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TOIMINTAOHJEET

KUTSUMME SINUT MUKAAN 
EFOREN OSAKEANTIIN 
• Efore tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi enintään 365 863 897 uutta osaketta 

osakkeenomistajien olemassa olevien Eforen osakkeiden omistuksen suhteessa.

• Yhdellä Eforen osakkeella saa yhden merkintäoikeuden. Yksi merkintäoikeus oikeuttaa mer-
kitsemään seitsemän osakeannissa tarjottavaa osaketta. Merkintähinta on 0,03 euroa tar-
jottavalta osakkeelta.

• Osakeannissa tavoitteena on kerätä noin 11 miljoonan euron bruttovarat.

• Efore aikoo käyttää osakeannilla keräämänsä varat yhtiön strategian mukaisten suunnitel-
mien edistämiseen sekä yhtiön pääomarakenteen ja käyttöpääoman vahvistamiseen.

• Efore on tiedottanut marraskuussa 2018 kahdesta yritysjärjestelystä, päivitetystä strategi-
asta sekä asettamistaan taloudellisista tavoitteista. Tutustuthan huolella näihin seikkoihin, 
joista on kerrottu tarkemmin tässä markkinointiesitteessä.

• Eforen keskeisiä taloudellisia tietoja on esitetty markkinointiesitteen sivuilla 12—13. Koh-
dassa esitetään myös tilintarkastamattomia pro forma -taloudellisia tietoja, jotka liittyvät 
 Powernet International Oy:n hankintaan.

Eri toimintavaihtoehdot osakeannissa

• Voit käyttää saamasi merkintäoikeudet uusien osakkeiden merkitsemiseen. 

• Voit ostaa pörssissä lisää merkintäoikeuksia. 

• Voit myydä pörssissä osan merkintäoikeuksistasi tai kaikki merkintäoikeutesi. 

• Mikäli et ole vielä Eforen osakkeenomistaja, voit ostaa merkintäoikeuksia pörssistä ja 
merkitä niillä osakkeita.

• Osakeantiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia sekä esimerkin osakkeiden merkinnästä 
löydät sivuilta 16—17. 

• Mikäli ostat merkintäoikeuksia pörssistä, huomioithan että voit tehdä merkintäoikeuksilla 
merkinnän vasta kun ostetut merkintäoikeudet ovat kirjautuneet arvo-osuustilillesi. 

Muistathan toimia!

Mikäli et merkitse merkintäoikeuksillasi osakkeita tai myy merkintäoikeuksiasi pörssissä, 
merkintäoikeudet raukeavat arvottomina merkintäajan päättymisen jälkeen. 

Huomaathan lisäksi, että omaisuudenhoitajasi saattaa pyytää sinua antamaan merkintä-
toimeksiantosi jo ennen merkintäoikeuksien kaupankäyntiajan päättymistä. 

Osakkeiden merkintä tulee tehdä oman omaisuudenhoitajasi antamien ohjeiden mukaisesti. 
Mikäli et saa ohjeita omaisuudenhoitajaltasi, voit olla yhteydessä pääjärjestäjään puhelimitse 
ma–pe kello 9–16 numerossa (09) 4766 9573 ja sähköpostitse operations@evli.com.

Viimeinen kaupankäyntipäivä merkintäoikeuksia sisältävillä osakkeilla: viimeistään 28.11. 
hankittu osake oikeuttaa merkintäoikeuteen

28.11.2018

Osakkeilla käydään kauppaa ilman merkintäoikeutta 29.11.2018

Osakeannin täsmäytyspäivä: merkintäoikeudet jaetaan osakkeenomistajille 30.11. omistusten 
suhteessa

30.11.2018

Merkintäaika alkaa 
Kaupankäynti merkintäoikeuksilla Helsingin Pörssissä alkaa 

5.12.2018

Kaupankäynti merkintäoikeuksilla Helsingin Pörssissä päättyy 13.12.2018 klo 18.25

Merkintäaika päättyy: käyttämättömät merkintäoikeudet raukeavat arvottomina 19.12.2018 klo 16.30

Kaupankäynti merkittyjä tarjottavia osakkeita vastaavilla väliaikaisilla osakkeilla alkaa 
Helsingin Pörssissä

20.12.2018 (arvio)

Pörssitiedote osakeannin lopullisesta tuloksesta 28.12.2018 (arvio)

Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa samanlajisina olemassa olevien osakkeiden kanssa 2.1.2019 (arvio)

OSAKEANNIN TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ

Esimerkki osakkeiden merkitsemisestä

Omistat 1 000 
Eforen osaketta. 
Saat näillä 1 000 

merkintäoikeutta. 
Nämä oikeuttavat 

merkitsemään 
7 000 osaketta.

Maksat 0,03 euroa 
yhdestä uudesta 

osakkeesta eli 
yhteensä 210 euroa.

Omistat osakeannin 
jälkeen yhteensä 

8 000 Eforen osaketta.

Osakkeenomistajana saat jokaista täsmäytyspäivänä omistamaasi Eforen osaketta kohden 

yhden merkintäoikeuden. Yhdellä merkintäoikeudella voit merkitä seitsemän osakeannissa 

tarjottavaa osaketta. Yhden osakkeen merkintähinta on 0,03 euroa.
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Vuonna 1973 perustettu Efore on kansainvälinen, vaati-
via tehonsyöttötuotteita ja ratkaisuja suunnitteleva, ke-
hittävä ja valmistava yhtiö. Eforen erityisosaamista ovat 
vaativissa ympäristöolosuhteissa käytettävät tuotteet 
ja ratkaisut.

Teholähteet muuttavat verkosta saatavan sähkövirran 
laitteelle sopivaan muotoon. Yhtiö valmistaa myös ko-
konaisia järjestelmäratkaisuja, joilla voidaan tehonsyö-
tön lisäksi muun muassa varastoida energiaa sähkökat-
kojen varalle. 

Pääkonttori

Stroudsburg,
Yhdysvallat Tunis,

Tunisia

Peking,
Kiina

Tukholma,
Ruotsi

Osimo,
Italia

Suzhou,
Wuxi,
Kiina

Tampere,
Suomi
Helsinki,
Suomi

Teknologia ja kehittäminen

Tuotanto

Myyntikonttori

EFORE – VAATIVIA TEHONSYÖTÖN 
TUOTTEITA JA RATKAISUJA

EFOREN TARJOAMAT TUOTTEET JA RATKAISUT PÄHKINÄNKUORESSA:

• Käyttökohteet muun muassa teollisuudessa, terveydenhuollon laitteissa, energian tuotannossa sekä jakelussa 
telekommunikaatioalalla, kuljetusalalla ja valaistuksessa

• Sekä standardoituja että laitekohtaisesti räätälöityjä teholähteitä
• Asiakaskunta koostuu muun muassa telekommunikaatio-, teollisuus- ja valaistusalan OEM-yhtiöistä sekä alan 

tukkumyyjistä ja jakelijoista
• Päämarkkina-alueet Eurooppa ja Yhdysvallat

Eforella on kaksi liiketoiminta-aluetta: teollisuus ja te-
lekommunikaatio. Teollisuusliiketoiminta muodostuu 
kahdesta tuotelinjasta, jotka ovat Systems sekä Digi-
tal Power and Light. Telekommunikaatioliiketoiminnan 
tuotelinja on Telecom.

Eforen liikevaihto vuonna 2017 oli 69,9 miljoonaa eu-
roa, ja sen palveluksessa työskenteli keskimäärin 432 
työntekijää.

Eforen toimipisteet maailmanlaajuisesti

SYSTEMS
• Systems-tuotelinjan tuotteita ovat teholähdetuot-

teet ja pitkälle räätälöidyt teholähde- ja tehonsyöt-
tökokonaisuudet. Tuotteita käytetään erityisesti vaa-
tivissa toimintaympäristöissä, kuten sähkönsiirron ja 
-jakelun valvonnassa ja ohjauksessa, öljyn ja kaasun 
tuotannossa ja jalostuksessa, automaatiossa, raide-
liikenteessä, puolustusalalla, tietoliikenteessä ja me-
riliikenteessä.

• Myynnistä noin puolet muodostuu teholähdejärjes-
telmistä ja puolet yksittäisistä teholähdetuotteista. 

• Keskeinen tuote on DC-varatehojärjestelmä, joka 
huolehtii tarvittavasta energian varastoinnista sekä 

tehon syötöstä tilanteissa, joissa normaali verkosta 
tuleva tehonsyöttö katkeaa. 

• Efore toi syksyllä 2018 markkinoille uuden sukupol-
ven tasasuuntaajatuotteen (MHE, modular high ef-
ficiency), joka on korkean hyötysuhteen teholähde. 
Eforen MHE-tuotteiden hyötysuhde on yli 96 pro-
senttia edustaen yhtiön arvion mukaan teollisuussek-
torin ehdotonta huippua. Yhtiö on parhaillaan aloit-
tamassa laitteiden tuotantoa.

• Systems-tuotelinjan keskeinen vahvuus on kokonais-
valtainen tehonsyötön suunnitteluosaaminen sekä 
teknologia.

Efore sopi 21.11.2018 hankkivansa Powernet Internatio-
nal Oy:n osakekannan. Hankinnan myötä Eforen vahva 
tekninen osaaminen ja asiakaskunta laajentuvat ja kan-
sainvälistyvät merkittävästi sekä tuote- ja järjestelmä-
tarjonta vahvistuvat entisestään.

