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HALLITUKSEN PÄÄTÖS OSAKEANNISTA
1.

Osakeanti, osakkeet ja merkintäoikeus
Enfo Oyj (”Yhtiö”) tarjoaa osakeannilla merkittäväksi enintään 59.928 kappaletta uusia
osakkeita.
Osakkeet tarjotaan osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:ssä säädetyn osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti osakkeenomistajien merkittäväksi samassa suhteessa
kuin heillä ennestään on Yhtiön osakkeita.
Osakkeet tarjotaan jokaiselle Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon
täsmäytyspäivänä 1.11.2016 merkitylle Yhtiön osakkeenomistajalle, tai hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta sen osakkeenomistajan, jonka lukuun osakkeet on
kyseisenä päivänä kirjattu osakasluetteloon, merkittäväksi osakeyhtiölain 9 luvun 3
§:ssä säädetyn osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti samassa suhteessa kuin heillä ennestään on Yhtiön osakkeita.
Jokainen osakkeenomistaja saa arvo-osuustililleen jokaista täsmäytyspäivänä
1.11.2016 omistamaansa osaketta kohden yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan
arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden. Kymmenellä (10) merkintäoikeudella voi merkitä yhden (1) osakkeen. Osakkeiden murto-osia ei voi merkitä, eli jokaisen uuden
osakkeen merkitsemiseen tarvitaan tasan 10 merkintäoikeutta.
Merkintäoikeuksien ISIN-tunnus on FI4000224043.
Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet
eivät oikeuta merkintäoikeuksiin.
Tilinhoitajat voivat asettaa rajoituksia sen suhteen, milloin merkintäoikeuksien mahdollisesta luovutuksesta ja luovutuksensaajan merkinnän tekemisestä on viimeistään ilmoitettava, jotta merkintäoikeuksien uusi haltija voi osallistua osakeantiin.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudella merkitsemättä jääneet osakkeet tarjotaan
toissijaisessa osakemerkinnässä Osuuskunta KPY:n (Y-tunnus 0171476-9) merkittäväksi.
Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä kaikki osakemerkinnät jäljempänä kohdassa 8 mainitussa tilanteessa.
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2.

Merkintähinta
Osakkeet tarjotaan merkittäväksi 83,44 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Merkintähintaa määritettäessä on otettu huomioon Yhtiön konsernin osakekohtainen oma
pääoma jäljempänä kohdassa 8 tarkoitetussa osavuosikatsauksessa sekä Yhtiön tiedossa olevat osakekohtaiset kauppahinnat vapaaehtoisissa osakeluovutuksissa.
Merkintähinnat merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon.

3.

Merkintäaika
Osakkeiden merkintäaika ensisijaisessa merkinnässä alkaa 4.11.2016 klo 9.30 ja päättyy kahden viikon kuluttua merkintäajan alkamisesta eli 18.11.2016 klo 20.00. Tilinhoitajat voivat asettaa merkinnän tekemiselle merkintäajan päättymistä aikaisemmin päättyviä aikarajoja. Merkintäpaikat ottavat vastaan merkintöjä tavanomaisina aukioloaikoinaan.
Hallituksella on oikeus jatkaa merkintäaikaa. Mahdollinen merkintäajan pidennys ilmoitetaan viimeistään merkintäajan päättyessä yhtiötiedotteella Yhtiön internet-sivuilla.
Toissijaisen merkinnän merkintäaika alkaa välittömästi ensisijaisen merkinnän päättymisen jälkeen ja päättyy hallituksen päätöksellä, viimeistään toissijaisessa merkinnässä merkittäväksi tarjottujen osakkeiden tultua merkityksi.

4.

Merkintäpaikat
Osakkeita voi merkitä Nordea Pankki Suomi Oyj:n (”Nordea”) konttoreissa niiden tavanomaisina aukioloaikoina sekä Nordea 24/7 asiakaspalvelussa puhelimitse pankkitunnuksilla ma–pe klo 8.00–20.00 numerossa 0200 3000 (suomenkielinen palvelu,
pvm/mpm), numerossa 0200 5000 (ruotsinkielinen palvelu, pvm/mpm) tai ma–pe klo
10.00–16.30 numerossa 0200 70000 (englanninkielinen palvelu, pvm/mpm).
Nordea 24/7:n kautta tehty merkintätoimeksianto edellyttää, että merkitsijällä on voimassa oleva sopimus pankkitunnuksista Nordean kanssa. Yhteisöt eivät voi antaa merkintätoimeksiantoja puhelimitse Nordea 24/7:n kautta. Nordea 24/7:n puhelut nauhoitetaan. Merkintöjä ei voi tehdä Nordean verkkopankissa.
Tilinhoitajat, jotka ovat tehneet Nordean kanssa sopimuksen asiakkaidensa merkintöjen välittämisestä, vastaanottavat osakeannin merkintätoimeksiantoja. Euroclear Finlandin arvo-osuustiliasiakkaiden tulee antaa merkintätoimeksiantonsa Nordean konttorissa.

