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Markkinointiesite
Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat Enedon laatimaan esitteeseen, johon sijoitusta harkitsevien tulee tutustua ennen 
sijoituspäätöstään ymmärtääkseen sijoituspäätökseen liittyvät mahdolliset riskit ja edut. Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä esite. 
Finanssivalvonnan hyväksymä esite on saatavilla osoitteissa www.enedopower.com/sijoittajille/annit ja www.unitedbankers.fi/fi/annit/enedo



Merkintäetuoikeusanti toteutetaan osana laajempaa kokonaisuutta, joka koostuu merkin-
täetuoikeusannin lisäksi sen rinnalla toteutettavasta suunnatusta osakeannista (yhdessä 
Annit) sekä yhtiön lainojen järjestelystä. Anneissa kerättävillä varoilla on tarkoitus toteuttaa 
lainojen järjestely sekä varmistaa riittävä käyttöpääoma Enedon liiketoiminnan jatkuvuuden 
turvaamiseksi ja käänneohjelman toteuttamiseksi.

Enedo tarjoaa merkintäetuoikeusannissa osakkeenomistajilleen merkittäväksi enintään 
25 090 458 uutta osaketta ja osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeavassa 
suunnatussa osakeannissa enintään 35 000 000 uutta osaketta. Suunnattua osakeantia 
on kuvattu Enedon  laatimassa Finassivalvonnan hyväksymässä esitteessä. 

Enedo pyrkii keräämään Anneissa yhteensä 12 miljoonan bruttovarat. Anneilla kerättävistä 
varoista 5,3 miljoonaa euroa käytetään yhtiön 16.2.2021 tiedottamaan lainojen järjestelyyn, 
minkä seurauksena Enedon käytössä olevien tililimiittien ja pankkilainojen yhteismäärä 
pienenee noin 60 prosentilla 4,8 miljoonaan euroon vuoden 2020 lopun 13,4 miljoonasta 
eurosta. Loput kerättävistä varoista käytetään Enedon yleisiin käyttöpääomatarpeisiin ja 
yhtiön käänneohjelman toteuttamiseen. Lisätietoa Anneilla kerättävien varojen käyttötar-
koituksesta on sivulla 10.

Enedolle etukäteen annettujen merkintäsitoumusten mukaan merkintäetuoikeusan-
nissa tarjottavista osakkeista on sitouduttu merkitsemään yhteensä 55,1 prosenttia. Lisäksi 
suunnattu osakeanti on sitouduttu merkitsemään täysimääräisesti. Annettujen merkintä-
sitoumusten perusteella yhtiö kerää yhteensä 7,3 miljoonan euron bruttovarat, mikä on 
hallituksen asettama vähimmäistaso Antien toteuttamiseksi.

Molempien antien merkintäaika alkaa 18.3.2021 klo 10 ja päättyy 1.4.2021 klo 16:30.
Merkintäetuoikeusannissa saat Enedon osakkeenomistajana arvo-osuustilillesi automaat-
tisesti jokaista täsmäytyspäivänä 15.3.2021 omistamaasi Enedon osaketta kohden kolme 
merkintäoikeutta. Yhdellä merkintäoikeudella voi merkitä yhden osakkeen. Merkintähinta on 
0,20 euroa osakkeelta, ja se maksetaan merkittäessä. Merkintähinta on sama suunnatussa 
annissa. Anteihin osallistuakseen osakkeenomistajan tai muun sijoittajan on annettava 
merkintätoimeksianto oman tilinhoitajansa, omaisuudenhoitajansa tai hallintarekisteröinnin 
hoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti. 

Enedon hallitus päättää merkitsemättä jääneiden uusien osakkeiden allokaatiosta 
toissijaisessa merkinnässä niille osakkeenomistajille ja/tai muille sijoittajille, jotka ovat 
merkintäaikana toimittaneet merkintätoimeksiannon uusien osakkeiden merkitsemiseksi 
ilman merkintäoikeuksia. 

Voit käydä merkintäoikeuksilla kauppaa Helsingin pörssissä 18.3.–26.3.2021. 
Merkintäoikeuksia voit myydä tai ostaa antamalla myynti- tai ostotoimeksiannon omalle 
arvo-osuustilin hoitajallesi tai arvopaperivälittäjälle.
Tutustuthan ensin Anteja koskevaan esitteeseen, joka on saatavilla osoitteissa  
www.enedopower.com/sijoittajille/annit ja www.unitedbankers.fi/fi/annit/enedo 
Enedon keskeisiä taloudellisia tietoja on esitetty markkinointiesitteen sivuilla 12—13.

TOIMINTAVAIHTOEHDOT OSAKEANNISSA
• Voit käyttää saamasi merkintäoikeudet uusien osakkeiden merkitsemiseen.
• Voit ostaa pörssissä lisää merkintäoikeuksia.
• Voit myydä pörssistä osan merkintäoikeuksistasi tai kaikki merkintäoikeutesi.
• Mikäli et ole vielä Enedon osakkeenomistaja, voit ostaa merkintäoikeuksia pörssistä 

ja merkitä niillä osakkeita.
• Merkintäetuoikeusantiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia sekä esimerkin osakkeiden 

merkinnästä löydät sivuilta 18—19.
• Mikäli ostat merkintäoikeuksia pörssistä, huomioithan että voit tehdä merkintäoikeuk-

silla merkinnän vasta, kun ostetut merkintäoikeudet ovat kirjautuneet arvo-osuustilillesi.