Vuonna 1992 perustettu Powernet on tunnettu toimija 
teholähteiden ja järjestelmien suunnittelussa ja valmis-
tuksessa Pohjois- ja Keski-Euroopassa. Powernetillä  on 

noin 30 työntekijää, ja sen liikevaihto tilikaudella 2017 oli 
9,7 miljoonaa euroa ja käyttökate 0,9 miljoonaa euroa. 

Efore aikoo rahoittaa hankinnan osakeannilla. Powerne-
tin hankinta on ehdollinen sille, että osakeanti toteutuu 
riittävästi ehtojensa mukaan siten, että yhtiö kerää osa-
keannilla vähintään 8 miljoonan euron bruttovarat tai on-
nistuu hankkimaan rahoituksen kauppahinnan maksuun 
muulla tavoin. 

EFORE HANKKII POWERNETIN – TUKEA LIIKETOIMINNAN KASVUUN

Powernet toimii asiakaskohtaisten teholähteiden ja jär-
jestelmien suunnittelussa ja valmistuksessa, joista esi-
merkkejä ovat räätälöidyt tehonsyöttökokonaisuudet 
sekä turnkey-toimitusprojektit muun muassa junateol-
lisuuteen. Powernet on lisäksi kehittänyt edelläkävijänä 
IoT-teknologiaa hyödyntävää tehonsyöttöjärjestelmien 
kunnonvalvontaa, jota käytetään muun muassa älykkäis-
sä akkulatureissa. Powernetin vahvuuksiin kuuluu myös 
asiakkaiden loppusovellusten erinomainen tuntemus.

Kokonaisuus muodostaa vahvaan ja monivuotiseen 
suomalaiseen osaamiseen perustuvan pohjan, jolle Efo-
re voi rakentaa uutta ja kasvavaa liiketoimintaa. Tällä 
hankinnalla Efore siirtää painopistettään entistä vah-
vemmin kohti korkeamman lisäarvon tuotteita ja rat-
kaisuja, joihin sisältyy enemmän osaamista, ja vahvistaa 
kykyään kokonaisten ratkaisujen elinkaaren hallintaan.

KOHTI KORKEAMMAN LISÄARVON TUOTTEITA JA RATKAISUJA
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DIGITAL POWER AND LIGHT

TELECOM

Digital Power and Light -tuotelinjan muodostavat Digi-
tal Power, joka valmistaa pääasiassa asiakkaille räätä-
löityjä teholähde- ja tehonsyöttökokonaisuuksia teolli-
suuden erilaisiin käyttökohteisiin, ja Digital Light, joka 
valmistaa erilaisissa valaistuksen lopputuotteissa käy-
tettäviä LED-teholähteitä.

Digital Powerin tuotteet ovat pääasiassa asiakkaille rää-
tälöityjä teholähteitä erilaisiin vaativiin käyttökohtei-
siin, kuten tehdasautomaatioon, teolliseen testaukseen, 
LED-näyttöihin, kuljetusvälineisiin ja terveydenhuollon 
laitteisiin. Räätälöintien pohjana ovat yhtiön kehittämät 
tuotealustat, joita voidaan käyttää muille asiakkaille tar-
jottavissa tuotteissa.

• Telecom-tuotelinja tarjoaa telekommunikaation, da-
taliikenteen, puolustuksen ja muiden teollisuuden-
alojen yrityksille tarkoitettuja teholähteitä. Tuotelin-
jan asiakkaisiin kuuluvat muun muassa kansainväliset 
verkkolaitevalmistajat.

• Telecom-tuotelinjassa on aikaisemmin keskitytty te-
lekommunikaatioalan yrityksiin ja tarjottu pääasiassa 
asiakaskohtaisesti räätälöityjä teholähteitä. Tavoittee-
na on lisätä selkeästi useammalle asiakkaalle tarjot-
tavissa ratkaisuissa hyödynnettävien standardimuo-
toisten tuotteiden tarjontaa. 

• Tuotelinja on erikoistunut räätälöityjen teholähtei-

den lisäksi piirilevyihin asennettaviin teholähteisiin, 
räkkeihin tai kaappeihin perustuviin tehojärjestelmiin 
ja vaativaan käyttöön tarkoitettuihin kokonaisratkai-
suihin. 

• Tuotelinjan valikoimassa on myös yhtiön kumppa-
neiden suunnittelemia tuotteita. Kumppanien avul-
la Efore pystyy vähentämään tuotekehitykseen kulu-
via resursseja ja tarjoamaan asiakkailleen laajemman 
tuotevalikoiman. 

• Vahvuuksia ovat erityisesti hyvä asiakkaiden tuottei-
den ja markkinavaatimusten ymmärrys, palvelualttius 
ja ongelmanratkaisukyky. 

Efore tiedotti huhtikuussa 2018 suunnitelmistaan yhti-
öittää telekommunikaatioliiketoiminta erilliseksi yhtiöksi 
tavoitteenaan muodostaa yhteistyöyritys. Marraskuus-
sa 2018 Efore tiedotti allekirjoittaneensa aiesopimuksen 
yhteistyöyrityksestä kiinalaisen teholähdekumppanin 
kanssa. Yhtiön tavoitteena on, että yhteistyöjärjestely 
toteutettaisiin vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksel-
lä. Aiesopimus on sitomaton eikä velvoita lopullisen so-
pimuksen tekemiseen. 

Järjestelyn yhteydessä Efore siirtäisi telekommunikaa-
tioliiketoimintaan liittyvät varansa ja velvoitteensa luo-
tavaan alakonserniin. Tavoitteena on, että kumppa-
ni tekisi sijoituksen alakonserniin, jossa Eforella säilyisi 
ensi vaiheessa osake-enemmistö. Aiesopimuksen mu-
kaan yhteistyökumppanilla olisi mahdollisuus kasvattaa 
omistustaan myöhemmin sovittavin ehdoin saavuttaak-
seen osake-enemmistön. Osapuolten alustava arvio ala-
konsernin arvostuksesta ennen yhteistyökumppanin si-
joitusta on enintään 8 miljoonaa euroa.

• Mahdollisen yhteistyön kautta Efore tavoittelee te-
lekommunikaatioliiketoiminnan kasvavaa volyymia, 
kannattavuuden varmistamista pitkällä aikavälillä 
sekä yhtiön uskottavuuden vahvistamista. 

• Mahdollinen laaja yhteistyö käsittäisi muun muas-
sa tuotekehityksen ja tuoteportfolion laajentamisen, 
myynnin ja markkinoinnin sekä projektihallinnan.

• Yhteistyö antaisi Eforelle laajemmat resurssit tuote-
portfolion täydentämiseen ja asiakaskysyntään vas-
taamiseen sekä vahvistaisi Eforen uskottavuutta eri-
tyisesti suurten asiakkaiden näkökulmasta. Myynnissä 
ja markkinoinnissa yhteistyön tarkoituksena olisi hyö-
dyntää globaalisti molempien yhtiöiden myyntikana-
via ja asiakkuuksia. Eforelle tämä tarkoittaisi erityi-
sesti uusia mahdollisuuksia laajentaa asiakaspohjaa 
ja vähentäisi riippuvuutta yksittäisistä Telecom-tuo-
telinjan asiakkaista. 

• Yhteistyömalli lisäisi Eforen liiketoiminnan skaalautu-
vuutta kasvavan volyymin kautta. 

• Hankinnoissa ja materiaalitoiminnoissa mahdollinen 
yhteistyö antaisi konkreettiset mahdollisuudet kus-
tannussäästöihin.

EFOREN TAVOITTELEMA YHTEISTYÖYRITYS KIINALAISEN TEHOLÄHDEKUMPPANIN KANSSA

Vuonna 2017 yhtiö laajensi Digital Powerin tarjontaa tes-
taus- ja mittauslaitteisiin ja digitaalisiin näyttöihin sekä 
toi markkinoille uuden tuotealustan. Tuotealustojen poh-
jalta tuotteita ja teholähteitä voidaan muuntaa tai kehit-
tää helposti ja nopeasti asiakkaiden tarpeita vastaavak-
si, mikä tehostaa toimintaa ja parantaa kannattavuutta. 

Digital Lightin tuotteet ovat erilaisissa valaistuksen lop-
putuotteissa käytettäviä LED-teholähteitä. Tuoteportfo-
lio on perinteisesti painottunut matalan tehon LED-te-
holähteisiin, joita käytetään erityisesti huoneistojen 
valaistusratkaisuissa. Yhtiö on siirtänyt asteittain pai-
nopistettään korkean tehon LED-teholähdemarkkinoil-
le ja pyrkii kasvattamaan osuuttaan ja myyntiään niillä. 

Matalan tehon LED-teholähteissä keskeinen vahvuus 
on ollut Strato-tuotesarjan vakaa kehitys ja arvostettu 

asema, joita yhtiö on pystynyt hyödyntämään korkean 
tehon LED-teholähteiden markkinoille siirtyessään. 
Yhtiö toi vuonna 2018 markkinoille uuden sukupolven 
Strato Evo -tuotesarjan, jonka merkittävin lisäarvo asi-
akkaalle on tuotteen ominaisuuksien ohjelmoitavuus 
myyntikanavassa. 

