1 050
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22. OMA PÄÄOMA

Osakepääoma
Plc Uutechnic Group Oyj:n kaupparekisteriin merkitty ja täysin maksettu osakepääoma 31.12.2019 oli 2 872 302 euroa ja osake- ja äänimäärä yhteensä 
56 501 730 osaketta ja ääntä. 

Ylikurssirahasto
Ylikurssirahasto muodostuu vanhan osakeyhtiölain (29.9.1978) mukaisten osakeantien ylikursseista.

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Sijoitetun vapaanoman pääoman rahasto sisältää muut oman pääoman luonteiset erät ja osakkeiden merkintähinnan siltä osin, kun sitä ei ole merkitty 
osakepääomaan. 

Muuntoerot
Muuntoerot -rahasto sisältää ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet muuntoerot.

Osingot
Tilikaudella 2019 ei ole maksettu osinkoja. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2019 maksetaan osinkoa 0,01 euroa osaketta kohti.

Pääoman hallinta
Konsernin pääoman hallinnan tavoitteena on turvata konsernin toiminnan jatkuvuus ja ylläpitää optimaalinen pääomarakenne investointien turvaami-
seksi ottaen huomioon pääomakustannukset. Pääomaan lasketaan oma ja vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla. 

Konsernin oma pääoma tilikauden päättyessä oli 11,6 milj. euroa.
Pääoman rakenteen kehitystä seurataan omavaraisuus -tunnusluvun avulla vuosineljänneksittäin. Konsernin omavaraisuusaste 31.12.2019 oli 70,8%. 

21. RAHAVARAT

1 000 EUR 31.12.2019 31.12.2018

Rahavarat
Rahat ja pankkisaamiset 2 774 314
Yhteensä 2 774 314

Rahavarojen muutos rahavirtalaskelmassa *)
Rahavarat tilikauden alussa 379 608
Rahavarat tilikauden lopussa 2 774 379
Taseen mukainen rahavarojen muutos 2 395 -228

*) rahavirtalaskelma sisältää myös lopetettut toiminnot
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1 000 EUR 31.12.2019 31.12.2018

OSAKEPÄÄOMA

Osakepääoma 
Osakepääoma tilikauden alussa 2 872 2 872

Osakepääoma tilikauden lopussa 2 872 2 872

RAHASTOT

Ylikurssirahasto
Ylikurssirahasto tilikauden alussa 6 6
Tytäryhtiöomistuksen muutos -6
Ylikurssirahasto tilikauden lopussa 0 6

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa 6 376 6 376
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa 6 376 6 376

Rahastot yhteensä 6 376 6 382

KERTYNEET VOITTOVARAT

Edellisten tilikausien voitto/tappio
Edellisten tilikausien voitto/tappio tilikauden alussa 1 326 655
oikaisu -17
Uusien standardien käyttöönoton vaikutus 98
Edellisten tilikausien voitto/tappio 1 309 753

Tilikauden voitto/tappio
Tilikauden voitto/tappio 1 044 573

6
Tilikauden voitto/tappio 1 050 573

Osingonjako 0 0

Kertyneet voittovarat 2 359 1 326

Emoyhtiön omistajat 2 359 1 326

MÄÄRÄYSVALLATTOMAT OMISTAJAT

Määräysvallattomat omistajat

Oma pääoma yhteensä 11 607 10 580

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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23. VARAUKSET

Pitkäaikaiset varaukset, 1 000 EUR
Takuu- 

varaukset
Eläke- 

varaukset Yhteensä
Varausten määrä tilikauden alussa 123 146 269
Varausten muutos 60 -4 57
Varausten määrä tilikauden lopussa 183 142 326

Takuuvaraus kattaa takuuvaateisiin liittyvät kustannukset tuotteista, joihin liittyy tuotetakuu. Takuuajat ovat tavallisesti 24 kuukauden pituisia, jossa 
ajassa takuuvaraukset tulevat käytetyiksi. Eläkevaraus muodostuu yhden jo eläkkeellä olevan henkilön eläkevastuusta Saksan yhtiössä. 

Luovutetut projektit
Tilikauden loppuun mennessä luovutetuista projekteista on konsernin yhtiöillä luovutuksiin liittyvä takuuaikainen vastuu.

24. KOROLLISET VELAT

1 000 EUR 31.12.2019 31.12.2018

Pitkäaikaiset korolliset velat
Lainat rahoituslaitoksilta 765 1 471
IFRS16 mukainen vuokrasopimusvelka 1 067
Lainat instituutioilta 183 146
Yhteensä 2 015 1 617

Lyhytaikaiset korolliset velat
Lainat rahoituslaitoksilta 1 238 2 144
Pääomalainat omistajilta 1 000
IFRS16 mukainen vuokrasopimusvelka 188
Yhteensä 1 426 3 144

Rahoituksesta johtuvien velkojen  
alku- ja loppusaldojen täsmäytys
Korolliset velat 1.1. 4 761 3 641
Rahavirroista syntyneet muutokset -2 576 1 120
IFRS16 standandin käyttöönoton vaikutus 1 255
Korolliset velat 31.12. 3 440 4 761
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25. RAHOITUSRISKIEN HALLINTA

Konsernin riskienhallinnan tavoitteena on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen. Pääasialliset 
rahoitusriskit ovat valuuttariski ja korkoriski. Konsernin riskienhallinnan yleiset periaatteet hyväksyy hallitus ja niiden käytännön toteutuksesta vastaa 
konsernin taloushallinto yhdessä liiketoimintayksiköiden kanssa.

VALUUTTARISKI

Valuuttariskien hallinnan periaatteiden mukaisesti merkittävät valuuttakurssiriskit pääsääntöisesti suojataan. Suojauksessa käytetään valuuttatermii-
neitä sekä valuuttaoptiosopimuksia. Valuuttatermiineillä suojataan myyntisaamisia ja tulevia saamisia sekä ostovelkoja ja tulevia velkoja.

Altistuminen transaktioiden valuuttakurssiriskille, 1000 EUR

Konserni yhteensä tilinpäätöspäivänä 31.12.2019
SEK NOK CNY USD

Valuuttamääräiset myyntisaamiset
Valuuttamääräiset ostovelat -4,2 -4,2
Valuuttamääräiset rahavarat
Nettoriski taseessa 0,0 0,0 -4,2 -4,2

Konserni yhteensä tilinpäätöspäivänä 31.12.2018
SEK NOK CNY USD

Valuuttamääräiset myyntisaamiset 20,7
Valuuttamääräiset ostovelat -2,0
Valuuttamääräiset rahavarat
Nettoriski taseessa 0,0 0,0 0,0 18,7

Herkkyysanalyysi
Valuuttojen 10%:n heikentymisen (suhteessa euroon) 
vaikutus euroissa: 31.12.2019
Konserni yhteensä tilinpäätöspäivänä SEK NOK CNY USD
Vaikutus tilikauden voittoon ennen veroja 0,4 0,4
Vaikutus tilikauden voittoon (verovaikutus huomioituna) 0,3 0,3

31.12.2018
Konserni yhteensä tilinpäätöspäivänä SEK NOK CNY USD
Vaikutus tilikauden voittoon ennen veroja -1,5
Vaikutus tilikauden voittoon (verovaikutus huomioituna) -1,2

KORKORISKI

Korkotason muutosten vaikutukset korollisten velkojen arvoon aiheuttavat korkoriskin. Korkoriskin hallitsemiseen voidaan käyttää koronvaihto- ja 
korko-optiosopimuksia.

Korkokannan herkkyysanalyysi

1 000 EUR
Korkokulut, maksusuunnitelman 

mukainen korko
Korkokulujen lisäys korkotason 

muuttuessa
31.12.2019 +1%

Rahoituslaitoslainat 90 21
Vuokrasopimusvelka 32 10
Lainat instituutioilta 2 2
Yhteensä 124 33
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LUOTTORISKI 

Luottoriskeiltä suojaudutaan pääasiassa maksuehdon ja maksutavan valinnalla.  Merkittävissä kaupoissa maksujärjestelyinä käytetään pääasiallisesti 
ennakkomaksuja ja rembursseja. Konserni ei pääsääntöisesti myönnä asiakasrahoitusta, vaan toimii yhteistyössä pankkien ja vientiluottolaitosten kanssa 
tukeakseen asiakkaiden laiteinvestointien rahoitusta.