MUISTA TOIMIA MERKINTÄAIKANA!
Mikäli et merkitse merkintäoikeuksillasi osakkeita tai myy merkintäoikeuksiasi pörssissä, 
merkintäoikeudet raukeavat arvottomina merkintäajan päättymisen jälkeen. Omaisuuden-
hoitajasi saattaa pyytää sinua antamaan merkintätoimeksiantosi jo ennen merkintäoikeuksien 
kaupankäyntiajan päättymistä. Osakkeiden merkintä tulee tehdä oman omaisuudenhoi-
tajasi antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli et saa ohjeita omaisuudenhoitajaltasi, voit 
olla yhteydessä pääjärjestäjään puhelimitse ma–pe kello 9–16 numerossa 09 2538 0300 
ja sähköpostitse teo.linnovaara@unitedbankers.fi tai robert.savander@unitedbankers.fi

Enedon merkintäetuoikeusanti lyhyesti

Osakkeenomistajana saat jokaista täsmäytyspäivänä omistamaasi 
Enedon osaketta kohden kolme merkintäoikeutta. Yhdellä merkin-
täoikeudella voit merkitä yhden merkintäetuoikeusannissa tarjot-
tavan osakkeen. Yhden osakkeen merkintähinta on 0,20 euroa.
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Tärkeät päivämäärät

Viimeinen 
kaupankäyntipäivä 
merkintäoikeuksia 
sisältävillä  
osakkeilla

11.3.2021

Merkintä-
oikeuksien 
irtoamispäivä

12.3.2021

Merkintä- 
etuoikeusannin  
ja suunnatun annin 
täsmäytyspäivä

15.3.2021

Merkintäoikeudet 
kirjataan osakkeen-
omistajien arvo-
osuustileille

16.3.2021

KLO 10.00 
Merkintäaika  
alkaa

18.3.2021

KLO 10.00 
Kaupankäynti 
merkintäoikeuksilla 
Helsingin pörssissä 
alkaa

18.3.2021

KLO 18.30 
Kaupankäynti 
merkintäoikeuksilla 
Helsingin pörssissä 
päättyy

26.3.2021

KLO 16.30 
Merkintäaika 
päättyy

1.4.2021

ARVIO 
Kaupankäynti 
merkittyjä 
tarjottavia 
osakkeita 
vastaavilla 
väliaikaisilla 
osakkeilla 
Helsingin 
pörssissä alkaa

ARVIO  
Tarjottavat  
osak keet ja 
suunnattavat 
osakkeet merkitään 
kauppa rekis teriin ja 
väli aikaiset osakkeet 
yhdistetään 
olemassa oleviin 
osakkeisiin

ARVIO  
Kaupankäynti 
tarjottavilla 
osakkeilla ja 
suunnattavilla 
osakkeilla  
Helsingin  
pörssissä alkaa

6.4.2021 9.4.2021 12.4.2021

YHDEN OSAKKEEN MERKINTÄHINTA ON    0,20€

100 OSAKETTA 

300 MERKINTÄOIKEUTTA

ESIMERKKI OSAKKEIDEN MERKITSEMISESTÄ

300 MERKINTÄ OIKEUTTA 

300 ENEDON OSAKETTA

Tämä on viimeinen mahdollinen päivä, jolloin tarjottavia osakkeita 
voi merkitä merkintäoikeuden perusteella. Merkintäpaikat ja 
tilinhoitajat saattavat edellyttää merkintätoimeksiannon antamista 
tiettynä päivänä jo ennen kuin kaupankäynti merkintäoikeuksilla 
päättyy.
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TEHONSYÖTÖN TUOTTEITA JA RATKAISUJA VAATIVIIN KOHTEISIIN
Enedo on kansainvälinen, vaativia tehonsyöttöjärjestelmiä ja teholähteitä suunnitteleva, 
kehittävä ja valmistava yhtiö. Teholähteet muuttavat verkosta saatavan sähkövirran lait-
teelle sopivaan muotoon. Yhtiön asiakkaita ovat muun muassa teollisuuden alkuperäiset 
laitevalmistajat (OEM, Original Electronic Manufacturer) sekä alan tukkumyyjät ja jakelijat. 
Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Eurooppa ja Yhdysvallat.

Enedo valmistaa myös kokonaisratkaisuja, joilla voidaan tehonsyötön lisäksi muun 
muassa varastoida energiaa sähkökatkojen varalle. Yhtiön valmistamat teholähteet ovat 
joko vakioratkaisuja tai asiakaskohtaisesti räätälöityjä, ja niissä otetaan huomioon asiakas-
kunnan nykyiset ja tulevaisuuden tarpeet

Yksi tämän hetken ja tulevaisuuden megatrendeistä on sähköistyminen ja digitalisoitu-
minen. Sähköä voidaan muuttaa hyvällä hyötysuhteella moneen käyttömuotoon, kuten 
mekaaniseksi liikkeeksi, lämmöksi tai kemialliseksi energiaksi. Vastaavasti liike-energiaa 
muutetaan tai palautetaan tulevaisuudessa entistä enemmän sähköksi. Enedo on mukana 
asiakkaidensa liiketoimintojen ja toimintaympäristön sähköistämisessä ja digitalisoinnissa 
sekä luo omalta osaltaan edellytyksiä kestävälle kehitykselle.

Kaikilla Enedon yksiköillä on ISO 9001-laatusertifikaatti sekä ISO14001-ympäristöser-
tifikaatti.

ASIAKASTOIMIALAT
Enedon tuotteita ja ratkaisuja käytetään muun muassa teollisuudessa, terveydenhuollon 
laitteissa, energian tuotannossa ja jakelussa, kuljetusalalla ja valaistuksessa. Yhtiön avain-
asiakkaat ovat omien alojensa johtavia toimijoita.

Yhtiön tarjoamat tuotteet ja ratkaisut eroavat toisistaan teknisten ominaisuuksien, kuten 
jännitteen ja sähkövirran suhteen sekä lopputuotteen asettamien vaatimusten perusteella.  
Enedon erityisosaamista ovat vaativissa ympäristöolosuhteissa käytettävät tuotteet ja 
ratkaisut, ja sen tuotteet edustavat energiatehokkuudessa alan parasta tasoa.

ENEDO PÄIVITTI STRATEGIAANSA VUODEN 2020 ALUSSA
Vuoden 2020 alussa Enedo julkisti uuden brändi-identiteetin, strategian ja logon, ja helmi-
kuussa 2020 Yhtiö vaihtoi nimensä Efore Oyj:stä Enedo Oyj:ksi. Yhtiön strategiaa on kuvattu 
sivulla 10. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli 38,5 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa 
työskenteli keskimäärin 371 työntekijää.