Korkean tehon LED-teholähteissä yhtiö pystyy hyö-
dyntämään entistä paremmin keskeisiä vahvuuksiaan, 
kuten pitkää kokemusta, projektiosaamista sekä tuot-
teidensa luotettavuutta, kestävyyttä ja tuoteälyä. Esi-
merkkejä korkean tehon LED-teholähteiden lopputuot-
teista ovat urheilustadionien, lentokenttien ja teollisten 
alueiden valaistukset. Ensimmäiset toimitukset on teh-
ty kesällä 2018.
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Teholähdemarkkinalla vallitsevat useat kasvussa ole-
vat globaalit megatrendit, jotka tukevat erityisesti kor-
keamman teknologisen osaamisen omaavia teholähde-
valmistajia. 

MEGATRENDIT TUKEVAT KORKEAMMAN 
TEHOLÄHDETEKNOLOGIAN OSAAJIA

Eforen teollisuusliiketoiminnan puolella esimerkiksi 
LED-valaistuksen lisääntyminen tukee niihin soveltu-
vien teholähteiden markkinaa, koska LED-valaisimissa 
tarvitaan aina erillinen teholähde. Lisäksi yhtiön johdon 
arvion mukaan esimerkiksi valmistavan teollisuuden 
puolella lisääntyvä automatisaatio ja uudet teknologiat 
kasvattavat teholähteiden kysyntää. 

Telekommunikaatioliiketoiminnan puolella vähittäinen 
siirtyminen 5G-teknologiaan tulee muuttamaan monia 
aloja, sillä yhä useampi laite tulee olemaan yhteydessä 
verkkoon. Lisäksi 5G-teknologian aiempia teknologiasu-
kupolvia lyhyempi kantama tarkoittaa, että tukiasemia, 
joihin tarvitaan aina teholähde, tullaan asentamaan 
merkittävästi nykyistä tiheämmin.¹

TEHOLÄHTEITÄ OEM-YHTIÖILLE

Teholähteet ovat komponentteja OEM-yhtiöiden tuot-
teille, jotka myydään loppukäyttäjälle. Teholähteet 
myydään joko suoraan tai alan tukkumyyjän tai jake-
lijan kautta OEM-yhtiölle. Vuonna 2015 noin 32 miljar-
din Yhdysvaltain dollarin teholähdemarkkinasta noin 67 
prosenttia koostui teholähdevalmistajien OEM-yhtiöille 

myymistä teholähteistä ja loput 33 prosenttia OEM-yh-
tiöiden omiin lopputuotteisiinsa valmistamista teholäh-
teistä. Efore toimii näistä markkinoista ensimmäisellä eli 
kaupallisella teholähdemarkkinalla.2 

Globaalin kaupallisen teholähdemarkkinan kooksi ar-
vioidaan vuonna 2018 noin 21,4 miljardia Yhdysvaltain 
dollaria. Vuosina 2015–2020 arvioitu keskimääräinen 
vuosittainen kasvu on 0,7 prosenttia, ja markkinan koko 
olisi 22,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuonna 2020. 
Vaikka markkina kokonaisuutena kasvaa varsin maltilli-
sesti, sen sisäiset segmentit kasvavat eri vauhtia.2 

Eforen pääasiallinen kohdemarkkina koostuu kuljetuk-
sesta, terveydenhuollosta, puolustus-, avaruus- ja il-
mailualasta, teollisuudesta, LED-valaistuksesta sekä 
telekommunikaatiosta. Yhtiön kohdemarkkinan kaikki 
segmentit kasvavat lähivuosina lukuun ottamatta tele-
kommunikaatiosegmenttiä, jonka on MTC:n analyysissa 
arvioitu supistuvan vuosina 2015–2018 ja kasvavan tä-
män jälkeen maltillisesti. Yhtiön johdon arvion mukaan 
keskeinen tulevaisuuden tekijä telekommunikaatioseg-
mentissä on teleoperaattoreiden 5G-teknologiaan liit-
tyvien investointien kasvu.

Kaupallisella teholähdemarkkinalla toimii noin tuhat yhtiö-
tä. Yhtiön johdon arvion mukaan myös keskisuurilla toi-
mijoilla, kuten Eforella, on mahdollisuus kasvattaa markki-
naosuuttaan ja kasvaa markkinaa nopeammin esimerkiksi 
erityisosaamisen tai merkittävien asiakkuuksien kautta.

1 Yhtiön johdon arvio. 2 Micro-Tech Consultants. Global Switching Power Supply Industry 2016. 8/2016. 
Lähde: Micro-Tech Consultants. Global Switching Power 
Supply Industry 2016

Lähde: Micro-Tech Consultants. Global Switching Power 
Supply Industry 2016
CAGR = Keskimääräinen vuotuinen kasvu

KAUPALLISEN TEHOLÄHDEMARKKINAN 
JAKAUTUMINEN 2018E

EFOREN PÄÄASIALLINEN KOHDEMARKKINA 
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Eforen merkintäoikeusannin tavoitteena on tukea yhtiön strategian mukaisten suunnitelmien edistämistä sekä vah-
vistaa yhtiön pääomarakennetta ja vahvistaa käyttöpääomaa. Tavoitteena on kerätä osakeannilla noin 11 miljoonan 
euron bruttovarat. 

EFOREN STRATEGIA JA 
TALOUDELLISET TAVOITTEET

OSAKEANNILLA KERÄTTÄVÄT VARAT 
TUKEVAT EFOREN RAKENNEMUUTOSTA

Yhtiö kerää osakeannilla noin 10,3 miljoonan euron 
nettovarat, josta noin 4,6 miljoonaa euroa kuitataan 
lainasaatavia vastaan yhtiön suostumuksella ja noin 
5,7 miljoonaa euroa rahana yhtiöön, olettaen, että 
osakeanti toteutuu täysimääräisenä. 

Olettaen, että osakeanti toteutuu täysimääräisenä, 
Efore kykenee toteuttamaan Powernetin hankinnan, 
minkä lisäksi yhtiön rahoitustilanne paranee merkit-
tävästi. Tämä antaisi Eforelle nykyistä merkittävästi 
paremmat edellytykset toteuttaa strategiansa mu-
kaisia toimenpiteitä. Ei ole kuitenkaan varmuutta, 
että yhtiö onnistuu strategiansa toteuttamisessa tai 
suunnittelemissaan yritysjärjestelyissä.

OSAKEANNILLA KERÄTTÄVÄT VARAT KÄYTETÄÄN SEURAAVASTI:

• Yhtiö tiedotti huhtikuussa 2018 rahoitusratkaisusta, 
jossa tietyt yhtiön osakkeenomistajat antoivat yhti-
ölle 4,4 miljoonan euron lyhytaikaisen lainan. Yhtiön 
osakkeenomistajat ovat sitoutuneet käyttämään tä-
män lainasumman pääoman korkoineen 31.12.2018 eli 
yhteensä 4,6 miljoonaa euroa osakkeiden merkitse-
miseen osakeannissa. Osa osakeannilla kerättävistä 
varoista käytetään edellä mainittujen lainojen pää-
omien ja niille kertyneiden korkojen takaisinmaksuun.

• Noin 2,5 miljoonaa euroa aiotaan käyttää Powernetin 
osakekannan kauppahinnan maksamiseen.

• Yhtiö on sopinut päärahoittajapankkinsa kanssa 

 lyhentävänsä tältä saatuja lainoja 0,2 miljoonalla eu-
rolla, mikäli yhtiö onnistuu keräämään osakeannilla 
vähintään 8,0 miljoonan euron bruttovarat. Lisäksi 
yhtiö on sopinut päärahoittajapankkinsa kanssa ly-
hentävänsä sen antamia lainoja määrällä, joka vastaa 
20:tä prosenttia osakeannilla kerättävistä bruttova-
roista, siltä osin kuin ne ylittävät 8,0 miljoonaa euroa. 
Lainojen uudelleenjärjestely on ehdollinen osakean-
nin toteutumiselle.

• Osakeannilla vahvistetaan yhtiön käyttöpääomaa, ja 
kerättäviä varoja voidaan käyttää myös yleisiin liike-
toiminnan tarpeisiin.

KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET

Edellyttäen, että suunniteltu järjestely Powernetin hankinnan osalta toteutuu, Eforen taloudelliset tavoitteet ovat: 
• Saavuttaa vuonna 2019 yli 70 miljoonan euron liikevaihto, selkeästi positiivinen käyttökate (oikaistuna vertailukel-

poisuuteen vaikuttavilla erillä) ja positiivinen liiketoiminnan rahavirta.
• Keskipitkän aikavälin tavoitteet:

•  10 prosentin vuotuinen orgaaninen liikevaihdon kasvu
•  yli 90 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2021
•  vähintään 10 prosentin käyttökate vuonna 2021 sekä
•  omavaraisuusasteen selkeä parantuminen vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon tasosta.

Eforen hallitus vahvisti marraskuussa 2018 yhtiön päi-
vitetyn strategian sekä keskipitkän aikavälin taloudelli-
set tavoitteet vuosille 2019–2021. 

