
 

 

 

 
EFORE OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 25.2.2020 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE 

YHTIÖKOKOUKSELLE     

 
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen 

 

Eforen yhtiöjärjestyksen 1 §:ää ehdotetaan muutettavaksi seuraavasti: 

 

1 §  Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 

 

Yhtiön toiminimi on Enedo Oyj ja rinnakkaistoiminimi englanniksi on Enedo Plc. 

Yhtiön kotipaikka on Vantaa. 

 

Osakepääoman alentaminen 

 

Hallitus ehdottaa, että yhtiön rekisteröityä osakepääomaa alennetaan 15.000.000 

eurosta 14.900.000 eurolla 100.000 euroon ja että alennuksen määrä 14.900.000 

euroa siirretään sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.  

 

Oman pääoman rakenteen kannalta on tarkoituksenmukaista muuttaa yhtiön 

pääomarakennetta niin, että osakepääoman osuus koko omasta pääomasta laskee. 

Osakepääoman alentamisella parannetaan edellytyksiä varojenjakoon tulevina 

tilikausina. Osakepääoman alentaminen edellyttää osakeyhtiölain mukaista 

kuulutusmenettelyä. Kaikista osakepääoman alentamiseen liittyvistä käytännön 

toimenpiteistä päättää hallitus. Järjestely ei vaadi toimenpiteitä 

osakkeenomistajilta. 

 

Osakkeiden yhdistäminen sekä siihen liittyvä suunnattu osakeanti ja osakkeiden 

lunastus  

 

Hallitus ehdottaa, että yhtiön osakkeiden lukumäärää vähennetään osakepääomaa 

alentamatta. Järjestely ehdotetaan tehtäväksi luovuttamalla yhtiön hallussa 

olevia osakkeita ja lunastamalla yhtiön osakkeita siten, että jokaista 50 yhtiön 

tämänhetkistä osaketta vastaa yksi yhtiön osake sen jälkeen, kun järjestely on 

toteutettu. 

 

Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on osakkeiden kaupankäynnin edellytysten 

parantaminen yksittäisen osakkeen arvoa kasvattamalla. Hallitus katsoo, että 

osakkeiden yhdistäminen on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun 

mukaista ja että yhdistämiselle ja siihen liittyvälle osakeannille ja osakkeiden 

lunastamiselle on siksi yhtiön kannalta erityisen painava taloudellinen syy. 

Osakkeiden yhdistäminen ei vaikuta yhtiön omaan pääomaan.  

 

Hallitus ehdottaa, että yhtiö lunastaa jokaiselta osakkeenomistajalta 

vastikkeetta osakemäärä, joka saadaan kertomalla kullakin osakkeenomistajan 

jäljempänä määriteltynä Transaktiopäivänä omistamien osakkeiden lukumäärä 

kertoimella 49/50 eli jokaista 50 olemassa olevaa osaketta kohden lunastetaan 49 

osaketta (”Lunastussuhde”).  

 

Osakkeenomistajan omistamien osakkeiden lukumäärä Transaktiopäivänä arvioidaan 

arvo-osuustilikohtaisesti ennen lunastuksen toteuttamista. Osakkeiden murto-

osien syntymisen välttämiseksi hallitus ehdottaa, että yhtiö luovuttaa 

suunnatussa annissa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita vastikkeetta siten, 

että jokaisen osakkeenomistajan arvo-osuustilin mukaisesta osakkeiden 

lukumäärästä Transaktiopäivänä tehdään jaollinen 50:llä. Yhtiön luovuttamien 

omien osakkeiden enimmäismäärä on 49 kerrottuna sellaisten arvo-osuustilien 

määrällä Transaktiopäivänä, joilla säilytetään yhtiön osakkeita. Yhtiön 

luovutettavien osakkeiden enimmäismääräksi ehdotetaan 217.217 osaketta. 

Enimmäismäärä perustuu hallituksen tämän ehdotuksen päivämääränä laatimaan 

arvioon yhtiön osakkeenomistajien määrästä. Yhtiön hallitus valtuutetaan 

päättämään kaikista muista osakkeiden vastikkeettomaan luovuttamiseen 

liittyvistä asioista. 



 

 

 

Osakkeiden yhdistämispäivä (”Transaktiopäivä”), jonka perusteella määräytyy 

osakkeenomistajalle luovutettavien ja osakkeenomistajalta lunastettujen 

osakkeiden määrä on 27.2.2020. Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan arvo-

osuusjärjestelmässä pörssikaupankäynnin päättymisen jälkeen Transaktiopäivänä. 

Osakkeiden mitätöinti ja yhtiön uusi kokonaisosakemäärä näkyvät 

kaupparekisterissä arviolta viimeistään 28.2.2020. Kaupankäynti yhtiön 

osakkeiden uudella kokonaismäärällä alkaa Nasdaq Helsingissä uudella ISIN-

tunnuksella arviolta 28.2.2020. 

 

Ennen osakkeiden yhdistämistä yhtiö mitätöi tarvittaessa osakkeitaan sellaisen 

määrän, että yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaismäärä on ennen 

yhdistämistä 50 jaollinen. Tämän yhtiökokouskutsun päivämäärän mukaisen yhtiön 

liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaismäärän perusteella yhtiö on päättänyt 

38 osakkeensa mitätöimisestä. Mainittu mitätöinti ja siihen liittyvä yhtiön 

kokonaisosakemäärän väheneminen tullaan ilmoittamaan rekisteröitäväksi 

viipymättä.  

 

Yhdistämisen yhteydessä vastikkeetta lunastetut osakkeet mitätöidään 

välittömästi lunastuksen jälkeen hallituksen päätöksellä. 

 

Vastikkeetta lunastettavien kokonaismäärä on yhtiökokouskutsupäivän mukaisen 

tilanteen perusteella yhteensä enintään 409.980.437 osaketta. 

 

Mikäli järjestely toteutetaan, se ei vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. 

Tarvittaessa yhtiön osakkeen kaupankäynti Nasdaq Helsingissä keskeytetään 

väliaikaisesti tarvittavien teknisten järjestelyiden tekemiseksi 

kaupankäyntijärjestelmässä Transaktiopäivän jälkeen. 

 

Hallitus ehdottaa lisäksi, että ylimääräinen yhtiökokous päättää muuttaa 

varsinaisen yhtiökokouksen 11.4.2019 antamaa valtuutusta osakeannista sekä 

optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 

antamisesta niin, että valtuutus käsittäisi jatkossa yhteensä enintään 1.686.500 

osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön osakkeista osakkeiden 

yhdistämisen rekisteröimisen jälkeen. 

 