Japrotek Oy Ab:n osake-enemmistön kauppaan liittyen Uutechnic konsernin sisäisistä saatavista ja takausvastuista tuli ulkoisia saatavia ja vastuita. 
Ulkoinen saatava on pääomalainasaatava. On mahdollista, että pääomalainasaatavasta tai takausvastuista syntyy ajan myötä luottotappioita tai 
maksuvelvoitteita. Konserni seuraa ja arvioi luottotappioriskiä Japrotekin sille neljännesvuosittain toimittamien tulosraporttien perusteella.  

JÄLLEENRAHOITUS- JA LIKVIDITEETTIRISKI 

Maksuvalmiusriski:
Konsernissa pyritään jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liiketoiminnan vaatiman rahoituksen määrää, jotta konsernilla olisi tarpeeksi likvidejä varoja 
toiminnan rahoittamiseksi ja erääntyvien lainojen takaisinmaksuun.  Rahoituksen saatavuus ja joustavuus pyritään takaamaan nostamattomilla luot-
tolimiiteillä sekä tililuotoilla. 

Maksuvalmiuden arvioimiseksi konserni on laatinut kuukausikohtaisen kassavirtaennusteen, joka ulottuu helmikuulle 2021. Kassavirtalaskelma perustuu 
konsernin tilinpäätöksen yhteydessä laadittuun tulosennusteeseen vuodelle 2020. Konsernin käyttöpääoma riittää tilinpäätöshetkellä seuraavien 
12 kuukauden tarpeisiin, mikäli konserni saavuttaa ennustetut tulostavoitteet. Konsernin projektiliiketoiminnan luonteesta johtuen rahoitustarve voi 
vaihdella lyhyellä aikaväillä, koska uusien tilausten maksuehdot vaihtelevat ja niiden ajalliseen toteutumiseen liittyy epävarmuutta.  

RAHOITUSJÄRJESTELYT

Konsernin ja rahoittajien väliseen rahoitussopimukseen liittyy ehto, että konsernin gearing-luku ei nouse yli lukuarvon 0,65. Tunnusluku määritetään 
vuosittain konsernin vahvistetun tilinpäätöksen perusteella siten, että nettovelkaantumisastetta laskettaessa omaan pääomaan huomioidaan myös 
osakeyhtiölain mukaiset pääomalainat. Tilinpäätöksessä 2019 rahoitussopimuksessa mainitulla tavalla laskettu konsernin gearing-luku on 0,06.  

Emoyhtiön Turun Seudun Osuuspankista olevaan nostettaessa 2 milj. euron lainaan liittyy erityisehto, jonka mukaan lainan marginaali on sidottu 
konsernin korollisten nettovelkojen suhde käyttökate -hinnoittelukovenanttiin. Luoton lähtömarginaali on 2,35 %-yksikköä. Tunnusluvun ollessa 2 tai 
pienempi luoton marginaali laskee 1,90 %-yksikköön. Marginaalit tarkistetaan vuosittain. Tilinpäätöksessä 2019 tunnusluku on 0,53.  
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Rahoitusvelkojen maksusuunnitelman mukaiset rahavirrat, 1 000 EUR

Korolliset velat 2020 2020 2021 2022 2023 Myöhemmin Yhteensä

Erääntyy tilikaudella
1-6 kk 

aikana
7-12 kk 
aikana

Lainat rahoituslaitoksilta, 
pääoma 616 616 353 235 176 1 998
Lainat rahoituslaitoksilta, korot 14 14 18 10 4 60
IFRS16 mukainen vuokra-
sopimusvelka 93 93 181 175 176 525 1 244
IFRS16 mukaisen vuokra-
sopimusvelan korot 7 7 13 21 16 18 82
Lainat instituutioilta, pääoma 11 46 46 46 34 183
Lainat instituutioilta, korot 2 2 1 0 0 5
Yhteensä 731 744 612 488 419 578 3 572

Lisäksi emoyhtiöllä on osakeyhtiölain mukainen vakuudeton pääomalainasaatava, 2,9 milj. euroa, Japrotek Oy Ab:lta. Lainan ehdot esitetään liitetie-
dossa 20 Saamiset.

Korottomat velat 2020 2020 2021 2022 2023 Myöhemmin Yhteensä

Erääntyy tilikaudella
1-6 kk 

aikana
7-12 kk 
aikana

Ostovelat 567 567
Yhteensä 567 567

Rahoitussaamisten maksusuunnitelman mukaiset rahavirrat

Lyhytaikaiset saamiset

Erääntyy tilikaudella
Aiemmin 

erääntyneet 2020 2021 2022 2023 Myöhemmin Yhteensä
Myyntisaamiset 445 1 736 2 181
Yhteensä 445 1 736 2 181

Korollisten velkojen painotetut erääntymisajat ja korkokannat 31.12.2019

Erääntymis- 
aika (vuotta)

Korkokanta 
%

Lainat rahoituslaitoksilta 3 2,35

Shekkitililuotot
Tilinpäätöspäivänä 31.12.2019 konsernilla oli käytössä shekkitililuottoja yhteensä 0,53  milj. euroa. 
Shekkitililuottojen keskikorko tilinpäätöshetkellä oli  3,25 %

Käyttämättömät luotto- ja tililimiitit
Tilinpäätöspäivänä 31.12.2019 konsernilla oli käyttämättömiä shekkitililimiittejä yhteensä 3,97 milj. euroa.
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26. LYHYTAIKAISET VELAT

1 000 EUR 31.12.2019 31.12.2018

Ostovelat ja muut velat
Saadut ennakot 960 1 599
Lyhytaikaiset ostovelat 567 955
Muut lyhytaikaiset velat 149 161
Siirtovelat 653 814
Yhteensä 2 329 3 529

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Jaksotetut henkilöstökulut 507 247
Korkovelat 50 129
Muut siirtovelat 96 438
Yhteensä 653 814

Tuloverovelka
Tuloverojaksotus 1 0
Yhteensä 1 0

27. RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT

1 000 EUR
Muiden kuin johdannaissopimusten käyvät arvot
Rahoitusvarat Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo

31.12.2019 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2018
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 697 2 697 3 574 3 574
Rahat ja pankkisaamiset 2 774 2 774 314 314

Rahoitusvelat Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo
31.12.2019 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2018

Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 948 948 1 617 1 617
Pääomalainat omistajilta 1 000 1 000
Rahoitusleasingvelat, pitkäaikaiset 38 38
Vuokrasopimusvelat, pitkäaikaiset 1 067 1 067
Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 1 238 1 238 907 907
Vuokrasopimusvelat, lyhytaikaiset 188 188
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 2 329 2 329 3 529 3 529

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

61UTG  VUOSIKERTOMUS 2019

B-35



28. VAKUUDET JA VASTUUT

Vakuudet ja vastuut

1 000 EUR
31.12.2019 31.12.2018

Annetut vakuudet

Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä tai osakkeita
Rahalaitoslainat 1 654 2 205
Tililuotot 527 1 556
Yhteensä 2 181 3 761

Rahalaitoslainojen vakuutena on sekä kiinnityksiä että osakepantteja.  
Osakepantit ovat tytäryhtiöosakkeita.

Velkojen  ja pankkitakausten sekä pankkitakauslimiitin  
vakuudeksi annetut kiinnitykset 
Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset 1 662 1 738
Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset 18 000 18 000
Yhteensä 19 662 19 738

Muut omasta puolesta annetut vakuudet
Talletukset 9 9
Yhteensä 9 9

Muut annetut vakuudet
Plc Uutechnic Group Oyj on antanut vakuudeksi tytäryhtiöidensä Uutechnic Oy:n ja Stelzer Rührtechnik International GmbH:n osakekannat.

Vastuusitoumukset ja muut vastuut

Pankkitakaukset
Pankkitakauslimiitit yhteensä 8 100 8 100
Pankkitakauslimiiteistä omassa käytössä 2 164 1 086
Muiden puolesta annetut takaukset *) 1 392 1 831

*)Yhtiö on taannut Japrotekille kuuluvia toimitusajan- ja takuuajan takauksia enintään 1350 T EUR, joista 31.12.2019 oli käytössä 723 T EUR. Lisäksi 
ennen järjestelyä syntyneitä yhtiön vastuulle jääneitä työ- ja takuuajan takauksia oli tilinpäätöshetkellä voimassa 669 T EUR.

Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vastuusitoumukset
Pankkitakauslimiittien vakuudeksi annetut takaukset 8 100 8 100
Yhteensä 8 100 8 100

Muiden puolesta annetut vastuusitoumukset
Asiakkaille ja toimittajille annetut takaukset 48 52
Pankkitakauslimiittien vakuudeksi annetut takaukset 1 350 1 350
Yhteensä 1 398 1 402

14.9.2010 solmittuun entisen tytäryhtiön Japrotek Oy Ab:n vuokrasopimukseen sisältyy emoyhtiön omavelkainen vuokrasaatavien takaussitoumus. 
Takaussitoumus on voimassa 31.12.2026 saakka. Vuokrasopimus on 22.6.2016 tehdyllä kiinteistön kaupalla siirtynyt entisin ehdoin Uurec Holding 
Oy:lle, jossa lähipiiriin kuuluvat Jouko Peräaho, Timo Lindström ja Sami Alatalo käyttävät määräysvaltaa.  
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29. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

1 000 EUR

Konsernin lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä sekä merkittävät osakkeenomistajat. Lisäksi lähipiiriin luetaan lähipiiriin kuuluvien 
henkilöiden läheiset perheenjäsenet sekä yhteisöt, jotka ovat lähipiiriin kuuluvan henkilön määräysvallassa tai yhteisessä määräysvallassa. 

Vuokrakulut 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018
Tehdaskiinteistöjen vuokrakulut yhteisöille, jossa hallituksen jäsenet ja  
merkittävät osakkeenomistajat käyttävät määräysvaltaa 185 185

Liiketoiminnan muut kulut
Konsultointikulu yhteisölle, jossa hallituksen puheenjohtaja ja merkittävä  
osakkeenomistaja käyttää määräysvaltaa 28

Lyhytaikaiset velat
Pääomalainat konsernin emoyhtiön omistajilta 1 000

14.9.2010 solmittuun entisen tytäryhtiön Japrotek Oy Ab:n vuokrasopimukseen sisältyy emoyhtiön omavelkainen vuokrasaatavien takaussitoumus. 
Takaussitoumus on voimassa 31.12.2026 saakka. Vuokrasopimus on 22.6.2016 tehdyllä kiinteistön kaupalla siirtynyt entisin ehdoin Uurec Holding 
Oy:lle, jossa lähipiiriin kuuluvat Jouko Peräaho, Timo Lindström ja Sami Alatalo käyttävät määräysvaltaa.  

Johdon työsuhde-etuudet
Emoyhtiön johdon palkat ja palkkiot

Toimitusjohtaja:
Peräaho Jouko 177 177
Heikkilä Martti, varatoimitusjohtaja 131 139

Muu konsernin johtoryhmä 417 430

Hallituksen jäsenet:
Alatalo Sami 53 36
Peräaho Jouko
Kottonen Hannu 22 22
Lagerstedt Kristiina 6 22

Konsernin johtoon kuuluville henkilöille ei ole määritelty erityisiä ehtoja eläkkeelle siirtymisestä eikä eläke-eduista. Toimitusjohtaja Jouko Peräahon 
ja varatoimitusjohtaja Martti Heikkilän sopimusten mukaan yhtiö ja toimitusjohtaja tai varatoimitusjohtaja ovat molemmat oikeutettuja irtisanomaan 
sopimuksen ilman erityistä perustetta. Irtisanomisaika on tällöin molempien puolelta kolme kuukautta. 

Konsernin johtoon kuuluville henkilöille ei ole annettu palkkioksi yhtiön omia osakkeita. Konsernissa ei ole käytössä voimassa olevaa optio-ohjelmaa.
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Tilikauden voitto/tappio
Oma pääoma (keskiarvo)

Voitto/tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskiarvo)

Oma pääoma
Taseen loppusumma - saadut ennakot

Lyhytaikaiset varat
Lyhytaikainen vieras pääoma

Korolliset velat - rahavarat
Oma pääoma

Tilikauden voitto/tappio
Tilikauden keskim. osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä

Oma pääoma
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Tilikauden osingonjako
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osakekohtainen osinko
Osakekohtainen tulos

Osakekohtainen osinko
Osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi

Osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi
Osakekohtainen tulos

Osakkeiden euromääräinen kokonaisvaihto
Vaihdettujen osakkeiden keskim. lukumäärä tilikauden aikana

Osakkeiden lukumäärä tilikauden viimeisenä päivänä x
tilikauden viimeinen kaupantekokurssi

Tilikauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärä ja sen prosentuaalinen 
osuus osakesarjan kaikkien osakkeiden lukumäärästä

Oman pääoman tuotto-% (ROE) =

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) =

Omavaraisuusaste-% =

Current ratio =

Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) =

Osakekohtaisten tunnuslukujen 
laskentakaavat

Osakekohtainen tulos, euroa =

Osakekohtainen oma pääoma, euroa =

Osakekohtainen osinko, euroa =

Osinko tuloksesta prosentteina =

Efektiivinen osinkotuotto prosentteina =

Hinta/voitto-suhde (P/E) =

Osakkeen keskikurssi =

Osakekannan markkina-arvo =

Osakkeiden vaihdon kehitys =

30. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100
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31. OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Plc Uutechnic Group Oyj:llä oli arvo-osuusrekisterin 31.12.2019 mukaan 1 575 osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 463 344.

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT Osakemäärä Äänet
Arvo-osuusrekisterin 31.12.2019 mukaan kpl % kpl %
Lindström Timo 8 790 000 15,56 8 790 000 15,56
Peräaho Jouko 8 690 000 15,38 8 690 000 15,38
Laakkonen Mikko 8 147 255 14,42 8 147 255 14,42
HML Finance Oy 6 654 375 11,78 6 654 375 11,78
UuCap Oy 4 805 000 8,50 4 805 000 8,50
Joensuun Kauppa ja Kone 3 745 100 6,63 3 745 100 6,63
Peräaho Jonni Juhani 3 080 000 5,45 3 080 000 5,45
Lindström Ilona Iiris 1 680 000 2,97 1 680 000 2,97
Lindström Risto Herman 1 680 000 2,97 1 680 000 2,97
Bark Road Invest Oy 495 499 0,88 495 499 0,88
Yhteensä 10 suurinta 47 767 229 84,54 47 767 229 84,54

Lindström Timo, Peräaho Jouko, Peräaho Jonni, Lindström Ilona ja Lindström Risto omistavat 100 % UuCap Oy:stä.

OMISTUSJAKAUMA Omistajia Osakkeita Ääniä
Arvo-osuusrekisterin 31.12.2019 mukaan kpl % kpl % kpl %

  1 - 100 269 17,08 12 615 0,02 12 615 0,02
 101 - 1 000 627 39,81 313 255 0,55 313 255 0,55

1 001 - 10 000 536 34,03 1 872 458 3,31 1 872 458 3,31
10 001 - 100 000 117 7,43 3 151 464 5,58 3 151 464 5,58

 100 001 - 1 000 000 26 1,65 51 151 938 90,53 51 151 938 90,53
1575 100,00 56 501 730 100,00 56 501 730 100,00

joista hallintarekisteröityjä 6 463 344 0,82 463 344 0,82
56 501 730 100,00 56 501 730 100,00

SEKTORIJAKAUMA Osakkaita Osakkeita Ääniä
Arvo-osuusrekisterin 31.12.2019 mukaan kpl % kpl % kpl %

Yritykset 61 3,87 16 320 026 28,88 16 320 026 28,88
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset   7 0,44 311 675 0,55 311 675 0,55
Julkisyhteisöt 3 0,19 226 725 0,40 226 725 0,40
Kotitaloudet 1497 95,05 39 173 747 69,33 39 173 747 69,33
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 2 0,13 201 0,00 201 0,00
Ulkomaat 5 0,32 6 012 0,01 6 012 0,01

1575 100,00 56 038 386 99,18 56 038 386 99,18
hallintarekisteröityjä 6 463 344 0,82 463 344 0,82

56 501 730 100,00 56 501 730 100,00
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32. TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN JULKAISTUT PÖRSSITIEDOTTEET  

29.1.2020 Uutechnic Group terävöittää organisaatiotaan

20.2.2020 Uutechnic Group muuttaa nimensä UTG Mixing Groupiksi

25.2.2020 UTG Mixing Group vahvistaa strategiansa vuosille 2020-2022 ja taloudelliset tavoitteet

JOHDON OSAKKEENOMISTUS Osakemäärä Äänet    
Arvo-osuusrekisterin 31.12.2019 mukaan kpl % kpl %

Hallitus ja toimitusjohtaja
Kottonen Hannu 50 000 0,09 50 000 0,09
Peräaho Jouko, toimitusjohtaja, hall.jäsen 8 690 000 15,38 8 690 000 15,38
Saola Oy* 130 000 0,23 130 000 0,23

*Saola Oy on hallituksen puheenjohtaja Sami 
Alatalon määräysvallassa oleva yhtiö 