Yhtiön toiminnassa ovat jatkossa tärkeinä elementteinä 
ja kulmakivinä seuraavat neljä osa-aluetta: elinkaariajatte-
lu, älykäs räätälöinti, yhteistyökumppanuudet ja kustan-
nustehokkuus. Nämä neljä osa-aluetta luovat hyvät edel-
lytykset Eforen tulevaisuuden rakentamiselle ja kasvulle. 

Yhtiön missiona on ”Smart Solutions for Electric Futu-
re”. Yhtiön toiminta-ajatuksena on tuottaa tehokkaita 
ja laadukkaita tehoelektroniikkatuotteita ja -järjestelmiä 
asiakaskuntansa vaativiin nykyisiin ja tulevaisuuden tar-
peisiin. Efore tulee olemaan mukana asiakkaidensa lii-
ketoimintojen ja toimintaympäristön sähköistämisessä 
ja digitalisoinnissa sekä omalta osaltaan luomassa edel-
lytyksiä kestävälle kehitykselle.

EFORELLA USEITA KESKEISIÄ VAHVUUKSIA VAATIVISSA TEHOLÄHTEISSÄ

SMART SOLUTIONS FOR ELECTRIC FUTURE

Eforen strategian toteuttamista ja menestymistä kan-
sainvälisessä teholähdemarkkinassa tukevat useat vah-
vuudet. Keskeisimpiä vahvuuksia ovat:
• Tuotteiden energiatehokkuus ja valmius hyödyntää 

digitalisaation tuomia mahdollisuuksia
• Hyvämaineiset, vakavaraiset ja tunnetut asiakkaat

• Erinomainen tekninen osaaminen ja asiakasymmärrys
• Laadukkaiden ja kestävien tuotteiden aikaansaama 

asiakastyytyväisyys
• Oma tehdas ja luotettavat kumppanit
• Kokenut ja osaava johto
• Efore on haluttu ja arvostettu yhteistyökumppani
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KESKEISIÄ TALOUDELLISIA TIETOJA

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

EBITDA (käyttökate): Liikevoitto/-tappio + poistot aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä + arvonalentumiset

Oikaistu EBITDA (käyttökate):
EBITDA oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä esimerkiksi 
rakennejärjestelyihin liittyen

Liikevoitto/-tappio: Tilikauden tulos – rahoitustuotot – rahoituskulut – tuloverot

Oikaistu  liikevoitto/-tappio:
Liikevoitto/-tappio oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä esimerkiksi 
rakennejärjestelyihin liittyen

Sijoitetun pääoman tuotto-% 
(ROI):

(Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut)               
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskim. tilikauden aikana)   

x 100

Oman pääoman tuotto-% 
(ROE):

Voitto/tappio                                     
Oma pääoma (keskim. tilikauden aikana)   

x 100

Maksuvalmius (Current ratio): Lyhytaikaiset varat 
Lyhytaikaiset velat

Omavaraisuusaste-%: Oma pääoma                                 
Taseen loppusumma – saadut ennakot   

x 100

Korolliset nettorahoitusvelat: Korolliset rahoitusvelat – kaupankäyntitarkoituksessa olevat sijoitukset – rahavarat

Nettovelkaantumisaste, %: Korolliset nettorahoitusvelat 
Oma pääoma                             

x 100

Tulos/osake: Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto/tappio 
Keskim. ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo 

Tulos/osake (laimennettu): Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto/tappio                                    
Keskim. ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo laimennusvaikutus huomioituna

Osinko/osake: Tilikaudelta jaettava osinko 
Osakkeiden lukumäärä 

Henkilöstö keskimäärin: Tilikauden kalenterikuukausien lopussa palveluksessa olleen henkilökunnan lukumäärän 
keskiarvo

1.1.—30.6.2018 1.1.—30.6.2017 1.1.—31.12.2017 1.1.—31.12.2016
                                   (tilintarkastamaton)                          (tilintarkastamaton, ellei toisin ole ilmoitettu)

Liikevaihto, MEUR 24,6 39,4 69,9* 75,4*

- muutos, % -37,6 -0,3 -7,3 -16,1

Telekommunikaatioliiketoiminta 7,6 19,4 31,7 34,2

- muutos, % -61,1 7,8 -7,2 -23,8

Teollisuusliiketoiminta 17,0 19,9 38,2 41,2

- muutos, % -14,5 -7,4 -7,3 -8,6

Oikaistu liikevoitto/-tappio, MEUR -4,0 0,7 -0,2 -4,8

Liikevoitto/-tappio, MEUR -4,0 0,7 -0,2* -9,7*

Tilikauden voitto/tappio, MEUR -4,3 0,0 -0,6* -11,4*

EBITDA (käyttökate), MEUR -1,6 2,6 3,6 -5,7

Oikaistu EBITDA (käyttökate), MEUR -1,6 2,6 3,6 -0,9

Oman pääoman tuotto (ROE), % -176,8 0,3 -7,9 -85,5

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -39,5 5,7 -2,2 38,0

Korolliset nettorahoitusvelat, MEUR 15,3 7,3 8,1 7,5

Nettovelkaantumisaste, % 562,6 97,5 115,6 99,5

Maksuvalmius (Current ratio) 0,6 0,8 0,7 0,9

Omavaraisuusaste, % 7,5 18,7 17,9 15,7

Tuotekehitysmenot yhteensä, MEUR 4,5 5,1 9,2 9,5

- prosenttia liikevaihdosta, % 18,3 13,0 13,2 12,8

Osakekohtainen tulos (laimentamaton sekä 
laimennettu), EUR 

-0,08 0,00 -0,01* -0,22*

Osakekohtainen osinko, EUR - - - -

Henkilöstö keskimäärin 397 436 432 679

* tilintarkastettu

Edellisen sivun taulukossa on esitetty valikoituja Efore-konsernin tilintarkastamattomia taloudellisia tietoja 30.9.2018 
päättyneiltä yhdeksän ja kolmen kuukauden jaksoilta. Yhtiö on laatinut nämä taloudelliset tiedot osakeannin esitet-
tä varten IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen.

1.1.—30.9.2018 1.7.—30.9.2018

Yhdeksän kuukauden 
ajanjakso

Kolmen kuukauden 
ajanjakso

Liikevaihto, MEUR 37,7 13,1

Telekommunikaatioliiketoiminta, MEUR 12,3 4,7

Teollisuusliiketoiminta, MEUR 25,5 8,4

Oikaistu liikevoitto/-tappio, MEUR -4,8 -0,9

Liikevoitto/-tappio, MEUR -4,8 -0,9

Tilikauden voitto/tappio, MEUR -5,3 -1,0

EBITDA (käyttökate), MEUR -1,6                           0,0

Oikaistu EBITDA (käyttökate), MEUR -1,6 0,0

Oman pääoman tuotto (ROE), % -164,4 -95,4 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -34,0 -18,7 

Korolliset nettorahoitusvelat, MEUR 15,4 15,4

Nettovelkaantumisaste, % 947,9 947,9 

Omavaraisuusaste, % 4,6 4,6 

Tuotekehitysmenot yhteensä, MEUR 6,5 2,0

- prosenttia liikevaihdosta, % 17,3 15,5

Osakekohtainen tulos (laimentamaton sekä laimennettu), EUR -0,10 -0,02

Henkilöstö keskimäärin 403 414

Ohessa esitetyt tilintarkastamattomat pro forma -tie-
dot Powernet International Oy:n hankinnasta on esi-
tetty havainnollistamistarkoituksessa. Ne kuvaavat mi-
ten Eforen liiketoiminnan tulos olisi muodostunut, jos 
Powernet-hankinta olisi toteutunut 1.1.2018, ja miten 
tase olisi muodostunut, jos hankinta olisi toteutunut 
30.9.2018. 

Powernetin hankinta on tarkoitus rahoittaa osakeannil-
la, ja osakeannin vaikutukset on kuvattu pro forma -tie-
doissa. Pro forma -laskelmissa on kuvattu myös yhtiön 
lyhytaikaisten rahoitusjärjestelyjen vaikutus osakeannin 
yhteydessä. Pro forma -tietojen tarkoituksena ei ole en-
nakoida, millaiseksi Efore-konsernin liiketoiminnan tulos 
tai tase muodostuvat tulevaisuudessa. Pro forma -tie-
doissa ei ole myöskään otettu huomioon mahdollisia 
hankintaan liittyviä synergiaetuja. 

Tuloslaskelmaan liittyviä pro forma -tietoja (MEUR)

Liikevaihto 44,6

Liikevoitto/-tappio -5,2

Tilikauden tulos -5,7

Taseeseen liittyviä pro forma -tietoja (MEUR)

Pitkäaikaiset varat 22,5

- joista liikearvo 5,0

Lyhytaikaiset varat 23,4

- joista rahavarat 4,4

Oma pääoma 11,9

Pitkäaikaiset velat 5,1

- joista korolliset velat 2,3

Lyhytaikaiset velat 28,9

- joista korolliset velat 11,7

Tilintarkastamattomat pro forma -muotoiset taloudelliset tiedot
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Osakeannin taustaa on kuvattu yksityis-
kohtaisemmin Finanssivalvonnan hyväk-
symässä esitteessä kohdassa Osakean-
nin ehdot.
 