Vuodesta 2020 lähtien Enedolla on ollut kolme tuotekategoriaa. Power Supplies -tuote-
kategoriaan kuuluvat teollisuuden teholähteet, LED Drivers -tuotekategoriaan valaistusrat-
kaisuihin keskittyvät teholähteet ja Power Systems -tuotekategoriaan järjestelmätuotteet 
ja raideliikenteen teholähderatkaisut.

Enedo lyhyesti

 Led Drivers 8,7
 Power Supplies 24,1
 Systems 5,7 

ENEDOLLA ON TOIMINTAA TUNISIASSA, 
ITALIASSA, SUOMESSA JA YHDYSVALLOISSA

LIIKEVAIHTO TUOTEKATEGORIOITTAIN VUONNA 2020,  
YHTEENSÄ 38,5 MILJ. EUROA

USA, Denville, 
New Jersey, 
myynti TUNISIA, Tunis

oma tuotanto

ITALIA, Osimo,  
myynti ja tuotekehitys

SUOMI, Vantaa, pääkonttori
myynti ja tuotekehitys
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LED Driversin osuus Enedon liikevaihdosta vuonna 2020 oli noin 23 
prosenttia. Tuotekategorian tuotteet ovat erilaisissa valaistuksen lop-
putuotteissa käytettäviä matalan tai korkean tehon LED-teholähteitä. 
Enedon tuoteportfolio painottui aiemmin erityisesti huoneistojen valais-
tusratkaisuissa käytettäviin matalan tehon LED-teholähteisiin, mutta 
yhtiö on siirtänyt asteittain painopistettään korkean tehon LED-teho-
lähdemarkkinoille ja on kyennyt kasvattamaan osuuttaan ja myyntiään 
näillä markkinoilla.

Matalan tehon LED-teholähteissä keskeinen vahvuus on ollut Stra-
to-tuotesarjan vakaa kehitys ja arvostettu asema, joita Enedo on pystynyt 
hyödyntämään korkean tehon LED-teholähteiden markkinoille siirtyes-
sään. Lisäksi Enedo toi vuonna 2018 markkinoille uuden sukupolven 
Strato Evo -tuotesarjan, jonka merkittävin lisäarvo asiakkaalle on tuotteen 
ominaisuuksien ohjelmoitavuus myyntikanavassa. Tämä vähentää asiak-
kaan varastointitarpeita ja varastoon sitoutunutta pääomaa.

Korkean tehon LED-teholähteissä Enedo pystyy hyödyntämään entistä 
paremmin keskeisiä vahvuuksiaan kuten pitkää kokemusta, projektiosaa-
mista sekä tuotteidensa luotettavuutta, kestävyyttä ja tuoteälyä.

Led Drivers

Esimerkkejä korkean tehon LED-teholähteiden 
lopputuotteista ovat urheilustadionien, lentokenttien ja 
teollisten alueiden valaistukset.
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Power Supplies

Power Supplies -tuotekategorian osuus Enedon liikevaihdosta vuonna 
2020 oli noin 63 prosenttia. Kategoriassa valmistetaan sekä koko asia-
kaskunnalle myytäviä vakioratkaisuja että asiakaskohtaisesti räätälöityjä 
teholähde- ja tehonsyöttökokonaisuuksia. Tuotekategorian tuotteita 
myydään pääasiassa Pohjois-Amerikan ja Euroopan markkinoille mutta 
myös Kaukoitään. Tuotteet valmistetaan Tunisian-tehtaassa tai hankitaan 
sopimusvalmistajilta.

Asiakaskohtaisesti räätälöityjen tuotteiden pohjana ovat Enedon 
kehittämät tuotealustat, joita voidaan käyttää muille asiakkaille tarjot-
tavissa tuotteissa.

Enedon vahvuus Power Supplies -kategoriassa ovat pitkät asiakassuh-
teet, jotka perustuvat vuosien aikana kehittyneeseen ymmärrykseen eri 
toimialojen alasegmenteistä ja erityisosaamisesta. Keskeisiä asiakkaita 
ovat esimerkiksi Yhdysvaltojen merkittävin testaus- ja instrumenttialan 
toimija, johtava tšekkiläinen näyttämövalaisinvalmistaja, suomalainen 
tietoliikennealan toimija, suomalainen paperi- ja energiateollisuuden 
järjestelmätoimittaja, belgialainen korkean teknologian visuaalisia rat-
kaisuja tarjoava yhtiö ja johtava yhdysvaltalainen suurten videonäyttöjen 
valmistaja.

Power Supplies -tuotekategorian tuotteita käytetään erilaisiin vaativiin 
kohteisiin, kuten tehdasautomaatioon, teolliseen testaukseen, LED-näyttöihin, 
kuljetusvälineisiin ja terveydenhuollon laitteisiin. 
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Power Systems -tuotekategorian 
tuotteita käytetään erityisesti vaativissa 
toimintaympäristöissä, kuten sähkönsiirron 
ja -jakelun valvonnassa ja ohjauksessa, öljyn 
ja kaasun tuotannossa ja jalostuksessa, 
automaatiossa, raideliikenteessä, tietoliikenteessä 
ja meriliikenteessä. 

Power Systems -tuotekategorian osuus Enedon liikevaihdosta oli vuonna 
2020 noin 15 prosenttia. Sen tuotteita ovat teholähdetuotteet, pitkälle 
räätälöidyt teholähde- ja tehonsyöttökokonaisuudet sekä turnkey-toi-
mitusprojektit muun muassa junateollisuudelle. Lisäksi Enedo kehittää 
IoT-teknologiaa hyödyntävää tehonsyöttöjärjestelmien kunnonvalvontaa, 
jota käytetään muun muassa älykkäissä akkulatureissa.