Heikkilä Martti, varatoimitusjohtaja 130 000 0,23 130 000 0,23

Muu konsernin johtoryhmä
Junninen Leena, talouspäällikkö 40 000 0,07 40 000 0,07
Mönkäre Zakaria, teknologiajohtaja 9 676 0,02 9 676 0,02
Vaarno Jussi, liiketoimintajohtaja 280 000 0,50 280 000 0,50

Jouko Peräaho omistaa lisäksi 36 % UuCap Oy:stä, joka omistaa 4 805 000 osaketta (8,50 % kaikista osakkeista).
Hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla, varatoimitusjohtajalla tai muilla konsernin johtoryhmän jäsenillä ei ole yhtiön osakejohdannaisiin kannustus-
järjestelmiin perustuvia omistuksia tai oikeuksia.
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SISÄLLYSLUETTELO

EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA, FAS

EMOYHTIÖN TASE, FAS

EMOYHTIÖN RAHAVIRTALASKELMA, FAS

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

1. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET
2. LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN JA MARKKINAALUEITTAIN
3. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
4. LIIKEVOITTO TAI -TAPPIO TOIMIALOITTAIN
5. HENKILÖSTÖTIEDOT
6. POISTOT JA ARVONALENTUMISET
7. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
8. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
9. TILINPÄÄTÖSSIIRROT
10. OSAKKEET JA OSUUDET MUISSA YHTIÖISSÄ
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13. OMA PÄÄOMA
14. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
15. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
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EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA, FAS 
1000 EUR 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018 Liitetieto

LIIKEVAIHTO 1 441 1 727 2
Liiketoiminnan muut tuotot 122 255 3
Henkilöstökulut -1 106 -1 171 5
Poistot ja arvonalentumiset -25 -25 6
Liiketoiminnan muut kulut -615 -1 116 7
LIIKEVOITTO TAI -TAPPIO -184 -330 4

Rahoitustuotot ja -kulut 3 539 -2 838 8

VOITTO/TAPPIO ENNEN 
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 3 356 -3 168

TILINPÄÄTÖSSIIROT
Konserniavustus 925 270 9

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 4 281 -2 898

Rahoitustuottoihin sisältyy AP-Tela Oy:n osakkeiden myyntituotto
Vertailuvuoden rahoitustuottoihin ja kuluihin sisältyy Japrotek Oy Ab:lle yritysjärjestelyssä annettuja lainojen akordeja 2 772 115,83 euroa

EMOYHTIÖN TASE, FAS
1000 EUR 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018 Liitetieto

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 7 14
Aineelliset hyödykkeet 44 62
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 23 0
Sijoitukset 9 603 9 603
PYSYVÄT VASTAAVAT 9 677 9 679 11

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pääomalainasaamiset 2 870 2 870
Pitkäaikaiset saamiset 0 913
Lyhytaikaiset saamiset 1 172 1 682
Rahat ja pankkisaamiset 1 866 2
VAIHTUVAT VASTAAVAT 5 908 5 467 12

VASTAAVAA 15 584 15 146

VASTATTAVAA 

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 2 872 2 872
Muut rahastot 19 397 19 397
Edellisten tilikausien voitto -12 828 -9 930
Tilikauden voitto/tappio 4 281 -2 898
OMA PÄÄOMA 13 722 9 441 13

VIERAS PÄÄOMA
Pääomalaina 0 1 000
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 765 1 471 14
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 706 1 825 15
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 392 1 409 15
VIERAS PÄÄOMA 1 862 5 704

VASTATTAVAA 15 584 15 146
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EMOYHTIÖN RAHAVIRTALASKELMA, FAS
1000 EUR 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden tulos 4 281 -2 898
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot 25 25
Muu tuotot ja kulut johon ei liity maksua 0 2 724
Arvonalentumiset osuuksista saman konsernin yhtiöissä 0 143
Rahoitustuotot ja -kulut -39 65
Myyntivoitot ja -tappiot -3 500 0
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 766 60
Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos -261 -580
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos 46 -92
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 552 -612
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -241 -89
Saadut osingot liiketoiminnasta 0 0
Saadut korot ja muut rahoitustuotot liiketoiminnasta 65 10
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 376 -691

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -23 -39
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0 20
Luovutustulot muista sijoituksista(+) 3 500 0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 3 477 -19

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0 595
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -706 0
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 412
Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset -1 119 0
Lyhytaikaisten konserniyhtiölainojen lyhennykset -934 -1 196
Pääomalainojen takaisinmaksut -1 000 0
Konsernitilisaamisen/velan muutos 1 500 0
Konserniavustukset 270 899
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -1 989 710

Laskelman mukainen rahavarojen muutos 1 864 0

Rahavarat tilikauden alussa 2 2
Rahavarat tilikauden lopussa 1 866 2
Taseen mukainen rahavarojen muutos 1 864 0

69UTG  VUOSIKERTOMUS 2019

B-43



TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018

1000 EUR

2. LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN JA
MARKKINA-ALUEITTAIN

Toimialoittainen jakauma
Konserniyhtiöiden hallinto 1 441 1 727
Yhteensä 1 441 1 727

Maantieteellinen jakauma
Suomi 815 1 183
Muu Eurooppa 626 544
Yhteensä 1 441 1 727

3. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT

Muut tuotot                 40 0
Muut tuotot konserniyhtiöiltä 82 255
Yhteensä 122 255

4. LIIKEVOITTO TAI -TAPPIO TOIMIALOITTAIN

Konserniyhtiöiden hallinto -184 -330
Yhteensä -184 -330

Tilinpäätöksen laatimisperusta
Plc Uutechnic Group Oyj:n tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpito-
lain säännösten mukaan.

Valuuttamääräiset erät
Ulkomaanrahan määräiset tapahtumat kirjataan tapahtumapäivän kurs-
siin. Tilikauden päättyessä avoimena olevat ulkomaanrahan määräiset 
saamiset ja velat arvostetaan käyttaen tilinpäätöspäivän kursseja.

Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan muihin tuottoihin on kirjattu käyttöomaisuuden myynti-
voittoja sekä konserniyhtiöiltä saatuja liiketoiminnan muita tuottoja.

Tutkimus- ja kehitysmenot
Tilikaudella ei ole ollut tutkimus- eikä kehitysmenoja.

Eläkkeet
Emoyhtiön henkilöstön eläketurva on hoidettu vakuuttamalla eläkeva-
kuutusyhtiössä. Lakisääteiset eläkemenot on kirjattu kuluksi kertymisti-
likaudella. 

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Leasingmaksut
Emoyhtiön tilinpäätöksessä leasingmaksut on kirjattu vuosikuluksi 
Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaan.

Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet sisältävät tietokoneohjelmia. Ne kirjataan 
alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla 
poistoilla. Tietokoneohjelmien taloudellinen pitoaika on 5 vuotta.

Aineelliset hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet on kirjattu taseeseen alkuperäiseen hankinta-
menoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Taloudelliset 
pitoajat rakennuksille ja rakennelmille ovat 35-40 vuotta ja koneille sekä 
kalustolle 5-25 vuotta. 

Tuloverot
Tuloverot on kirjattu Suomen verolainsäädännön mukaan.

1. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET
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5. HENKILÖSTÖTIEDOT 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018

Henkilöstön määrä tilikauden aikana keskimäärin
Toimihenkilöt 9 11
Yhteensä 9 11

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 944 993
Eläkekulut 142 168
Muut henkilösivukulut 20 10
Yhteensä 1 106 1 171

Johdon palkat ja palkkiot
Toimitusjohtaja 176 176
Hallituksen jäsenet 82 80
Yhteensä 258 256

6. POISTOT JA ARVONALENTUMISET

Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu 
käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan tasapoistoin.