Tietyt yhtiön osakkeenomistajat, kaikki 
hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja Jor-
ma Wiitakorpi ja talousjohtaja Vesa Lei-
no ovat sitoutuneet peruuttamattomasti 
merkitsemään osakeannissa tarjottavia 
osakkeita yhteensä enintään noin 5,6 mil-
joonalla eurolla. Sitoumukset vastaavat 
noin 51,0 prosenttia tarjottavista osak-
keista. Merkintäsitoumukset on annettu 
tavanomaisin ehdoin, mukaan lukien, että 
kellään sitoumuksen antajalla ei ole vel-
vollisuutta merkitä tarjottavia osakkeita 
siten, että merkitsijän omistusosuus yhti-
össä nousisi 30,0 prosenttiin yhtiön ääni-
määrästä.

Merkintäoikeus 

Ensisijainen merkintä
Tarjottavat Osakkeet tarjotaan Yhtiön 
osakkeenomistajien merkittäviksi heidän 
Olemassa Olevien Osakkeiden osakeo-
mistuksen suhteessa.

Osakkeenomistaja, joka on Osakeannin 
täsmäytyspäivänä 30.11.2018 (”Täsmäy-
tyspäivä”) merkitty Euroclear Finlandin 
(PL 1110, Urho Kekkosen katu 5C, 00101 
Helsinki) ylläpitämään Yhtiön osakasluet-
teloon tai hallintarekisteröityjen olemassa 
olevien osakkeiden osalta osakkeenomis-
taja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäy-
tyspäivänä kirjattu osakasluetteloon, saa 
automaattisesti yhden (1) vapaasti luo-
vutettavissa olevan arvo-osuusmuotoi-
sen merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”) 
(ISIN-tunnus FI4000359609, kaupan-
käyntitunnus EFO1VU0118) kutakin Täs-
mäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) 
Olemassa Olevaa Osaketta kohden (”En-
sisijainen Merkintäoikeus”).

Osakkeenomistaja tai se henkilö tai yh-
teisö, jolle Merkintäoikeudet ovat siirty-
neet, on oikeutettu merkitsemään yhtä 
(1) Merkintäoikeutta kohden seitsemän 
(7) Tarjottavaa Osaketta. Tarjottavien 
Osakkeiden murto-osia ei voi merkitä, eli 
seitsemän (7) Tarjottavan Osakkeen mer-
kitsemiseen tarvitaan tasan yksi (1) Mer-
kintäoikeus. Yhtiön hallussa olevat omat 
osakkeet eivät oikeuta Merkintäoikeuksiin.

Toissijainen merkintä
Osakkeenomistajalla tai muulla sijoittajal-
la, joka on merkinnyt Tarjottavia Osakkei-
ta Ensisijaisen Merkintäoikeuden nojalla, 
on oikeus merkitä Tarjottavia Osakkeita, 
joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkin-
täoikeuden perusteella (”Toissijainen Mer-
kintä”).

Mikäli kaikkia Tarjottavia Osakkeita ei ole 
merkitty Toissijaisen Merkinnän jälkeen, 
jäljelle jääneet Tarjottavat Osakkeet voi-
daan allokoida merkittäväksi hallituksen 
päättämällä tavalla.

Merkintähinta
Merkintähinta on 0,03 euroa Tarjottaval-
ta Osakkeelta (”Merkintähinta”). Merkin-
tähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoi-
tetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkintähinta sisältää merkintäoikeusan-
neille tavanomaisen alennuksen verrattu-
na Yhtiön osakkeen päätöskurssiin Nas-
daq Helsinki Oy:ssä (”Helsingin Pörssi”) 
Osakeannista päättämistä välittömästi 
edeltävänä kaupankäyntipäivänä.

Merkintäaika
Merkintäaika alkaa 5.12.2018 klo 9.30 ja 
päättyy 19.12.2018 klo 16.30 Suomen aikaa 
(”Merkintäaika”). Tilinhoitajat voivat aset-
taa merkinnän tekemiselle Merkintäajan 
päättymistä aikaisemmin päättyviä aika-
rajoja. Merkintäetuoikeutta tulee käyttää 
Merkintäaikana.
 
Tarjottavien Osakkeiden merkintä Ensi-
sijaisella Merkintäoikeudella ja maksut
Merkintäoikeuksien haltija voi osallistua 
Osakeantiin merkitsemällä Tarjottavia 
Osakkeita arvo-osuustilillään olevilla Mer-
kintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintä-
hinnan. 

Yksi (1) Merkintäoikeus oikeuttaa halti-
jansa merkitsemään seitsemän (7) Tarjot-
tavaa Osaketta. Tarjottavien Osakkeiden 
murto-osia ei voi merkitä. Voidakseen 
osallistua Osakeantiin Merkintäoikeuk-
sien haltijan on annettava merkintätoi-
meksianto Pääjärjestäjän tai asianomai-
sen omaisuudenhoitajan tai tilinhoitajan 
ohjeiden mukaisesti. Merkintäoikeuksien 
haltija, joka ei saa merkintäohjeita omal-
ta tilinhoitajaltaan, voi ottaa yhteyttä Pää-
järjestäjään. 

Jos Merkintäoikeuteen oikeuttava osake 
on pantattu tai sitä koskee jokin muu ra-
joitus, Merkintäoikeutta ei välttämättä voi 
käyttää ilman pantinhaltijan tai muun oi-
keudenhaltijan suostumusta.

Merkintätoimeksiantoja voidaan antaa 
seuraavissa merkintäpaikoissa:
• Evlin toimipisteessä osoitteessa Alek-
santerinkatu 19 A, 00100 Helsinki arkisin 
klo 9–16. Lisätietoja merkintäpalveluista 
saa merkintäaikana puhelimitse ma-pe 
kello 9–16 numerossa +358 9 4766 9573 
ja sähköpostitse osoitteesta operations@
evli.com.
• Sellaisten tilinhoitajien kautta, joilla on 
merkintöjen vastaanottamista koskeva 
sopimus Pääjärjestäjän kanssa. Sijoittaja 
saa ohjeita merkinnän tekemiseksi omal-

ta tilinhoitajaltaan taikka Pääjärjestäjältä 
puhelimitse ma-pe kello 9–16 numerossa 
+358 9 4766 9573 ja sähköpostitse osoit-
teesta operations@evli.com.

Osakeannissa merkittävien Tarjottavien 
Osakkeiden Merkintähinta on maksettava 
kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen 
yhteydessä Pääjärjestäjän tai asianomai-
sen omaisuudenhoitajan tai tilinhoitajan 
antamien ohjeiden mukaisesti. 

Tietyt luonnolliset henkilöt ja oikeushen-
kilöt, jotka ovat Yhtiön 10.4.2018 tiedotta-
man lyhytaikaisen rahoitusjärjestelyn yh-
teydessä antaneet Yhtiölle lainan, saavat 
mahdollisuuden kuitata lainasopimuksiin-
sa perustuvat saatavansa Merkintähintaa 
vastaan Yhtiön suostumuksella. Nämä ta-
hot ovat Jussi Capital Oy, Rausanne Oy, 
4capes Oy, Umo Capital Oy, Heininen In-
vest Oy, Arvojyvä Oy, Jaakko Heininen, 
Pekka Heininen, Soinitilat Oy sekä Tu-
los-Jyvä Oy. 

Niiden osakkeenomistajien tai muiden 
Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, joi-
den osakkeet tai Merkintäoikeudet on re-
kisteröity hallintarekisterin hoitajan nimiin, 
on annettava merkintätoimeksianto hallin-
tarekisterin hoitajan ohjeiden mukaisesti. 

Puutteelliset tai virheelliset merkintätoi-
meksiannot voidaan hylätä. Merkintätoi-
meksianto voidaan hylätä, mikäli mer-
kintämaksua ei makseta näiden ehtojen 
mukaisesti tai jos maksua ei tehdä täy-
simääräisesti. Maksettu merkintämaksu 
palautetaan tällaisessa tilanteessa mer-
kitsijälle. Palautettaville varoille ei makse-
ta korkoa.

Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteel-
la tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä nii-
tä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin 
näiden ehtojen kohdan ”Merkintöjen pe-
ruuttaminen tietyissä olosuhteissa” mu-
kaisesti. 

Käyttämättömät Merkintäoikeudet rau-
keavat arvottomina Merkintäajan päät-
tyessä 19.12.2018 klo 16.30. 

Tarjottavien Osakkeiden merkintä 
Toissijaisessa Merkinnässä ja maksut
Osakkeenomistaja tai muu sijoittaja, joka 
on merkinnyt Tarjottavia Osakkeita Ensisi-
jaisen Merkintäoikeuden nojalla (”Merkitsi-
jä”), on oikeutettu merkitsemään Tarjotta-
via Osakkeita Toissijaisessa Merkinnässä. 

Tarjottavien Osakkeiden merkintä Toissi-
jaisen Merkinnän perusteella tapahtuu lä-
hettämällä merkintätoimeksianto ja sa-
manaikaisesti maksamalla Merkintähinta 
asianomaisen omaisuudenhoitajan tai ti-
linhoitajan tai, mikäli kyseessä on hallinta-
rekisteröity sijoittaja, hallintarekisteröinnin 

OSAKEANNIN EHDOT
hoitajan ohjeiden mukaisesti. Tietyt luon-
nolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, jotka 
ovat Yhtiön 10.4.2018 tiedottaman lyhyt-
aikaisen rahoitusjärjestelyn yhteydessä 
antaneet Yhtiölle lainan, saavat mahdolli-
suuden kuitata lainasopimuksiinsa perus-
tuvat saatavansa Merkintähintaa vastaan 
Yhtiön suostumuksella. Nämä tahot ovat 
Jussi Capital Oy, Rausanne Oy, 4capes 
Oy, Umo Capital Oy, Heininen Invest Oy, 
Arvojyvä Oy, Jaakko Heininen, Pekka Hei-
ninen, Soinitilat Oy sekä Tulos-Jyvä Oy. 