 Kategorian myynnistä noin puolet muodostuu teholähdejärjestelmistä 
ja puolet yksittäisistä teholähdetuotteista. Keskeinen tuote on DC-vara-
tehojärjestelmä, joka huolehtii tarvittavasta energian varastoinnista sekä 
tehonsyötöstä tilanteissa, joissa normaali tuleva tehonsyöttö katkeaa.

 Enedo toi vuonna 2018 markkinoille uuden sukupolven tasasuuntaaja-
tuotteen (MHE eli modular high efficiency), joka on korkean hyötysuhteen 
teholähde. MHE:n suunnittelu perustuu passiiviseen jäähdytykseen, jossa 
tuote ei vaadi lainkaan puhallinta tai vastaavaa pakotettua jäähdytysilman 
kiertoa. Enedon MHE-tuotteiden hyötysuhde on yli 97 prosenttia ja edus-
taa yhtiön arvion mukaan kyseisen teollisuussektorin ehdotonta huippua.

 Power Systems -tuotekategoria on keskittynyt Pohjois-Euroopan sekä 
Venäjän ja Itä-Euroopan markkinoille, joilla Enedon brändi teholähteiden 
valmistajana tunnetaan hyvin ja kilpailijat ovat lähinnä paikallisesti toimivia 
järjestelmäintegraattoreita tai laitevalmistajia.

Enedon vahvuus tuotekategoriassa on tehonsyötön kokonaisval-
tainen suunnitteluosaaminen ja teknologiaosaaminen, jotka ulottuvat 
yksittäisestä teholähteestä järjestelmätason suunnitteluun ja tuotteen 
koko elinkaaren kattavaan huoltoon. Enedon osaaminen luo kilpailuedun 
verrattuna muihin alan toimijoihin, joista moni on keskittynyt pelkästään 
järjestelmien integrointiin kolmannen osapuolen teholähdetuotteita ja 
komponentteja käyttäen. Enedon erityisvahvuutena ovat omat passii-
vijäähdytteisiin tuotteisiin perustuvat ratkaisut, jotka soveltuvat vaativiin 
teollisuusolosuhteisiin.

 Tuotekategorian kasvualueita ovat lähimarkkinoilla energiantuotanto ja 
jakelu sekä IT- ja tietoliikenne. Keski-Euroopassa kasvumahdollisuuksia on 
raideliikenteen asiakkuuksissa. Näillä kasvualueilla Enedo voi hyödyntää 
kokonaisvaltaista osaamistaan teholähdekokonaisuuksien suunnittelusta 
koko elinkaaren kestävään huoltoon asti.

Power Systems
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Teholähdemarkkinalla vallitsevat globaalit megatrendit tukevat erityisesti korkeaa 
teknologista osaamista hyödyntäviä teholähdevalmistajia. Enedon liiketoiminnassa 
esimerkiksi LED-valaistuksen jatkuva kasvu tukee niihin soveltuvien teholähteiden 
markkinaa, koska LED-valaisimiin tarvitaan erillinen teholähde. Lisäksi Enedo arvioi 
esimerkiksi valmistavassa teollisuudessa lisääntyvän automaation ja uusien teknolo-
gioiden kasvattavan teholähteiden kysyntää.1

Enedon pääasiallinen kohdemarkkina koostuu LED-valaistuksesta, teollisuudesta, 
terveydenhuollosta ja kuljetuksesta (rautatie, meri, ilma), joiden kaikkien arvioidaan 
kasvavan vuosina 2019–2024.

Teholähdemarkkinalla asiakkaita ovat teollisuuden alkuperäiset laitevalmistajat (OEM, 
Original Electronic Manufacturer) sekä alan tukkumyyjät ja jakelijat. Teholähteet ovat 
komponentteja OEM-yhtiöiden tuotteille, jotka myydään loppukäyttäjälle. Teholäh-
teet myydään OEM-yhtiöille joko suoraan tai alan tukkumyyjän tai jakelijan kautta. 
Vuonna 2019 noin 42,5 miljardin Yhdysvaltain dollarin teholähdemarkkinasta noin 74 
prosenttia muodostui teholähdevalmistajien OEM-yhtiöille myymistä teholähteistä 
ja loput noin 26 prosenttia OEM-yhtiöiden omiin lopputuotteisiinsa valmistamista 
teholähteistä. Enedo toimii näistä markkinoista ainoastaan ensimmäisellä eli kaupal-
lisella teholähdemarkkinalla, jossa tuotteet myydään suoraan tai alan tukkumyyjän tai 
jakelijan kautta OEM-yhtiöille.

Globaalin kaupallisen teholähdemarkkinan kooksi arvioidaan vuonna 2020 noin 31 
miljardia Yhdysvaltain dollaria. Markkinan arvioidaan kasvavan 39,1 miljardiin Yhdysval-
tain dollariin vuonna 2024. Vuosille 2019–2024 arvioitu keskimääräinen vuosittainen 
kasvu on 4,3 prosenttia. Vaikka markkina kokonaisuutena kasvaa varsin maltillisesti, 
sen sisäiset segmentit kasvavat eri vauhtia.4

Globaalilla kaupallisella teholähdemarkkinalla toimii yli tuhat yhtiötä eikä sillä ole 
muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta merkittäviä markkinaosuuksia hallitsevia toi-
mijoita. Tämän vuoksi myös keskisuurilla toimijoilla kuten Enedolla on sen johdon arvion 
mukaan mahdollisuus kasvattaa markkinaosuuttaan ja kasvaa markkinaa nopeammin 
esimerkiksi erityisosaamisen tai merkittävien asiakkuuksien kautta.
1) Yhtiön johdon arvio.
2) Micro-Tech Consultants. Global Switching Power Supply Industry 2020. 10/2020
3) Micro-Tech Consultants. Global Switching Power Supply Industry 2020. 10/2020
4) Micro-Tech Consultants. Global Switching Power Supply Industry 2020. 10/2020

Tämän toimialakatsauksen ennusteissa on oletettu, että koronarokote kehitetään vuonna 2021 ja valtaosa maailman väestöstä 
on rokotettu vuoden 2022 loppuun mennessä ja että toimiala palaa normaaliin tilaan vuonna 2022(3.