Käyttöajat
Muut pitkävaikutteiset menot 5-10 v 5-10 v
Rakennukset 35-40 v 35-40 v
Koneet ja kalusto 5-25 v 5-25 v

Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset
Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 25 25
Yhteensä 25 25

7. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

Vuokrat 4 7
Vapaaehtoiset henkilösivukulut 5 12
Matkakulut 95 103
IT kulut 173 430
Muut kulut 338 564
Yhteensä 615 1 116

8. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä 4 36
Pääomalainasaamisen korko Japrotekilta 129 45
Tytäryhtiöosakkeiden myyntituotto 3 500
Yhteensä 3 633 81

Rahoitustuotot yhteensä 3 633 81

Korkokulut ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille 3 15
Muille 91 131
Annetut akordit 2 772
Yhteensä 94 2 918

Rahoituskulut yhteensä 94 2 918

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 3 539 -2 837
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TASEEN LIITETIEDOT
1000 EUR

10. OSAKKEET JA OSUUDET MUISSA YHTIÖISSÄ

Konserniyritykset Kotipaikka Lukumäärä Emoyhtiön
kpl omistusosuus %

Stelzer Rührtechnik International GmbH Warburg, Saksa 100,00
Vaahto Group Asia Limited Hong Kong, Kiina 100,00
Uutechnic Oy Uusikaupunki 10 000 100,00

11. PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet 31.12.2019 31.12.2018

Muut pitkävaikutteiset menot
Hankintameno tilikauden alussa 94 94
Lisäykset 0 0
Vähennykset 0 0
Hankintameno tilikauden lopussa 94 94

Kertyneet poistot tilikauden alussa -80 -73
Tilikauden poisto -7 -7
Vähennysten kertyneet poistot 0 0
Kertyneet poistot tilikauden lopussa -87 -80

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 7 14

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 7 14

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto
Hankintameno tilikauden alussa 84 45
Lisäykset 0 39
Vähennykset 0 0
Hankintameno tilikauden lopussa 84 84

Kertyneet poistot tilikauden alussa -22 -4
Vähennysten kertyneet poistot -18 0
Tilikauden poisto 0 -18
Kertyneet poistot tilikauden lopussa -40 -22

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 44 62

Muut aineelliset hyödykkeet
Hankintameno tilikauden alussa 0 0
Arvonalennukset 0 0
Hankintameno tilikauden lopussa 0 0

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 0 0

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

9. TILINPÄÄTÖSSIIRROT 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018

Konserniapu Uutechnic Oy:ltä 925 270
Yhteensä 925 270

Rahoitustuottoihin sisältyy AP-Tela Oy:n myyntituotto 3500 tuhatta euroa.
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31.12.2019 31.12.2018
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Hankintameno tilikauden alussa 0 0
Lisäykset 23 0
Hankintameno tilikauden lopussa 23 0

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 23 0

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 67 62

Sijoitukset 31.12.2019 31.12.2018

Konserniyritysten osakkeet
Hankintameno tilikauden alussa 16 547 16 715
Lisäykset 1 667 0
Vähennykset -1 667 -136
Siirrot erien välillä 0 -32
Hankintameno tilikauden lopussa 16 547 16 547

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden alussa -6 948 -6 948
Siirrot erien välillä 0 27
Arvonalennukset 0 -27
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden lopussa -6 948 -6 948

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 9 598 9 599

Muut osakkeet
Hankintameno tilikauden alussa 32 13
Vähennykset 0 -13
Siirrot erien välillä 0 32
Hankintameno tilikauden lopussa 32 32

Poistot -27 -13
Vähennysten kertyneet poistot 0 13
Siirrot erien välillä 0 -27
Kertyneet poistot tilikauden lopussa -27 -27

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 5 5

Sijoitukset yhteensä 9 603 9 604

Tytäryhtiöosakkeiden arvonalennustestaus
Tytäryhtiöiden osakkeiden arvo emoyhtiössä on alkuperäinen hankintahinta, johon on lisätty myöhemmin tehdyt sijoitukset tytäryhtiöiden oman 
pääoman vahvistamiseksi. Osakkeiden arvolla on merkittävä vaikutus emoyhtiön omavaraisuusasteeseen ja sitä kautta muun muassa omaan 
pääomaan. Tytäryhtiöiden osakkeiden arvonalennustestaus on tehty perustuen tilinpäätöksen 31.12.2019 tilanteeseen. Vaahto Asia Ltd:n osakkeiden 
koko arvosta 170.000,00 euroa on aikaisemmin tehty arvonalennuskirjauct. Laskelmien perusteella ei ole viitteitä muiden tytäryhtiöiden osakkeiden 
arvonalentumisesta.
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12. VAIHTUVAT VASTAAVAT
31.12.2019 31.12.2018

Pitkäaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä
Pääomalainasaamiset 0 913
Yhteensä 0 913

Pitkäaikaiset saamiset muilta
Pääomalainasaamiset 2 870 2 870
Yhteensä 2 870 2 870

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 2 870 3 783

Pääomalainasaaminen on vuonna 2018 Jarpotek Oy Ab:n kaupan yhteydessä sovittu järjestely. Laina on osakeyhtiölain mukainen vakuudeton pää-
omalaina, jonka pääoman lyhennys ja koron maksu voi tapahtua ainoastaan osakeyhtiölaissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Pääoman tai koron 
maksamisesta velallinen tai sen tytäryhtiö ei saa antaa vakuutta. Lainan pääomaa saadaan palauttaa ja korkoja maksaa vain siltä osin, kun velallisen 
yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä 
uudenpaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion märän. Velallisen konkurssissa tai selvitystilassa laina ja sen pääomalle laskettu korko 
maksetaan vain kaikkia muita velkoja hunommalla etuoikeudella, mutta kuitenkin ennen osakepääomaan perustuvienn jako-osuuksien maksamista 
velallisen osakkeenomistajille. 

Lainaa maksetaan vuosittain tilikauden 2019 jälkeen, edellyttäen, että etuoikeutettut pääomalainat on ensin maksettu. Kaikkien yhtiön pääoma-
lainojen lyhennys on puolet tiikauden voitosta. Pääomalainan takaisinmaksu ei saa vaarantaa velallisen yhtiön maksuvalmiutta tai aiheuttaa muiden 
rahoittajien kovenanttien rikkoutumista.

Lainan maksamattomalle pääomalle kertyy vuotuista korkoa euribor 12 kk + 4,5%. (Vuodelta 2018 euribor + 2,5%). Lainan korko maksetaan vuosit-
tain 31.3. jos lainalle tulevaa korkoa ei voida maksaa, korko siirtyy maksettavksi ensimmäisen sellaisen tilinpäätöksen perusteella, jonka perusteella se 
voidaan maksaa. 

Lyhytaikaiset saamiset 31.12.2019 31.12.2018
Myyntisaamiset 0 375
Yhteensä 0 375

Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä
Myyntisaamiset 0 259
Lainasaamiset 0 587
Muut saamiset 925 270
Siirtosaamiset 0 18
Yhteensä 925 1 134

Lyhytaikaiset siirtosaamiset
Muut saamiset 35 0
Siirtosaamiset 212 173
Yhteensä 247 173

Lyhytaikaiset saamiset  yhteensä 1 172 1 682

Rahat ja pankkisaamiset
Pankkisaamiset 1 866 2
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 1 866 2
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13. OMA PÄÄOMA 31.12.2019 31.12.2018

Osakepääoma tilikauden alussa 2 872 2 872
Osakepääoma tilikauden lopussa 2 872 2 872

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa 17 169 17 169
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa 17 169 17 169

Vararahasto tilikauden alussa 2 228 2 228
Vararahasto tilikauden lopussa 2 228 2 228

Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden alussa -12 828 -9 930
Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden lopussa -12 828 -9 930

Tilikauden voitto/tappio 4 281 -2 898

Oma pääoma yhteensä 13 722 9 442

Laskelma jakokelpoisista varoista
Voitto edellisiltä tilikausilta -12 828 -9 930
Tilikauden voitto/tappio 4 281 -2 898
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 17 169 17 169
Jakokelpoiset varat yhteensä 8 622 4 341

Osakkeiden määrä lajeittain tilikauden lopussa kpl kpl

A-osakkeet (1 ääni/osake) 56 501 730 56 501 730
Yhteensä 56 501 730 56 501 730

Osakepääoman jakautuminen lajeittain euroa euroa

A-osakkeet (1 ääni/osake) 2 872 302 2 872 302
Yhteensä 2 872 302 2 872 302

14. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 31.12.2019 31.12.2018

Pitkäaikaiset velat ulkopuolisille
Lainat rahoituslaitoksilta 765 1 471
Yhteensä 765 1 471

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 765 1 471
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15. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 31.12.2019 31.12.2018

Lyhytaikaiset korolliset velat ulkopuolisille
Pääomalainat omistajilta 0 1 000
Lainat rahoituslaitoksilta 706 588
Käytössä oleva shekkitililuotto 0 1 237
Yhteensä 706 2 825

Muut lyhytaikaiset korolliset velat samaan konserniin kuuluville yrityksille
Muut lyhytaikaiset velat konserniyhtiöille 0 934
Yhteensä 0 934

Lyhytaikaiset korottomat velat samaan konserniin kuuluville yrityksille
Ostovelat 52 0
Siirtovelat 0 19
Yhteensä 52 19

Lyhytaikaiset korottomat velat ulkopuolisille
Ostovelat 142 66
Muut velat 45 80
Siirtovelat 153 310
Yhteensä 340 456

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät:
Jaksotetut henkilöstökulut 129 122
Jaksotetut korkovelat 0 129
Hallintopalveluveloituksen hyvitys 0 56
Muut siirtovelat 24 2
Siirtovelat yhteensä 153 309

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1 098 4 234
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MUUT LIITETIEDOT
1000 EUR

16. VAKUUDET JA VASTUUT 31.12.2019 31.12.2018

Annetut vakuudet

Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä tai osakkeita
Rahalaitoislainat 1 471 2 059
Tililuotto 0 1 237
Yhteensä 1 471 3 296

Rahalaitoslainojen vakuudeksi annetut kiinnitykset
Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset 13 000 13 000
Yhteensä 13 000 13 000

Muut annetut vakuudet
Plc Uutechnic Group Oyj on antanut vakuudeksi tytäryhtiöidensä Uutechnic Oy:n ja Stelzer Rührtechnik International GmbH:n osakekannat.