Puutteelliset tai virheelliset merkintätoi-
meksiannot voidaan hylätä. Merkintätoi-
meksianto voidaan hylätä, mikäli mer-
kintämaksua ei makseta näiden ehtojen 
mukaisesti tai jos maksua ei tehdä täy-
simääräisesti. Maksettu merkintämaksu 
palautetaan tällaisessa tilanteessa Mer-
kitsijälle. Palautettaville varoille ei makse-
ta korkoa.

Toissijaisessa Merkinnässä tehdyt merkin-
nät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai 
peruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen 
kohdan ”Merkintöjen peruuttaminen tie-
tyissä olosuhteissa” mukaisesti. 

Yhtiö vahvistaa Tarjottavien Osakkeiden 
merkintöjen hyväksymisen tai hylkäämi-
sen Merkitsijöille, jotka ovat tehneet Tois-
sijaisen Merkinnän. 

Mikäli kaikkia Tarjottavia Osakkeita ei ole 
merkitty Toissijaisen Merkinnän jälkeen, 
jäljelle jääneet Tarjottavat Osakkeet voi-
daan allokoida merkittäväksi hallituksen 
päättämällä tavalla. Toissijaisen Merkinnän 
jälkeen merkitsemättä jääneiden Tarjot-
tavien Osakkeiden merkintäaika päättyy 
kuitenkin 28.12.2018, ja nämä Tarjottavat 
Osakkeet on maksettava merkinnän yh-
teydessä.

Merkintöjen peruuttaminen tietyissä 
olosuhteissa
Mikäli Osakeantiin liittyvää esitettä (”Esi-
te”) täydennetään tai oikaistaan sellaisen 
siinä olevan virheen tai puutteen tai olen-
naisen uuden tiedon johdosta, jolla saat-
taa olla olennaista merkitystä sijoittajil-
le, merkitsijöillä, jotka ovat sitoutuneet 
merkitsemään Tarjottavia Osakkeita en-
nen Esitettä koskevan täydennyksen jul-
kaisemista, on arvopaperimarkkinalain 
(746/2012, muutoksineen) mukaan oi-
keus peruuttaa merkintänsä. Merkitsijöil-
lä on oikeus peruuttaa tekemänsä merkin-
tä kahden (2) pankkipäivän kuluessa siitä, 
kun täydennys on julkistettu. Peruutta-
misoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että 
virhe, puute tai olennainen uusi tieto on 
käynyt ilmi ennen kuin kaupankäynti Tar-
jottavia Osakkeita edustavilla väliaikaisil-
la osakkeilla alkaa tai, Toissijaisessa Mer-
kinnässä, ennen Tarjottavien Osakkeiden 
toimittamista merkitsijöille. Merkinnän 
peruutus koskee peruutettavalla merkin-
nällä tehtyjä merkintöjä kokonaisuudes-
saan. Peruuttamisoikeudesta ja siihen 
liittyvistä menettelyohjeista ilmoitetaan 

pörssitiedotteella samanaikaisesti Esit-
teen mahdollisen täydentämisen kanssa. 
Jos Merkintäoikeuden haltija on myynyt 
tai muuten siirtänyt Merkintäoikeutensa, 
myyntiä tai siirtoa ei voi peruuttaa. 

Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla
Merkintäoikeuksien haltijat voivat myydä 
Merkintäoikeutensa milloin tahansa en-
nen kuin kaupankäynti Merkintäoikeuk-
silla päättyy. Merkintäoikeudet ovat kau-
pankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä 
5.12.2018 klo 10.00 ja 13.12.2018 klo 18.25 
välisenä aikana Suomen aikaa. Merkintä-
oikeuksia voi myydä tai ostaa antamalla 
myynti- tai ostotoimeksiannon omalle ar-
vo-osuustilin hoitajalle tai arvopaperivä-
littäjälle.

Merkintöjen hyväksyminen
Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Ensisijai-
sen Merkintäoikeuden perusteella ja näi-
den Osakeannin ehtojen mukaisesti teh-
dyt merkinnät, jotka on tehty Osakeantiin 
soveltuvien lakien ja säännösten mukai-
sesti. 

Jos kaikkia Osakeannissa liikkeeseen las-
kettavia Tarjottavia Osakkeita ei ole mer-
kitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden pe-
rusteella, Yhtiön hallitus tekee päätöksen 
merkitsemättömien Tarjottavien Osak-
keiden jakamisesta niiden Merkitsijöiden 
kesken, jotka ovat tehneet Toissijaisen 
Merkinnän. Toissijaisen Merkinnän perus-
teella tehtyjen merkintöjen ylimerkintäti-
lanteessa allokaatio Merkitsijöille määräy-
tyy arvo-osuustilikohtaisesti Merkitsijöiden 
Ensisijaisen Merkintäoikeuden nojalla käyt-
tämien Merkintäoikeuksien lukumäärän 
mukaisessa suhteessa, ja mikäli tämä ei 
ole mahdollista, arpomalla. Jos tiettyyn ar-
vo-osuustiliin liittyen annetaan useita mer-
kintätoimeksiantoja, nämä merkintätoimek-
siannot yhdistetään yhdeksi arvo-osuustiliä 
koskevaksi merkintätoimeksiannoksi. 

Mikäli Merkitsijä ei saa kaikkia Toissijaisen 
Merkinnän perusteella merkitsemiään Tar-
jottavia Osakkeita, palautetaan saamatta 
jääneiden Tarjottavien Osakkeiden Mer-
kintähinta Merkitsijälle viimeistään arviol-
ta 2.1.2019. Palautettaville varoille ei mak-
seta korkoa. 

Jos kaikkia Osakeannissa liikkeeseen las-
kettavia Tarjottavia Osakkeita ei ole mer-
kitty Toissijaisen Merkinnän jälkeen, mer-
kitsemättä jääneet Tarjottavat Osakkeet 
voidaan jakaa Yhtiön hallituksen päättä-
mällä tavalla.

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hy-
väksymisestä arviolta 28.12.2018. Yhtiö 
julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen 
pörssitiedotteella arviolta 28.12.2018. 

Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen 
arvo-osuustileille
Merkintätoimeksiannon antajalla on olta-
va arvo-osuustili suomalaisessa tai Suo-
messa toimivassa tilinhoitajassa, ja hänen 

on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero 
merkintätoimeksiannossaan. Henkilötun-
nus, arvo-osuustilinumero ja muut mer-
kintätoimeksiannon kannalta tarpeelli-
set henkilötiedot voidaan luovuttaa myös 
muille toimeksiannon tai Osakeantiin liit-
tyvien tehtävien toteuttamiseen osallistu-
ville tahoille.

Osakeannissa Ensisijaisen Merkintäoi-
keuden perusteella merkityt Tarjotta-
vat Osakkeet kirjataan Merkitsijän ar-
vo-osuustilille merkinnän rekisteröimisen 
jälkeen väliaikaisina osakkeina (ISIN-tun-
nus FI4000359617), jotka vastaavat Tar-
jottavia osakkeita. Väliaikaiset osakkeet 
ovat kaupankäynnin kohteena arviolta 
20.12.2018 lähtien. Väliaikaiset osakkeet 
yhdistetään Yhtiön Olemassa Oleviin 
Osakkeisiin (ISIN-tunnus FI0009900054) 
arviolta 28.12.2018. Toissijaisessa Merkin-
nässä merkityt ja hyväksytyt Tarjotta-
vat Osakkeet kirjataan Merkitsijöiden 
arvo-osuustileille sen jälkeen, kun Tarjot-
tavat Osakkeet on merkitty kaupparekis-
teriin, arviolta 28.12.2018. 

Osakkeenomistajien oikeudet
Tarjottavat Osakkeet oikeuttavat Yhtiön 
mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon 
ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat 
muut osakkeenomistajan oikeudet Yhti-
össä siitä lähtien, kun Tarjottavat Osak-
keet on rekisteröity kaupparekisteriin ja 
merkitty Yhtiön osakasluetteloon, arviol-
ta 28.12.2018. 

Maksut ja kulut
Tarjottavien Osakkeiden merkinnästä ei 
peritä varainsiirtoveroa tai palvelumak-
suja. Tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja 
arvopaperivälittäjät saattavat periä väli-
tyspalkkion kaupankäynnistä Merkintäoi-
keuksilla omien hinnastojensa mukaisesti. 
Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat peri-
vät myös hinnastonsa mukaisen maksun 
arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkei-
den säilyttämisestä.

Informaatio
Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoite-
tut asiakirjat ovat nähtävillä Merkintäajan 
alkamisesta lähtien Yhtiön verkkosivuilla 
osoitteessa www.efore.com/fi/sijoittajille.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien 
ratkaiseminen
Osakeantiin ja Tarjottaviin Osakkeisiin 
sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista 
mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet 
ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistui-
messa Suomessa.