Toimialakatsaus KAUPALLISEN TEHOLÄHDEMARKKINAN  
JAKAUTUMINEN 2020E (USDM) 
Lähde: Micro-Tech Consultants. Global Switching 
Power Supply Industry 2020

ENEDON PÄÄASIALLINEN  
KOHDEMARKKINA

 LED-valaistus
 Teollisuus
 Terveydenhuolto
 Kuljetus (Rautatie, meri, ilma)

 Kuljetus (maantie)
 Puolustusteollisuus
 Kuluttajatuotteet
 Tietokone- ja yritystuotteet
 Telekommunikaatio

36 % 3 %

19 %

12 %

10 %
6 %

8 %
2 %

2 %

YHTIÖN PÄÄASIALLINEN KOHDEMARKKINA  
SEGMENTEITTÄIN 2019-20245E (USDM)
Lähde: Micro-Tech Consultants. Global Switching Power Supply Industry 2020

2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E

8 000

7000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0 728

2 707

1 976

641

697

2 584

1 945

607

706

2 634

2 033

627

740

2 681

2 211

647

776

2 726

2 383

666

812

2 771

2 573

686

  Terveydenhuolto 
  LED-valaistus  

  Teollisuus  
  Kuljetus 

Keskimääräinen  
vuotuinen kasvuvauhti 
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Enedon kasvustrategia on julkaistu helmikuussa 2020, ja sen tavoitteena on käänne kannattavaksi
kasvun ja kustannustehokkuutta parantavan käänneohjelman kautta. Toteutettavat merkintä-
etuoikeusanti, suunnattu anti ja yhtiön lainojen järjestely muodostavat keskeisen osan yhtiön 
taloudellista tervehdyttämistä, sillä anneissa kerättävillä varoilla on tarkoitus toteuttaa lainojen 
järjestely ja varmistaa riittävä käyttöpääoma Enedon liiketoiminnan turvaamiseksi ja käänneoh-
jelman toteuttamiseksi. 

Enedo aikoo toteuttaa lähivuosina käänneohjelman, jolla se tavoittelee merkittävää positiivista 
muutosta taloudellisessa tuloksessaan vuoden 2023 loppuun mennessä. Käänneohjelman tärkeim-
mät elementit ovat vuosien 2021–2023 aikana haettavat arviolta yhteensä yli 4 miljoonan euron 
pysyvät vuotuiset säästöt suorissa ja epäsuorissa kuluissa vuoden 2020 kustannustasoon verrattuna 
(pois lukien lomautukset ja muut väliaikaiset säästöt), 5–10 prosentin vuosittainen myynnin kasvu 
sekä tase- ja rahoitusrakenteen selkeä parantaminen. Suunnitellun käänneohjelman toteutuminen 
edellyttää minimissään antien toteutumista 11 miljoonan euron suuruisena tai mikäli annit jäävät 
tämän alle, erillistä rahoitusta käänneohjelman toteuttamiseksi täysimääräisesti. 

Enedon tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa ja parantaa kannattavuutta, minkä tukemiseksi 
Enedo on siirtynyt vuoden 2020 aikana globaaliin myyntiorganisaatioon. Yhtiön myynnin paino-
pistealueet ovat Euroopassa sekä erityisesti Pohjois-Amerikassa. Lisäksi tavoitteena on tarjota 
nykyisille asiakkaille entistä houkuttelevampi tuoteportfolio ja suurempia tuotekokonaisuuksia 
sekä vahvistaa Enedon asemaa asiakkaiden yhteistyökumppanina. Enedo etsii aktiivisesti uusia 
asiakkuuksia vaativien toimintaympäristöjen tuotteiden ja ratkaisujen markkinoilta.

Tulevaisuuden kasvualueita ovat esimerkiksi sähkönjakelun älyverkot, prosessiteollisuuden 
automaation varmennukset, suurempitehoisten LED-valaistusten erilaiset käyttökohteet sekä 
laajentuminen rautateiden ja muiden vaativien liikennejärjestelmien tarvitsemiin ratkaisuihin.

ENEDON MISSIO
        Smart Solutions for Electric Future

ENEDON VAHVUUDET
        Tuotteiden energiatehokkuus ja valmius hyödyntää digitalisaation  
        tuomia mahdollisuuksia
        Erinomainen tekninen osaaminen ja asiakasymmärrys
        Hyvämaineiset, vakavaraiset ja tunnetut asiakkaat
        Laadukkaiden ja kestävien tuotteiden aikaansaama asiakastyytyväisyys
        Kokenut ja osaava johto
        Joustava ja skaalautuva toimintamalli
        Tuotantoymmärrys

Enedon strategia ja tavoitteet

ELINKAARIAJATTELU
 Alykkäiden, räätälöitävien, modulaaristen ja suoritus

kyvyltään vaativien järjestelmien kehittäminen tiiviissä 
liikesuhteessa avainasiakkaiden kanssa. Enedon tuot
teissa keskitytään vahvasti koko elinkaaren hallintaan 
ja kokonaiskustannusten optimoimiseen.

ÄLYKÄS RÄÄTÄLÖINTI
 Tehokkaalla tuotealusta ja moduulikehityksellä sekä 

näiden joustavalla yhdistämisellä asiakaskohtaisiin 
tuoteräätälöinteihin voidaan asiakastarpeet tyydyttää 
kustannustehokkaasti ja nopeasti.

YHTEISTYÖKUMPPANUUDET
 Enedon omia teknologioita, tuotekehitysosaamista 

ja kapasiteettia vahvistetaan kiinteässä yhteistyössä 
huolellisesti valittujen kumppanien kanssa.

KUSTANNUSTEHOKKUUS
 Enedo uudistaa toiminnan tukena olevia järjestelmiä 

sekä tehostaa raakaaineiden saatavuutta ja kustan
nusten hallintaa tiiviiden yhteistyökumppanuuksien 
avulla. Nopean päätöksenteon mahdollistava organi
saatio ja toimintamalli tehostavat muutosta.