5.

Osakkeiden merkintä ja maksaminen
Merkintäoikeuksien haltija voi osallistua osakeantiin merkitsemällä osakkeita arvoosuustilillään olevilla merkintäoikeuksilla ja maksamalla merkintähinnan. Merkinnän te-
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kemiseksi merkintäoikeuksien haltijan on annettava merkintätoimeksianto oman tilinhoitajansa tai omaisuudenhoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti. Merkintäoikeuksien haltija, joka ei saa merkintäohjeita omalta tilinhoitajaltaan, voi ottaa yhteyttä Nordeaan.
Jos merkintäoikeuteen oikeuttava osake on pantattu tai sitä rasittaa jokin muu rajoitus,
merkintäoikeuden käyttäminen voi edellyttää pantinhaltijan tai muun oikeudenhaltijan
suostumusta.
Osakkeiden merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen
yhteydessä Nordean tai kyseisen omaisuudenhoitajan tai tilinhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.
Hallintarekisterin hoitajan nimiin merkittyjen merkintäoikeuksien omistajien on annettava merkintätoimeksianto hallintarekisterin hoitajan ohjeiden mukaisesti.
Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Mikäli merkintää ei
makseta näiden ehtojen mukaisesti tai maksu on vajaa, merkintätoimeksianto voidaan
hylätä. Tällaisessa tilanteessa maksettu merkintähinta palautetaan merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.
Merkintäoikeuksilla tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa.
Toissijaisen merkinnän osalta osakkeiden merkintä ja maksaminen tapahtuu toissijaiseen merkintään oikeutetulle osakkeenomistajalle lähetettävien ohjeiden mukaisesti.
Osakkeiden merkintähinta on myös toissijaisessa merkinnässä maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä.
Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty ennen merkintäajan päättymistä 18.11.2016 klo
20.00, raukeavat arvottomina.
Osakkeiden merkinnästä ei veloiteta merkitsijältä kuluja tai palkkioita. Tilinhoitajat voivat periä hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä sekä osakkeiden ja merkintäoikeuksien säilyttämisestä.
6.

Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille
Merkintäoikeuksien perusteella merkityt osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille
merkinnän rekisteröimisen jälkeen väliaikaisina osakkeina (ISIN-tunnus
FI4000224050), jotka vastaavat Yhtiön osakkeita. Osakeannissa annettavat osakkeet
merkitään kaupparekisteriin ja väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin (ISIN-tunnus FI0009015093) arviolta 25.11.2016. Osakkeet tuottavat täydet
osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja merkitty Yhtiön osakasluetteloon, arviolta 25.11.2016.
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7.

Lunastusvelvollisuus
Osakeannissa annettavia osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä säädetty lunastusvelvollisuuslauseke.

8.

Yhtiökokouksen valtuutus sekä osakeannin tarkoitus, osakeannin rauettaminen
tarkoituksen jäädessä toteutumatta ja muut seikat
Hallitus tekee tämän osakeantipäätöksen yhtiökokouksen 30.3.2016 päättämän valtuutuksen perusteella.
Osakeannin tarkoituksena on hankkia Yhtiön hallituksen projektinimellä Panthers neuvottelemassa yrityskaupassa tarvittavia varoja Yhtiölle. Mikäli projektinimellä Panthers
neuvoteltua yrityskauppaa koskevaa sopimusta ei allekirjoitettaisi, Yhtiön hallituksella
on oikeus, ja sen tulee, hylätä tehdyt osakemerkinnät ja siten rauettaa tämä osakeanti.
Yhtiön hallitus toteaa osakeyhtiölain tarkoittamana selostuksena, että jakson 1.7.—
30.9.2016 osavuosikatsaus julkaistaan viimeistään silloin, kun osakeantipäätöksestä ilmoitetaan osakkeenomistajille, ja että sen jälkeisiä Yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia ei ole.
Hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä arviolta 22.11.2016.
Yhtiön hallitus päättää osakeantiin liittyvistä muista seikoista, mahdollisista teknisistä
korjauksista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.

9.

Informaatio
Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä merkintäajan alkamisesta alkaen Yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.enfo.fi.

10.

Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen
Osakeantiin ja osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia mahdollisesti koskevat
riitaisuudet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.
Mikäli näiden ehtojen alkuperäisen suomenkielisen version ja englanninkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva.