Mikäli näiden ehtojen alkuperäisen suo-
menkielisen version ja englanninkielisen 
käännöksen välillä on eroavaisuuksia, suo-
menkielinen versio on ratkaiseva.

Muut seikat
Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin liitty-
vistä muista seikoista ja niistä aiheutuvis-
ta käytännön toimenpiteistä. 



KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

MIKÄ ON EFORE OYJ:N MERKINTÄOIKEUSANNIN 
TAVOITE JA MIHIN KERÄTTÄVÄT VARAT 
KÄYTETÄÄN?

Osakeannin tarkoituksena on yhtiön strategian mukais-
ten suunnitelmien edistäminen sekä yhtiön pääomara-
kenteen ja käyttöpääoman vahvistaminen. Osakeannilla 
kerättävien varojen käyttökohteista on kerrottu yksi-
tyiskohtaisemmin markkinointiesitteen sivulla 11.

OVATKO EFOREN SUURET OSAKKEENOMISTAJAT 
SITOUTUNEET ENNALTA OSAKEANTIIN?

Tietyt yhtiön osakkeenomistajat sekä yhtiön kaikki hal-
lituksen jäsenet että yhtiön toimitusjohtaja Jorma Wii-
takorpi ja talousjohtaja Vesa Leino ovat sitoutuneet 
peruuttamattomasti merkitsemään osakeannissa liikkee-
seen laskettavia osakkeita yhteensä enintään noin 5,6 
miljoonalla eurolla. Sitoumukset vastaavat noin 51 pro-
senttia tarjottavista osakkeista. 

KUINKA PALJON OSAKKEITA VOIN MERKITÄ 
NYKYISEN EFORE-OMISTUKSENI NOJALLA?

Jokaista täsmäytyspäivänä 30.11.2018 omistettua Efo-
ren osaketta kohden saa yhden merkintäoikeuden. Yksi 
merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään seitsemän osa-
keannissa tarjottavaa osaketta.

MISTÄ TIEDÄN, OLENKO OIKEUTETTU SAAMAAN 
MERKINTÄOIKEUKSIA?

Osakkeenomistaja, joka on osakeannin täsmäytyspäi-
vänä 30.11.2018 merkitty Euroclear Finlandin ylläpitä-
mään yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen 
olemassa olevien osakkeiden osalta osakkeenomista-
ja, jonka lukuun osakkeet on täsmäytyspäivänä kirjat-
tu osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden merkin-
täoikeuden jokaista täsmäytyspäivänä omistamaansa 
yhtä Eforen osaketta kohden. 

Mikäli et omista Eforen osakkeita, voit ostaa merkintä-
oikeuksia Helsingin Pörssistä. Merkintäoikeuksien osto-
toimeksianto tehdään kuten mikä tahansa muu pörssi-
toimeksianto.

MITEN OSAKKEIDEN MERKINTÄ OSAKEANNISSA 
TAPAHTUU KÄYTÄNNÖSSÄ?

Osakkeenomistajana saat merkintäajan alkaessa omai-
suudenhoitajaltasi tai tilinhoitajaltasi ohjeet merkinnän 
tekemiseksi. Toimi saamiesi ohjeiden mukaan. Mikäli et 
jostain syystä saa ohjeita, ota yhteyttä osakeannin pää-
järjestäjään Evliin.  

MIKÄ ON OSAKKEIDEN MERKINTÄHINTA?

Yhdellä olemassa olevalla osakkeella saa yhden mer-
kintäoikeuden. Yksi merkintäoikeus oikeuttaa merkit-
semään seitsemän osakeannissa tarjottavaa osaketta. 
Merkintähinta on 0,03 euroa tarjottavalta osakkeelta.
Esimerkki: Omistat 1 000 Eforen osaketta ja saat näin 
ollen 1 000 merkintäoikeutta. Nämä oikeuttavat mer-
kitsemään 7 000 osaketta. Merkintähinta yhteensä on 
7 000 * 0,03 euroa eli 210 euroa. 

MILLOIN VOIN MERKITÄ OSAKKEITA JA MILLOIN 
VOIN KÄYDÄ KAUPPAA MERKINTÄOIKEUKSILLA?

Eforen osakkeiden merkintäaika on 5.–19.12.2018. Kau-
pankäynti merkintäoikeuksilla tapahtuu Helsingin Pörs-
sissä 5.–13.12.2018.

MITEN MERKINTÄOIKEUKSIA VOI OSTAA?

Mikäli haluat ostaa merkintäoikeuksia, ota yhteyttä 
omaan pankkiisi tai arvopaperinvälittäjääsi. Merkintä-
oikeuksilla voi käydä kauppaa 5.–13.12.2018. Omaisuu-
denhoitajat ja arvopaperinvälittäjät veloittavat kau-
pankäynnistä merkintäoikeuksilla palveluhinnastonsa 
mukaisen palkkion. 

MIKÄ ON MERKINTÄOIKEUDEN HINTA?

Merkintäoikeuksien hinta määräytyy kaupankäynnissä 
Helsingin Pörssissä. 

VOINKO PERUUTTAA OSAKEMERKINNÄN TAI 
MUUTTAA SITÄ?

Osakeannissa tehdyt merkinnät ovat sitovia eikä niitä 
voi peruuttaa, mitätöidä tai muuttaa. Tarjottavat osak-
keet maksetaan merkinnän yhteydessä. Näin ollen si-
joittajien on tehtävä sijoituspäätöksensä ennen kuin 
osakeannin lopullinen tulos on tiedossa. Merkinnän voi 
peruuttaa ainoastaan osakeannin ehdoissa kuvatuissa 
poikkeustilanteissa. 

MITÄ TAPAHTUU, JOS EN HALUA TEHDÄ 
LISÄSIJOITUSTA EFOREEN?

Merkintäajan päättyessä käyttämättömät merkintäoi-
keudet raukeavat arvottomina, eikä kyseisten merkintä-
oikeuksien haltijalle makseta korvausta. Tästä voi aiheu-
tua osakkeenomistajalle taloudellinen tappio.

Voit kuitenkin pyrkiä myymään merkintäoikeutesi Hel-
singin Pörssissä, jossa merkintäoikeudet ovat kaupan-
käynnin kohteena 5.–13.12.2018. Myyntitoimeksianto an-
netaan omaan pankkiin tai arvopaperinvälittäjälle. Voit 
myös myydä osan merkintäoikeuksista ja merkitä saa-
duilla varoilla uusia osakkeita osakeannissa. Merkintä-
oikeuksien myynnin onnistumista ei kuitenkaan voida 
taata.

MIKÄ ON TOISSIJAINEN MERKINTÄ, JA MITEN VOIN 
OSALLISTUA SIIHEN?

Merkintäoikeuksien perusteella osakkeita merkinneet 
voivat antaa merkintätoimeksiannon osakkeista, joita ei 
ole merkitty ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella. 

SAANKO KAIKKI MERKITSEMÄNI OSAKKEET?

Merkintäoikeuksien perusteella osakeannin ehtojen mu-
kaisesti tehdyt ja maksetut merkinnät hyväksytään täy-
simääräisesti. Toissijaisessa merkinnässä ilman merkin-
täoikeuksia tehdyt merkinnät saatetaan hyväksyä vain 
osittain tai ei ollenkaan. 

Toissijaisen merkinnän perusteella tehtyjen merkintöjen 
ylimerkintätilanteessa allokaatio merkitsijöille määräytyy  

arvo-osuustilikohtaisesti merkitsijöiden ensisijaisen mer-
kintäoikeuden nojalla käyttämien merkintäoikeuksien lu-
kumäärän mukaisessa suhteessa, ja mikäli tämä ei ole 
mahdollista, arpomalla.

Mikäli merkitsijä ei saa kaikkia toissijaisen merkinnän 
perusteella merkitsemiään tarjottavia osakkeita, pa-
lautetaan saamatta jääneiden tarjottavien osakkeiden 
merkintähinta merkitsijälle viimeistään arviolta 2.1.2019. 

OIKEUTTAVATKO UUDET OSAKKEET OSINKOON?

Tarjottavat osakkeet oikeuttavat yhtiön mahdollisesti 
jakamaan täyteen osinkoon ja muuhun varojenjakoon 
sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet yh-
tiössä siitä lähtien, kun tarjottavat osakkeet on rekiste-
röity kaupparekisteriin ja merkitty yhtiön osakasluette-
loon, arviolta 28.12.2018. 

AIHEUTUUKO OSAKEMERKINNÄSTÄ KULUJA?

Osakemerkinnästä ei veloiteta erillisiä kuluja tai palkki-
oita. Omaisuudenhoitajat ja arvopaperinvälittäjät voivat 
ehtojensa mukaisesti veloittaa palkkion joistain toimen-
piteistä, kuten esimerkiksi kaupankäynnistä merkintä-
oikeuksilla. 

MILLAISIA VEROVAIKUTUKSIA MERKINTÄOIKEUK-
SILLA JA OSAKKEIDEN MERKITSEMISELLÄ ON 
 YKSITYISELLE HENKILÖLLE?

Osakkeiden merkinnästä ei aiheudu välitöntä veroseu-
raamusta. Lisätietoja verotuksesta saat ottamalla yh-
teyttä verottajaan tai osakeantiin liittyvästä esitteestä. 