ENEDON STRATEGISET VAHVUUDET
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Enedo pyrkii keräämään merkintäetuoikeusannilla ja samanaikaisesti toteutettavalla 
suunnatulla annilla yhteensä 12 miljoonan bruttovarat. Annit liittyvät Enedon 16.2.2021 
tiedottamaan 8,6 miljoonan euron lainojen järjestelyyn, jolla yhtiö maksaa näistä lainois-
taan 5,3 miljoonaa euroa ja lainoista mitätöidään yhteensä 3,3 miljoonaa euroa (Lainojen 
Järjestely). Anneilla kerättävistä varoista 5,3 miljoonaa euroa käytetään tämän Lainojen 
Järjestelyn toteuttamiseen. Lainojen Järjestelyn seurauksena Enedon käytössä olevien 
tililimiittien ja pankkilainojen yhteismäärä pienenee noin 60 prosentilla vuoden 2020 
lopun 13,4 miljoonasta eurosta. Loput kerättävistä varoista käytetään Enedon yleisiin 
käyttöpääomatarpeisiin ja yhtiön käänneohjelman toteuttamiseen.

Enedon nykyinen käyttöpääoma riittää huhtikuun 2021 loppuun. Pelkkä Lainojen 
Järjestely ei turvaa Enedon toiminnan jatkuvuutta, vaan yhtiö tarvitsee lisäksi käyttöpää-
omaa liiketoimintansa jatkuvuuden turvaamiseen ja käänneohjelman toteuttamiseen. 
Enedo on saanut merkintäsitoumuksia merkintäetuoikeusannin ja suunnatun annin 

osalta. Pelkästään näiden merkintäsitoumusten perusteella Enedo kerää yhteensä noin 
7,3 miljoonan euron bruttovarat. Tällä määrällä Enedo voisi toteuttaa Lainojen Järjestelyn 
ja saisi riittävästi käyttöpääomaa toimintansa jatkuvuuden turvaamiseksi kesäkuun 2021 
loppuun. Lainojen Järjestelyn toteuttaminen ja käyttöpääoman riittävyyden turvaaminen 
12 kuukaudeksi edellyttäisi vähintään 9 miljoonan euron bruttovarojen keräämistä Anneilla. 
Käänneohjelman suunniteltu toteuttaminen edellyttäisi lisäksi, että Yhtiö keräisi Anneilla 
9 miljoonan euron lisäksi 2 miljoonan euron bruttovarat.

Antien ehtojen mukaan Enedon hallitus voi päättää olla hyväksymättä merkintöjä ja 
olla toteuttamatta anteja, jos hallitus katsoo, että niiden toteuttaminen ei enää ole yhtiön 
edun mukaista. Hallitus aikoo toteuttaa annit, mikäli niillä saadaan kerättyä vähintään jo 
annettujen merkintäsitoumusten mukaiset 7,3 miljoonan euron bruttovarat. Tällöin hallitus 
joutuisi kuitenkin  etsimään  lisärahoitusta yhtiön  käyttöpääomatarpeen turvaamiseksi ja 
käänneohjelman toteuttamiseksi. 

Osakeannissa kerättävien varojen käyttötarkoitus

Strategiapolku

2017–2019 2020-2021 KÄÄNNE MUUTOS- 
PROJEKTIEN KAUTTA

KANNATTAVAN 
KASVUN YHTIÖ2021-

 “Yksi yhtiö” rakenteen loppuunvienti ja opera
tiivisten kulujen lasku seuraavalle tasolle

 Globaalin myyntiorganisaation tuomien syner
giaetujen hyödyntäminen ja painopisteen 
laajentaminen asiakkaista markkinoihin

 Käänneprojektien tuomien etujen hyödyntä
minen (ERP, kustannustehokkaampi raide  
ja tehojärjestelmätoiminnan toimitusketju, 
tuottavuuden kasvu Tunisiassa, tehokkaampi 
Italian organisaatio)

 Vahvistuneen taseen ja rahoitusaseman  
hyödyntäminen pitkällä aikavälilä sekä uusien 
asiakassuhteiden syventäminen kasvattamalla 
osuutta asiakkaan hankinnoista

 Kustannusrakenteen ja uuden toimintamallin 
jatkuva parantaminen

 Keskittyminen teollisuusliiketoimintaan  
ja kolmeen tuotekategoriaan

• Teholähteet
• LEDajurit
• Tehojärjestelmät
 Siirtyminen globaaliin myyntiorganisaatioon >  

myynnin ja markkinoinnin synergiaedut
 PohjoisAmerikan markkinoiden potentiaalin  

hyödyntäminen ja kasvun rakentaminen korkean  
tehon LED ja järjestelmätuotteissa

 Toimitusketjun tehostaminen
 Rakenteellisten uudistusten suunnittelu ja  

toteuttaminen sekä muutosprojektien  
mahdollistaminen

 Taseen vahvistaminen ja rahoitusriskien  
pienentäminen

 Merkittävät rakenneuudistukset käänteen  
mahdollistamiseksi

• Kiinan tuotannon ulkoistaminen
• Telekommunikaatioliiketoiminnan myynti
• Powernetyritysosto teollisuusliiketoiminnan  

vahvistamiseksi
• Eforen Systemsliiketoiminnan yhdistäminen  

Powernetiin
• Jäljelle jäävän tuotannon uudelleenjärjestelyn  

aloittaminen
 Kustannustehokkuuden parantaminen

• Powernetin ja Systemsliiketoiminnan yhdistäminen
• Yllä mainittujen toimien seurauksena 1,3 M€  

säästöt vuosittaisissa operatiivisessa kuluissa*  
vuoden 2017 tasosta vuoteen 2019 mennessä

• Pääkonttorin muutto Espoosta Vantaalle

* Henkilöstökulut ja muut operatiiviset kulut
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KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, MEUR
1.1.–31.12.2020