Vakuudeksi annettujen tytäryhtiöosakkeiden kirjanpitoarvot yhteensä 9 598 9 598

Vastuusitoumukset 31.12.2019 31.12.2018

Pankkitakaukset
Pankkitakauslimiitit yhteensä 6 600 6 600
Pankkitakauslimiiteistä omassa käytössä 2 097 1 467
Muiden puolesta annetut takaukset *) 1 392 1 831

*)Yhtiö on taannut Japrotekille kuuluvia toimitusajan- ja takuuajan takauksia enintään 1350 T EUR, joista 31.12.2019 oli käytössä 723 T EUR. Lisäksi 
ennen järjestelyä syntyneitä yhtiön vastuulle jääneitä työ- ja takuuajan takauksia oli tilinpäätöshetkellä voimassa 669 T EUR

Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut 
vastuusitoumukset
Pankkitakauslimiittien vakuudeksi annetut takaukset 6 600 6 600
Vuokratakausten vakuudeksi annetut takaukset 0 0
Yhteensä 6 600 6 600

Muiden puolesta annetut vastuusitoumukset
Asiakkaille ja toimittajille annetut takaukset 48 52
Pankkitakauslimiittien vakuudeksi annetut takaukset 1 350 1 350
Yhteensä 1 350 1 350

14.9.2010 solmittuun entisen tytäryhtiön Japrotek Oy Ab:n vuokrasopimukseen sisältyy emoyhtiön omavelkainen vuokrasaatavien takaussitoumus. 
Takaussitoumus on voimassa 31.12.2026 saakka. Vuokrasopimus on 22.6.2016 tehdyllä kiinteistön kaupalla siirtynyt entisin ehdoin Uurec Holding 
Oy:lle, jossa lähipiiriin kuuluvat Jouko Peräaho, Timo Lindström ja Sami Alatalo käyttävät määräysvaltaa.
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HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA

Emoyhtiön tilikauden tulos on 4,3 milj. euroa. Konsernin emoyhtiön jakokelpoiset varat tilikauden päättyessä olivat 
8,6 milj. euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2019 osinkoa maksetaan 0,01 euroa osaketta kohti. 
Voitonjakoehdotuksen hetkellä osinkoon oikeuttavia osakkeita oli 56 501 730 kappaletta, joten ehdotettu osinkomäärä 
on yhteensä 565 017,30 euroa, joka on 54,1% konsernin vuoden 2019 tilikauden tuloksesta.

Sami Alatalo      Hannu Kottonen Jouko Peräaho 
puheenjohtaja
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TILINTARKASTUSKERTOMUS

Plc Uutechnic Group Oyj:n yhtiökokoukselle

TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUS 

LAUSUNTO 

Olemme tilintarkastaneet Plc Uutechnic Group 
Oyj:n (y-tunnus 0520181-3) tilinpäätöksen tilikaudelta 
1.1.–31.12.2019. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, laajan 
tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, 
rahavirtalaskelman ja liitetiedot, mukaan lukien yhteenve-
to merkittävimmistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista, 
sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman 
ja liitetiedot. 

Lausuntonamme esitämme, että 
• konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän ku-

van konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen
toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön
hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien
(IFRS) mukaisesti,

• tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista
koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisää-
teiset vaatimukset.

Lausuntomme on ristiriidaton hallitukselle annetun 
lisäraportin kanssa.

Lausunnon perustelut  
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa nou-
datettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän 
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan 
tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet 
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. 

Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserni-
yrityksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten 
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme 
tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaati-
musten mukaiset eettiset velvollisuutemme.

Emoyhtiölle ja konserniyrityksille suorittamamme muut 
kuin tilintarkastuspalvelut ovat parhaan tietomme ja 
käsityksemme mukaan olleet Suomessa noudatettavien, 

näitä palveluja koskevien säännösten mukaisia, emmekä 
ole suorittaneet EU-asetuksen 537/2014 5. artiklan 1 koh-
dassa tarkoitettuja kiellettyjä palveluja. Suorittamamme 
muut kuin tilintarkastuspalvelut on esitetty konsernitilin-
päätöksen liitetiedossa 7.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausun-
tomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen 
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

TILINTARKASTUKSEN KANNALTA KESKEISET SEIKAT 

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikkoja, 
jotka ammatillisen harkintamme mukaan ovat olleet 
merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan tilikauden 
tilintarkastuksessa. Nämä seikat on otettu huomioon tilin-
päätökseen kokonaisuutena kohdistuneessa tilintarkastuk-
sessamme sekä laatiessamme siitä annettavaa lausuntoa, 
emmekä anna näistä seikoista erillistä lausuntoa.

Olemme täyttäneet kohdassa Tilintarkastajan velvolli-
suudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa kuvatut velvol-
lisuutemme tilinpäätöksen tilintarkastuksessa mukaan 
lukien näihin seikkoihin liittyvät velvoitteemme. Tämän 
mukaisesti suoritimme suunnittelemamme tilintarkastus-
toimenpiteet, jotka kohdistuivat arviomme mukaisesti 
riskeihin, jotka voivat johtaa tilinpäätöksen olennaiseen 
virheellisyyteen. Suorittamamme tilintarkastustoimenpi-
teet, jotka kohdistuivat myös alla mainittuihin seikkoihin, 
ovat olleet perustana oheista tilinpäätöstä koskevalle 
lausunnollemme.

Olemme ottaneet tilintarkastuksessamme huomioon 
riskin siitä, että johto sivuuttaa kontrolleja. Tähän on 
sisältynyt arviointi siitä, onko viitteitä sellaisesta johdon 
tarkoitushakuisesta suhtautumisesta, josta aiheutuu vää-
rinkäytöksestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riski.
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TILINTARKASTUKSEN KANNALTA  

KESKEINEN SEIKKA 

MITEN SEIKKAA KÄSITELTIIN  

TILINTARKASTUKSESSA

Pääomalainasaatavan arvostus
Viittaamme konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteisiin 
ja liitetietoon 20.

Tilinpäätökseen 31.12.2019 sisältyy yhteensä 2,9 
miljoonaa euroa pääomalainasaatavaa entiseltä konser-
niyhtiöltä. Summa vastaa 16 % konsernin varoista ja 25 
% omasta pääomasta. Konsernille syntyi kyseinen saa-
minen konserniyhtiön myynnin yhteydessä 28.9.2018.

Pääomalainasaatavan arvostus on tilinpäätöksen kan-
nalta keskeinen seikka, koska sen arvostus on sidoksissa 
entisen tytäryhtiön kykyyn tuottaa kassavirtaa lainan 
takaisinmaksuun liiketoiminnan tai uudelleenrahoituk-
sen kautta. Negatiiviset muutokset entisen tytäryhtiön 
toiminnassa voivat johtaa saamisen arvonalentumiseen, 
ja on olemassa riski, ettei saatavalle saada suoritusta.

Pääomalainasaamisen arvostus oli myös EU-ase-
tuksen 537/2014 10. artiklan 2 c -kohdassa tarkoitettu 
merkittävä olennaisen virheellisyyden riski.

Tilintarkastuksemme, jossa otettiin huomioon merkittä-
vän olennaisen virheellisyyden riski pääomalainasaatavan 
arvostukseen liittyen, sisälsi muun muassa seuraavat 
toimenpiteet:
•	 Keskustelimme konsernin edustajien kanssa saadak-

semme käsityksen entisen tytäryhtiön tulevaisuuden 
näkymistä ja taloudellisesta tilanteesta.

•	 Kävimme läpi johdon arviointia ja dokumentaatiota 
asiaan liittyen.

•	 Arvioimme konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa 
pääomalainasaamisesta esitettyjen tietojen asianmukai-
suutta.

