
1. Olen Eforen osakkeenomistaja. Mitä minun tulee nyt tehdä? 
Sinun ei tarvitse tehdä mitään osakkeiden yhdistämiseksi. Efore hoitaa yhdistämisen, eikä se vaadi 

toimia osakkeenomistajilta. Osakkeenomistajat voivat halutessaan osallistua Eforen ylimääräiseen 

yhtiökokoukseen 25.2.2020, jossa päätetään mm. osakkeiden yhdistämisestä. 

2. Missä suhteessa osakkeita yhdistetään? 
50 (Viisikymmentä) Eforen osaketta yhdistetään yhdeksi osakkeeksi. Eforen osakkeiden 

kokonaismäärä pienenee noin 421,6 miljoonasta osakkeesta noin 8,4 miljoonaan osakkeeseen. 

3. Miksi yhdistäminen tehdään? 
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. 

4. Kuinka 50:1 yhdistäminen oikeastaan toimii? 
Käytännössä yhdistämisen lopputulos on sama kuin 50 vanhan osakkeen yhdistäminen yhdeksi 

uudeksi osakkeeksi, joka on 50 kertaa vanhaa osaketta arvokkaampi. Teknisesti ottaen 50:1 -

yhdistämisessä Efore lunastaa kaikilta osakkeenomistajilta sen lukumäärän osakkeita, joka saadaan 

kertomalla osakkeenomistajan osakemäärä luvulla 49/50. Esimerkiksi jos sijoittajalla on 100 Eforen 

osaketta, 98 osaketta lunastetaan (49/50 x 100 = 98) ja sijoittajalla on jatkossa 2 osaketta. 

 

Osakkeiden murto-osien syntymisen välttämiseksi kunkin osakkeenomistajan uusi osakemäärä 

pyöristetään ylöspäin lähimpään tasalukuun, joka on jaollinen yhdistämissuhteella. Käytännössä 

ylöspäin pyöristäminen toteutetaan niin, että Efore suuntaa hallussaan olevia osakkeita 

maksuttomalla osakeannilla niille osakkeenomistajille, joiden osakemäärä ei ole jaollinen 50:llä. 

 

Esimerkiksi: jos sijoittajalla on 145 osaketta, Efore antaa hänelle viisi (5) osaketta maksutta, jolloin 

kokonaismäärä ennen yhdistämistä on 150 osaketta. Tällöin osakemäärä on jaollinen 50:llä ja uusi 

osakemäärä osakkeiden yhdistämisen jälkeen on kolme (3) osaketta. 

 

5. Vaikuttaako osakkeiden yhdistäminen sijoitukseni arvoon? 
Lyhyt vastaus on ei merkittävästi. Yhdistäminen tarkoittaa vain osakkeiden lukumäärän 

vähentämistä. Yhdistäminen ei vaikuta osakkeiden kokonaismarkkina-arvoon. 

Käytännössä Efore suuntaa maksutta osakkeita niille osakkeenomistajille, joiden osakemäärä ennen 

yhdistämistä ei ole jaollinen yhdistämissuhteella. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseiset 

osakkeenomistajat saavat ilmaiseksi enintään 2,45 euron arvosta osakkeita (49 osaketta x 0,05 

euroa/osake). 

 

Seuraavat esimerkit havainnollistavat kuvitteellista osakkeiden 50:1 -yhdistämisen tulosta. 

a) Oletetaan, että sijoittajalla on 10 000 osaketta, ja osakkeen markkinahinta on 0,05 euroa 

osakkeelta, jolloin koko sijoituksen arvo on 500 euroa. Oletetaan myös, että osakkeen hinta 

ei muutu markkinoilla mistään muusta syystä. Kun 50 osaketta on yhdistetty yhdeksi, 

sijoittaja omistaa 200 osaketta hinnaltaan 2,50 euroa osakkeelta, jolloin sijoituksen arvo on 

yhä 500 euroa. 

b) Oletetaan, että sijoittajalla on 10 040 osaketta, ja osakkeen markkinahinta on 0,05 euroa 

osakkeelta, jolloin koko sijoituksen arvo on 502 euroa. Oletetaan myös, että osakkeen hinta 



ei muutu markkinoilla mistään muusta syystä. Koska osakemäärä ei ole jaollinen 50:llä, 

Efore suuntaa sijoittajalle 10 osaketta maksutta. Tällöin sijoittajalla on 10 050 osaketta, 

joiden arvo on 502,50 euroa välittömästi ennen yhdistämistä, eli 0,50 euroa enemmän, kuin 

ennen maksutonta osakeantia. Kun 50 osaketta on yhdistetty yhdeksi, sijoittaja omistaa 201 

osaketta hinnaltaan 2,50 euroa osakkeelta, jolloin sijoituksen arvo on yhä 502,50 euroa. 

6. Vaikuttaako osakkeiden yhdistäminen omistukseeni yhtiössä? 
 

Ei, paitsi pyöristysosakkeiden antamisen osalta, missä tapauksessa sijoittajan omistus Eforessa 

muuttuu osakkeen murto-osan verran. 

7. Mikä on yhdistämisen aikataulu? 

 25.2.2020: Ylimääräinen yhtiökokous 

o Eforen ylimääräinen yhtiökokous kokoontuu päättämään mm. osakkeiden 

yhdistämisestä 

 27.2.2020: Osakkeiden yhdistämispäivä 

o Osakkeiden yhdistämispäivän perusteella määräytyy ylöspäin pyöristyksen myötä 

annettavien osakkeiden määrä kunkin osakkeenomistajan osalta 

 28.2.2020: Osakkeiden mitätöinti 

o Osakkeiden mitätöinti ja yhtiön uusi kokonaisosakemäärä näkyvät 

kaupparekisterissä viimeistään arviolta 28.2.2020. 

 28.2.2020: Kaupankäynti uudella osakemäärällä alkaa 

o Kaupankäynti yhtiön osakkeiden uudella kokonaismäärällä alkaa Nasdaq Helsingissä 

uudella ISIN-tunnuksella arviolta 28.2.2020. 
 