(tilintarkastamaton, jollei toisin mainittu)
1.1.-31.12.2019

(tilintarkastamaton, jollei toisin mainittu)

Tuloslaskelma
Liikevaihto  MEUR 38,5* 43,3*
Oikaistu EBITDA (käyttökate)  MEUR -0,4 1,2
EBITDA (käyttökate)  MEUR -0,8 1,1
Oikaistu liikevoitto/-tappio  MEUR -3,9 -2,4
Liikevoitto/-tappio MEUR -4,3* -2,6*
Voitto/tappio ennen veroja MEUR -5,4* -2,7*
Tilikauden tulos MEUR -6,2* -2,6*
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin MEUR 1,9* 3,2*

Kannattavuus
Oman pääoman tuotto (ROE) * % -803,6 -39,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) * % -27,6 -9,2

Rahoitus ja taloudellinen asema
Korolliset nettorahoitusvelat MEUR 16,8 12,6
Nettovelkaantumisaste** % 342,1
Maksuvalmius (Current ratio) 0,7 0,7
Omavaraisuusaste % -7,4 11,5
Liiketoiminnan rahavirta (sis. lopetetut toiminnot) -2,3* -0,5*

Muut tunnusluvut (jatkuvat toiminnot)
Henkilöstö keskimäärin 371 388
Palkat ja palkkiot MEUR 7,0* 7,2*

Tuotekehitysmenot (kuluina vähennetyt) MEUR 2,9 2,4
- prosenttia liikevaihdosta 7,6 5,5
Tuotekehitysmenot (taseeseen aktivoidut) MEUR 1,3 2,1
- prosenttia liikevaihdosta 3,4 4,8
Tuotekehitysmenot yhteensä MEUR 4,2 4,5
- prosenttia liikevaihdosta 10,9 10,4

Konsernin tunnusluvut

* Tilintarkastettu. ** Negatiivisesta pääomasta johtuen Yhtiö ei esitä nettovelkaantumisastetta vuodelta 2020.  
*** Vertailuvuoden osakkeiden lukumäärä on oikaistu vastaamaan käänteisen splitin jälkeistä määrää.
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OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT, EUR***
1.1.–31.12.2020

(tilintarkastamaton, jollei toisin mainittu)
1.1.-31.12.2019

(tilintarkastamaton, jollei toisin mainittu)

Jatkuvien liiketoimintojen Osakekohtainen tulos (laimentamaton) -0,74* -0,31*
Jatkuvien liiketoimintojen Osakekohtainen tulos, laimennettu -0,74* -0,31*
Osakekohtainen tulos (laimentamaton) EUR -0,70* -0,60*
Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR -0,70* -0,60*
Osakekohtainen osinko EUR 0,0 0,0
Osinko tilikauden voitosta/tappiosta % - -
Efektiivinen osinkotuotto % - -
Pääoman palautus per osake EUR - -

Oma pääoma/osake, antioikaistu EUR -0,26 0,44
Tilinpäätöspäivän kurssi, kaksi desimaalia EUR 0,9 2,6
Hinta/voitto-suhde, P/E-luku -1,29 -4,73

Markkina-arvo 
Osakekannan markkina-arvo MEUR 7,6 21,9

Vaihto
Osakkeiden vaihto milj. kpl 2,9 1,6
Osakevaihto % 33,8 19,3

Ulkona olevien osakkeiden määrä
Keskimäärin laimentamaton 31.12. 1 000 kpl 8 363 8 363
Keskimäärin laimennettu 31.12. 1 000 kpl 8 363 8 363
Tilikauden päättyessä 31.12. 1 000 kpl 8 363 8 363

Osakekurssit
Tilikauden alin EUR 0,80 1,85
Tilikauden ylin EUR 2,78 3,50
Tilinpäätöspäivän kurssi, kaksi desimaalia EUR 0,90 2,60
Keskikurssi EUR 1,45 2,85

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty sivulla 13.

* Tilintarkastettu. ** Negatiivisesta pääomasta johtuen Yhtiö ei esitä nettovelkaantumisastetta vuodelta 2020.  
*** Vertailuvuoden osakkeiden lukumäärä on oikaistu vastaamaan käänteisen splitin jälkeistä määrää.
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Tunnuslukujen laskentakaavat

EBITDA = Liikevoitto/tappio + aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistot + arvonalentumiset

Oikaistu EBITDA = EBITDA oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä esim.  
rakennejärjestelyihin liittyen

Oikaistu liikevoitto/tappio Liikevoitto/tappio oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla  
erillä esim. rakennejärjestelyihin liittyen 

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) =
Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut

x 100
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskim. tilikauden aikana)

Oman pääoman tuotto-% (ROE) =
Voitto/tappio

x 100
Oma pääoma (keskim. tilikauden aikana)

Maksuvalmius (Current ratio) =
Lyhytaikaiset varat
Lyhytaikaiset velat

Omavaraisuusaste-% =
Oma pääoma

x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot

Korolliset nettorahoitusvelat = Korolliset velat - kaupankäyntitarkoituksessa olevat sijoitukset - rahavarat

Nettovelkaantumisaste-% =
Korolliset nettovelat

x 100
Oma pääoma 

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)

Oma pääoma/osake =
Oma pääoma
Tilinpäätöspäivän osakkeiden lukumäärä

Osakekannan markkina-arvo = Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä x kurssi

Henkilöstö keskimäärin = Tilikauden kalenterikuukausien lopussa palveluksessa olleen 
henkilökunnan lukumäärän keskiarvo

Kaikissa osakekohtaisissa tunnusluvuissa on käytetty ulkona olevien osakkeiden lukumäärää.
Oma pääoma on emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma.
Tilikauden tulos on emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos.
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Riskitekijät

Yhtiöön sijoittamiseen liittyy useita riskejä, joista monet voivat olla merkittäviä. 
Monet Enedoon ja sen liiketoimintaan liittyvistä riskeistä kuuluvat sen liiketoiminnan 
luonteeseen ja ovat toimialalle tyypillisiä. Sijoittamista harkitsevia kehotetaan 
tutustumaan huolellisesti Anneista laadittuun Finanssivalvonnan hyväksymään 
esitteeseen ja erityisesti alla kuvattuihin riskitekijöihin.