MISTÄ SAAN LISÄTIETOJA?

Tutustu ennen sijoituspäätöstä osakeannista laadittuun 
Finanssivalvonnan hyväksymään esitteeseen. Esitteen 
ja lisätietoa saat merkintäpaikoista ja internetsivuilta 
osoitteista www.evli.com/efore sekä www.efore.com/
osakeanti2018. Lisätietoja saat myös omalta tilinhoita-
jaltasi.
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YHTIÖN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA 
LIIKETOIMINTAAN LIITTYVIÄ RISKEJÄ

• Heikko taloussuhdanne, negatiivinen yhteiskunnalli-
nen ja poliittinen kehitys sekä epävarmuudet mark-
kinoilla tai alueilla, joilla yhtiö toimii, voivat vaikuttaa 
haitallisesti yhtiön liiketoimintaan vähentämällä yhti-
ön tuotteiden kysyntää

• Powernetin hankintaan ja muihin mahdollisiin yritys-
järjestelyihin liittyvien taloudellisten tavoitteiden ja 
synergiaetujen saavuttaminen on epävarmaa

• Yhtiön tavoittelema yhteistyöyritys kiinalaisen yhteis-
työkumppanin kanssa ei välttämättä toteudu odote-
tusti tai lainkaan, eikä siitä välttämättä saada odotet-
tuja hyötyjä tai synergiaetuja

• Yhtiö ei välttämättä onnistu toteuttamaan strate-
giaansa odotetulla tavalla, yhtiön strategia voi olla 
itsessään epäonnistunut tai yhtiö voi epäonnistua 
strategiansa mukauttamisessa vastaamaan toimin-
taympäristössä tapahtuvia muutoksia

• Yhtiön pro forma -tiedot eivät välttämättä anna oi-
keaa kuvaa yhtiön menneestä tai tulevasta liiketoi-
minnasta, taloudellisesta asemasta tai liiketoiminnan 
tuloksesta

• Muutokset teholähdemarkkinoiden liiketoimintaym-
päristössä voivat vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan

• Telekommunikaatioliiketoiminnan avainasiakkaiden 
liiketoiminnan ennakoimattomat muutokset, näiden 
avainasiakkaiden menettäminen tai niiden ostojen 
väheneminen voivat toteutuessaan vaikuttaa haital-
lisesti yhtiön liiketoimintaan

• Yhtiön kehittämien uusien tuotteiden mahdollinen 
heikko kysyntä tai yhtiön asiakkaiden tarjoamien 

 lopputuotteiden kysynnän vähentyminen voivat vai-
kuttaa haitallisesti yhtiön liiketoimintaan

• Kilpailun voimistuminen ja muutokset kilpailuympä-
ristössä yhtiön toimialalla voivat vaikuttaa haitallises-
ti yhtiön liiketoiminnan tulokseen

• Mahdollinen epäonnistuminen reagoinnissa tuotan-
nossa tarvittavien komponenttien ja raaka-aineiden 
hintojen vaihteluun tai näiden saatavuuteen liittyvät 
ongelmat voivat vaikuttaa haitallisesti yhtiön liiketoi-
mintaan

• Yhtiö voi epäonnistua kilpailukykynsä kannalta riittä-
vien ja oikea-aikaisten tuotekehitysinvestointien te-
kemisessä

• Mahdolliset yhtiön oman tuotannon, valmistuskump-
panin tai sopimusvalmistajien toiminnan häiriöt tai 
keskeytykset saattaisivat heikentää yhtiön tuottei-
den toimituskykyä

• Yhtiön tuotteiden mahdolliset virheet tai puutteet 
voivat aiheuttaa yhtiölle merkittävää taloudellista va-
hinkoa tai heikentää yhtiön mainetta

• Yhtiön liiketoiminta riippuu ammattitaitoisesta hen-
kilöstöstä, ja mahdollinen epäonnistuminen osaavien 
asiantuntijoiden rekrytoinnissa voi vaikuttaa epäedul-
lisesti yhtiön liiketoimintaan

• Yhtiön immateriaalioikeuksien suoja ei välttämättä 
ole riittävä, ja yhtiö saattaa loukata muiden toimijoi-
den immateriaalioikeuksia

• Vaikeudet IT-järjestelmien ylläpidossa ja päivittämi-
sessä sekä IT-järjestelmien puutteet ja viat voivat vai-
kuttaa haitallisesti yhtiön liiketoimintaan

• Yhtiön maineen vahingoittuminen tai yhtiötä koske-
vat kielteiset markkinakäsitykset voivat vaikuttaa hai-
tallisesti yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulok-
seen ja taloudelliseen asemaan

• Yhtiön toiminta voi vahingoittaa ympäristöä ja joh-
taa ympäristölainsäädännön rikkomiseen

• Yhtiön vakuutusturva ei välttämättä kata kaikkia yh-
tiön liiketoimintaan liittyviä riskejä

• Yhtiölle kielteinen päätös missä tahansa oikeuden-
käynnissä tai viranomaismenettelyssä voi vaikuttaa 
epäedullisesti yhtiön liiketoimintaan

• Yhtiön liiketoiminnassa voi esiintyä oikeudellisia, hal-
linnollisia ja sääntelyyn liittyviä riskejä

• Lakot ja muut työtaistelutoimenpiteet voivat vaikut-
taa haitallisesti yhtiön liiketoimintaan

• Yhtiö voi epäonnistua nykyisten ja mahdollisten tule-
vien organisaatiomuutosten toteuttamisessa

• Yhtiö voi joutua kirjaamaan liikearvon tai muiden ai-
neettomien tai aineellisten hyödykkeiden arvonalen-
tumisia, mikä voi vaikuttaa haitallisesti yhtiön talou-
delliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen

• Yhtiön verorasitus voi kasvaa verolainsäädännös-
sä tai sen soveltamisessa tapahtuneiden muutosten 
vuoksi tai verotarkastusten epäedullisten lopputulos-
ten vuoksi

TALOUDELLISEEN ASEMAAN JA RAHOITUKSEEN 
LIITTYVIÄ RISKEJÄ

• Yhtiön käyttöpääoma esitteen päivämääränä ei riitä 
kattamaan yhtiön seuraavan 12 kuukauden tarpeita, 
eikä yhtiö välttämättä onnistu hankkimaan riittävää 
käyttöpääomaa eikä toteuttamaan Powernetin han-
kintaa, mikäli osakeanti ei toteudu riittävästi

• Yhtiö ei välttämättä onnistu hankkimaan rahoitusta 
kilpailukykyisin ehdoin tai lainkaan

• Yhtiö ei välttämättä kykene täyttämään lainasopi-
muksiinsa sisältyviä kovenanttiehtoja, mikä voi vai-
kuttaa haitallisesti yhtiön taloudelliseen asemaan

• Korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa epäedullisesti 
Eforen liiketoiminnan tulokseen

• Efore altistuu luotto- ja vastapuoliriskeille

• Tulevat tilinpäätösstandardien muutokset altistavat 
yhtiön tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden muutok-
sille, jotka voivat vaikuttaa yhtiön raportoimiin lukui-
hin, kuten raportoidun velkaantumisasteen nousuun

• Efore altistuu valuuttariskille

OSAKEANTIIN, MERKINTÄOIKEUKSIIN JA 
OSAKKEISIIN LIITTYVIÄ RISKEJÄ

• Osakeannilla ei välttämättä saada kerättyä varoja 
täysimääräisesti

• Osakkeenomistajan omistus saattaa laimentua, jollei 
osakkeenomistaja käytä merkintäoikeuksiaan, ja mer-
kintäoikeudet saattavat menettää arvonsa

• Yhtiön osingonjaosta ei ole varmuutta

• Merkintäoikeuksien ja tarjottavien osakkeiden mark-
kinahinta tai likviditeetti voi vaihdella merkittävästi, 
ja tarjottavien osakkeiden markkinahinta voi laskea 
merkintähinnan alapuolelle

• Tulevat osakeannit tai merkittävien osakemäärien 
myynnit voivat vaikuttaa epäedullisesti osakkeiden 
markkinahintaan ja mahdolliset tulevat suunnatut an-
nit voivat laimentaa olemassa olevien osakkeenomis-
tajien omistusta

• Kaikki ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämät-
tä voi käyttää merkintäetuoikeuttaan

• Merkintäajan päättyessä käyttämättömät merkintä-
oikeudet raukeavat arvottomina

• Sijoittajat eivät voi peruuttaa merkintäoikeuksien 
käyttämistä

RISKITEKIJÄT
Merkintäoikeuksiin ja/tai tarjottaviin osakkeisiin sijoittamiseen liittyy useita riskejä, joista monet 

kuuluvat Eforen liiketoiminnan luonteeseen ja voivat olla merkittäviä. Sijoittamista harkitsevia 

kehotetaan tutustumaan ennen sijoituspäätöksen tekemistä huolellisesti osakeannista laadittuun 

Finanssivalvonnan hyväksymään esitteeseen ja erityisesti alla kuvattuihin riskitekijöihin.



www.efore.com/osakeanti2018

Efore Oyj
Quartetto Business Park
Linnoitustie 4B, 02600 Espoo 
Puh: 09 478 466