Ajan kuluessa tuloutettavat asiakassopimukset
Viittaamme konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteisiin 
ja liitetietoon 5.

Ajan kuluessa tuloutettavat asiakassopimukset 
tuloutetaan arvioitavissa olevan valmistusasteen 
mukaisella tuloutusmenetelmällä. Menetelmä edel-
lyttää harkintaan perustuvia arvioita, jotka määrittävät 
kirjattavan tuoton suuruuden. Kirjattavan tuoton määrä 
riippuu erityisesti valmistusasteesta, joka määritetään 
tarkasteluhetkeen mennessä toteutuneiden menojen 
suhteena hankkeen arvioituihin kokonaismenoihin. 

Edellä mainitun johdosta ajan kuluessa tuloutettavat 
asiakassopimukset olivat tilintarkastuksen kannalta 
keskeinen seikka sekä EU asetuksen 537/2014 10. 
artiklan 2c kohdassa tarkoitettu merkittävä olennaisen 
virheellisyyden riski. 

Tilintarkastuksemme, jossa on huomioitu riski olen-
naisesta virheellisyydestä ajan kuluessa tuloutettavien 
asiakassopimusten osalta, sisälsi muun muassa seuraa-
vat toimenpiteet:
•	 Keskustelimme konsernin edustajien kanssa saa-

daksemme käsityksen olennaisten ajan kuluessa 
tuloutettavien asiakassopimusten taloudellisesta 
sisällöstä.

•	 Arvioimme konsernin ajan kuluessa tuloutettavien 
asiakassopimusten laskentaperiaatteiden yhden-
mukaisuutta sovellettaviin laskentastandardeihin 
nähden. 

•	 Kävimme läpi ajan kuluessa tuloutettavien asia-
kassopimusten taloudellisia sopimusehtoja sekä 
tuloutuksessa käytettyjä arvioita ja laskelmia.

•	 Arvioimme liikevaihtoon liittyvien liitetietojen 
asianmukaisuutta.

TILINTARKASTUSKERTOMUS
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TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT HALLITUKSEN JA  

TOIMITUSJOHTAJAN VELVOLLISUUDET

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen 
laatimisesta siten, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja 
riittävän kuvan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansain-
välisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja siten, 
että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa 
voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien 
säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimuk-
set. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta 
sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi 
voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytök-
sestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.  

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan 
velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä 
jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään 
seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että 
tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. 
Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustu-
en, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai 
toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa 
kuin tehdä niin.

TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUDET 

TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUKSESSA 

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, 
onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä 
tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä 
antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. 
Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se 
ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan 
hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilin-
tarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytök-
sestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, 
jos niiden yksin tai yhdessä voitaisiin kohtuudella odottaa 
vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät 
tilinpäätöksen perusteella. 

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen 
kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytäm-
me ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. 

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Lisäksi: 
• tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai

virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheel-
lisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin
riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja han-
kimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.
Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen
virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski
siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys
jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä
yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista
esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittä-
mistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

• muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta
relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukai-
set tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä
tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausun-
non emoyhtiön tai konsernin sisäisen valvonnan
tehokkuudesta.

• arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimispe-
riaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien
tietojen kohtuullisuutta.

• teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja
toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös
perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta,
ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin
perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista
tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista
epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta
epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa toimin-
taansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista
epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää
tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota
epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin
tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät
ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopää-
töksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen
antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastu-
sevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet
voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai
konserni pysty jatkamaan toimintaansa.
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• arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esi-
tettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa,
rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös
sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten,
että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

• hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen so-
veltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia
yhteisöjä tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta
informaatiosta pystyäksemme antamaan lausunnon
konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin
tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suoritta-
misesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa 
tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta 
sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan 
lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puut-
teellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana. 

Lisäksi annamme hallintoelimille vahvistuksen siitä, että 
olemme noudattaneet riippumattomuutta koskevia rele-
vantteja eettisiä vaatimuksia, ja kommunikoimme niiden 
kanssa kaikista suhteista ja muista seikoista, joiden voi 
kohtuudella ajatella vaikuttavan riippumattomuuteemme, 
ja soveltuvissa tapauksissa niihin liittyvistä varotoimista.

Päätämme, mitkä hallintoelinten kanssa kommuni-
koiduista seikoista olivat merkittävimpiä tarkasteltavana 
olevan tilikauden tilintarkastuksessa ja näin ollen ovat 
tilintarkastuksen kannalta keskeisiä. Kuvaamme kyseiset 
seikat tilintarkastuskertomuksessa, paitsi jos säädös 
tai määräys estää kyseisen seikan julkistamisen tai kun 
äärimmäisen harvinaisissa tapauksissa toteamme, ettei 
kyseisestä seikasta viestitä tilintarkastuskertomuksessa, 
koska siitä aiheutuvien epäedullisten vaikutusten voitaisiin 
kohtuudella odottaa olevan suuremmat kuin tällaisesta 
viestinnästä koituva yleinen etu. 

MUUT RAPORTOINTIVELVOITTEET
TILINTARKASTUSTOIMEKSIANTOA KOSKEVAT TIEDOT 

Plc Uutechnic Group Oyj:stä tuli yleisen edun kannalta 
merkittävä yhteisö 18.1.1989. Ernst & Young Oy (ja sen 
edeltäjät) on toiminut yhtiön tilintarkastajana koko sen 
ajan, kun yhtiö on ollut yleisen edun kannalta merkittävä 
yhteisö.

MUU INFORMAATIO

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaati-
osta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen ja 
vuosikertomukseen sisältyvän informaation, mutta se ei 
sisällä tilinpäätöstä eikä sitä koskevaa tilintarkastuskerto-
mustamme.

Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta 
informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpää-
töksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme 
arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa 
tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankki-
mamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin 
olevan olennaisesti virheellistä. Toimintakertomuksen 
osalta velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko 
toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien 
säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen 
ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimin-
takertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen 
sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johto-
päätöksen, että muussa informaatiossa on olennainen 
virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä 
ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Helsingissä 3. maaliskuuta 2020

Ernst & Young Oy
tilintarkastusyhteisö

Osmo Valovirta
KHT

TILINTARKASTUSKERTOMUS
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Plc Uutechnic Group Oyj 

Osavuosikatsaus (Q1 and Q3) 

Plc Uutechnic Group Oyj: LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI – 

SYYSKUULTA 2020 

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ SISÄPIIRITIETO 19.10.2020 klo 9:00  

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI – 

SYYSKUULTA 2020 

TILAUSKANTA VAHVISTUI SELVÄSTI 

Tässä liiketoimintakatsauksessa esitetään UTG -konsernin jatkuvien toimintojen avainlukuja 

ja keskeisimpiä tapahtumia tammi – syyskuussa 2020 sekä vertailulukuja vuodelta 2019. 

Luvut ovat tilintarkastamattomia. 

UTG -konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto 1.1.- 30.9.2020 oli 12,0 milj. € (12,7 milj. 

€) ja liikevoitto 0,7 milj. € (0,8 milj. €). Konsernin tilauskanta 30.9.2020 oli 8,7 milj. € (6,5 

milj. €) ja tilauskertymä tilikauden alusta oli 14,4 milj. € (12,5 milj. €). Kolmannen 

vuosineljänneksen tilauskertymä oli 5,4 milj. € (2,9 milj. €). 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

Konsernin tavoitteena on olla vakavarainen, maailmanlaajuisesti tunnettu ja haluttu 

yhteistyökumppani valitsemillaan tuote- ja markkinasegmenteillä. Konserni tavoittelee 

kasvua orgaanisesti sekä mahdollisten yritysjärjestelyjen kautta. Lisäksi tavoitteena on 

kasvattaa liiketoimintaa kehittämällä ja yhtenäistämällä myynti- ja toimitusprosessia sekä 

laajentumalla uusille markkinoille.  
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Koronapandemian toinen aalto on lähtenyt voimalla liikkeelle eri maissa. UTG konsernin 

henkilöstö on välttynyt tartunnoilta. Pandemia ei ole ainakaan toistaiseksi vaikuttanut 

merkittävästi toimintaamme. Pandemiaan varautuminen jatkuu.  

Kolmannen kvartaalin päättyessä tilauskanta on erittäin hyvän tilauskertymän ansiosta 

merkittävästi viime vuoden tilannetta parempi. Osa tilauksista toimitetaan ensi vuonna. 

Plc Uutechnic Group Oyj toistaa vuoden vaihteen näkymänsä, jossa olemme kannattavampia 

jo kuluvana vuonna, mutta suurempaan kasvu- ja kannattavuusloikkaan uskomme vasta 

vuoden 2020 jälkeen.   

LIIKETOIMINTA 

UTG -konsrenin tammi-syyskuun liikevaihto heikkeni 6,1 % viime vuoteen nähden, mutta 

kannattavuus pysyi samalla tasolla 5,9 % (6,0). Viime vuoden kolmas kvartaali oli erittäin 

vahva ja tänä vuonna projektien luovutuksia on suhteessa enemmän vuoden viimeisellä 

neljänneksellä. Heinä-syyskuun tilauskertymä oli pandemiasta huolimatta erittäin vahva ja 

tilauskanta on 34% suurempi viime vuoteen nähden.  

Tietojärjestelmäprojektin käyttöönotto etenee suunnitelmien mukaan.  

KATSAUSKAUDELLA JULKAISTUT PÖRSSI- JA LEHDISTÖTIEDOTTEET 

Pörssitiedotteet: 

29.01.2020        Uutechnic Group terävöittää organisaatiotaan  

20.02.2020        Uutechnic Group konserni muuttaa nimensä UTG Mixing Groupiksi 

25.02.2020        Plc Uutechnic Group Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2019 

25.02.2020        UTG Mixing Group vahvistaa strategiaansa vuosille 2020-2022 ja 

taloudelliset tavoitteet 

04.03.2020        Kutsu Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 

04.03.2020        Konsernitilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkka- ja 

palkkioselvitys 2019 on julkaistu 

18.03.2020        Varsinaisen yhtiökokouskutsun peruminen 

27.04.2020        Plc Uutechnic Group Oyj: liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2020 

08.06.2020        Kutsu Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 

30.06.2020        Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 
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20.07.2020        Plc Uutechnic Group Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020 

13.08.2020        UTG Mixing Groupille merkittävä tilaus 

Lehdistötiedotteet: 

16.07.2020        UTG Mixing Groupille merkittävä tilaus 

12.08.2020        UTG Mixing Groupille merkittävä tilaus 

Uudessakaupungissa 19.10.2020 

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ 

Hallitus 

Lisätietoja: 

Jouko Peräaho, toimitusjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj, +358 500 740 808 

www.utgmix.com 

UTG Mixing Group on maailmanlaajuisesti toimiva teknologiakonserni, joka tarjoaa 

kilpailukykyisiä sekoitusteknisiä ratkaisuja asiakaslähtöisesti minimoimalla 

elinkaarikustannukset. “Partnership built to last – and perform”, on brändilupauksemme. 

Palvelemme asiakasta aina parhaalla mahdollisella tavalla viemällä globaalin 

kyvykkyytemme paikallisesti lähelle asiakasta. 

Tärkeimmät asiakassektorimme ovat kemian-, elintarvike-, metallurginen- ja 

lannoiteteollisuus sekä ympäristöteknologia, vesienkäsittely ja lääketeollisuus. 

UTG Mixing Groupin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj, jonka osakkeet on listattu 

Nasdaq Helsingissä. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat 

Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.   

Viestin lähettäjä Company News System, www.nasdaqomxnordic.com/news 
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TILAUS 

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ SISÄPIIRITIETO 13.8.2020 klo 9:00 

UTG MIXING GROUPILLE MERKITTÄVÄ TILAUS  

UTG Mixing Groupiin kuuluva Stelzer Rührtechnik Int. GmbH on saanut merkittävän 

tilauksen Kiinasta yhdeltä alansa johtavalta tekstiiliteollisuuden materiaalituottajalta. 

Tilaus käsittää 24 kappaletta sekoittimia vaativaan kemianteollisuuden prosessiin.  

Tilauksen kokonaisarvo on noin 2 miljoonaa euroa. Tilaus on kirjattu vuoden 2020 

kolmannelle vuosineljännekselle ja toimitukset ajoittuvat vuoden 2020 viimeisen 

neljänneksen ja vuoden 2021 kolmannen neljänneksen väliselle ajalle.  

”Tilaus on Stelzerin historian suurin yksittäinen toimitussopimus. Tänä vuonna Stelzer on 

onnistunut siirtymään projektien koossa astetta suurempien projektien potentiaaliseksi 

toimittajaksi. Tähänkin asiakkaaseen olemme pystyneet luomaan pitkäaikaisen suhteen, 

mutta aikaisemmin emme ole saaneet näin suuria tilauksia heiltä. Tämä kauppa todistaa 

laitteidemme elinkaaren aikaista suorituskykyä verrattuna kiinalaisiin kilpailijoihin ja 

UTG Mixing Groupin osaamista kemian- ja polymeeriteollisuudessa. Tilaus vahvistaa 

entisestään vuoden 2021 peruskuormaamme.” toteaa operatiivinen johtaja Jussi Vaarno.  

Uudessakaupungissa 13.8.2020 

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ 

Hallitus 

Lisätietoja: 

Jouko Peräaho, toimitusjohtaja +358 50 074 0808 

Jussi Vaarno, operatiivinen johtaja, +358 407 799 570 
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www.utgmix.com 

UTG Mixing Group on maailmanlaajuisesti toimiva teknologiakonserni, joka tarjoaa 

kilpailukykyisiä sekoitusteknisiä ratkaisuja asiakaslähtöisesti minimoimalla 

elinkaarikustannukset. “Partnership built to last – and perform”, on brändilupauksemme. 

Palvelemme asiakasta aina parhaalla mahdollisella tavalla viemällä globaalin 

kyvykkyytemme paikallisesti lähelle asiakasta. 

Tärkeimmät asiakassektorimme ovat kemian-, elintarvike-, metallurginen- ja 

lannoiteteollisuus sekä ympäristöteknologia, vesienkäsittely ja lääketeollisuus. 

UTG Mixing Groupin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj, jonka osakkeet on listattu 

Nasdaq Helsingissä. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat 

Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.   

Viestin lähettäjä Company News System, www.nasdaqomxnordic.com/news 
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PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 

1 § 
Yhtiön toiminimi on Plc Uutechnic Group Oyj ja kotipaikka Uusikaupunki. 

2 § 
Yhtiön toimialana on metalliteollisuuden harjoittaminen ja sen tuotteiden kotimainen ja 
kansainvälinen kauppa. Yhtiön toimialana on huolehtia myös sen konserniin kuuluvien yhtiöiden 
hallinnosta ja rahoituksesta. Yhtiö huolehtii myös konsernin yhtiöiden organisaatiosta, rahoituksesta, 
laskentatoimesta, konttoripalveluista, osto- ja myyntitehtävistä sekä muista konsernin 
hallintopalveluista. Yhtiö voi hankkia patentteja ynnä muita oikeuksia konsernin lukuun sekä tarjota 
konsulttipalveluja, omistaa ja hallita kiinteistöjä ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita, harjoittaa 
vuokrausta, muuta leasing-toimintaa sekä sijoittaa varojaan osakkeisiin, arvopapereihin ja muihin 
rahamarkkinainstrumentteihin. Yllämainittua toimintaa yhtiö voi harjoittaa joko suoraan tai tytär- ja 
osakkuusyrityksiä käyttäen. 

3 § 
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. 

4 § 
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) jäsentä. Hallituksen 
jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee hallitus keskuudestaan. Yhtiön 
toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen puheenjohtaja. 

5 § 
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee. 

6 § 
Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin yhdessä hallituksen jäsenen 
kanssa. 

Hallitus päättää prokuran myöntämisestä ja lakkauttamisesta. Prokurat voidaan antaa siten, että 
prokuristi edustaa yhtiötä yksin tai yhdessä toisen prokuristin kanssa tai hallituksen jäsenen kanssa. 

7 § 
Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä 
tilintarkastusyhteisö.  

Tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja tehtävä 
päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

8 § 
Yhtiön tilikausi alkaa 1. päivänä tammikuuta ja päättyy joulukuun 31. päivänä. 
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9 § 
Yhtiökokous voidaan hallituksen päätöksen mukaisesti pitää yhtiön kotipaikkakunnalla tai 
Helsingissä. 

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa 
ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina huomioiden osakeyhtiölain mukaiset kutsuaikamääräykset, 
yhtiön internetsivuilla ja muulla hallituksen mahdollisesti päättämällä tavalla. 

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle 
kokouskutsussa mainittuna aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. 

10 § 
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa 
tilikauden päättymisestä.  

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on: 

esitettävä 

1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä 

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava 

8. hallituksen jäsenet; sekä
9. tilintarkastaja.
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