Esitteen kuvaus riskitekijöistä perustuu laatimishetken tietoihin ja arvioihin. Kuvattujen 
riskien ja epävarmuustekijöiden lisäksi myös sellaisilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä, 
joita ei tällä hetkellä tunneta tai pidetä olennaisina, voi olla olennaisen haitallinen 
vaikutus Enedon liiketoimintaan tai osakkeiden markkinahintaan.

YHTIÖN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ
• Heikko taloussuhdanne, negatiivinen yhteiskunnallinen ja poliittinen kehitys, epävarmuu-

det markkinoilla tai alueilla, joilla Yhtiö toimii, koronapandemiasta johtuvat liikkumis- ja 
kokoontumisrajoitukset sekä muut epävarmuustekijät voivat aiheuttaa tuotantokat-
koksia ja toimitusvaikeuksia, vaikeuttaa komponenttien saatavuutta ja vähentää Yhtiön 
tuotteiden kysyntää

YHTIÖN TOIMIALAAN JA LIIKETOIMINTAAN LIITTYVIÄ RISKEJÄ
• Yhtiö arvioi, että sen käyttöpääoma riittää vuoden 2021 huhtikuun loppuun, ja mikäli 

Lainojen Järjestely ja Annit eivät toteudu, Yhtiön liiketoiminnan jatkuvuus vaarantuu
• Yhtiö ei voi toteuttaa suunnittelemaansa käänneohjelmaa, mikäli Annit eivät toteudu 

vähintään 11 miljoonan euron määräisinä, ja vaikka Annit toteutuisivat täysimääräisinä, 
Yhtiö voi epäonnistua käänneohjelmansa sekä mahdollisten tulevien organisaatiouu-
distusten toteuttamisessa, jolloin niille asetetut tavoitteet sekä myynnin kasvutavoitteet 
voivat jäädä saavuttamatta

• Mahdolliset tuotannossa tarvittavien komponenttien tai raaka-aineiden saatavuuteen 
liittyvät ongelmat tai epäonnistuminen reagoinnissa niiden hintojen muutoksiin voivat 
heikentää Yhtiön toimituskykyä, johtaa tuotantokatkoksiin ja aiheuttaa Yhtiölle lisäkus-
tannuksia

• Muutokset teholähdemarkkinoiden liiketoimintaympäristössä voivat heikentää Yhtiön 
tuotteiden kysyntää ja pienentää Yhtiön markkinaosuutta

• Yhtiö ei välttämättä onnistu toteuttamaan strategiaansa odotetulla tavalla, Yhtiön stra-
tegia voi osoittautua epäonnistuneeksi, eikä Yhtiö välttämättä onnistu mukauttamaan 
strategiaansa toimintaympäristön muutoksiin

• Kilpailun voimistuminen ja muutokset Yhtiön toimialan kilpailuympäristössä voivat vai-
kuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoiminnan tulokseen

• Yhtiön mahdollinen epäonnistuminen tuotteidensa markkinoinnissa, myynnissä ja skaa-
laamisessa sekä asiakkaiden edellyttämien tuotemodifikaatioiden toteuttamisessa saattaa 
heikentää Yhtiön tuotteiden kysyntää ja aiheuttaa Yhtiölle lisäkustannuksia

• Yhtiön toteuttamasta divestoinnista voi aiheutua Yhtiölle odottamattomia kaupanvas-
tuita, ja Yhtiön mahdollisiin tuleviin yritysostoihin liittyvien taloudellisten tavoitteiden ja 
synergiaetujen saavuttaminen on epävarmaa

• Mahdolliset Yhtiön oman ja sopimusvalmistajien tuotannon häiriöt ja keskeytykset saat-
tavat heikentää Yhtiön kykyä toimittaa tuotteitaan ja aiheuttaa lisäkustannuksia

• Mahdolliset vaikeudet IT-järjestelmien ylläpidossa ja päivittämisessä sekä IT-järjestelmien 
mahdolliset puutteet ja viat voivat aiheuttaa Yhtiölle ylimääräisiä kustannuksia 

• Yhtiön avainasiakkaiden liiketoiminnan ennakoimattomat muutokset, avainasiakkaiden 
menettäminen tai niiden ostojen väheneminen voivat toteutuessaan vaikuttaa haitallisesti 
Yhtiön liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen

• Yhtiön tuotteiden mahdolliset virheet tai puutteet voivat aiheuttaa Yhtiölle merkittävää 
taloudellista vahinkoa tai heikentää Yhtiön mainetta

• Yhtiön liiketoiminta riippuu ammattitaitoisesta henkilöstöstä, ja mahdollinen epäonnis-
tuminen osaavien asiantuntijoiden rekrytoinnissa tai sitouttamisessa voi estää Yhtiötä 
toimimasta, kehittymästä ja kasvattamasta liiketoimintaansa menestyksekkäästi

• Yhtiö voi epäonnistua kilpailukykynsä kannalta riittävien ja oikea-aikaisten tuotekehitys-
investointien tekemisessä

• Yhtiön maineen vahingoittuminen tai Yhtiötä koskevat kielteiset markkinakäsitykset saat-
tavat heikentää Yhtiön asiakassuhteita ja vaikeuttaa työntekijöiden sitouttamista Yhtiöön
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• Yhtiö voi joutua kirjaamaan liikearvon tai muiden aineettomien tai aineellisten hyödyk-
keiden arvonalentumisia, mikä voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön taloudelliseen asemaan 
ja liiketoiminnan tulokseen

• Lakot ja muut työtaistelut sekä erimielisyydet Yhtiön työntekijöiden tai ammattiliittojen 
kanssa voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön maineeseen, liiketoimintaan ja 
taloudelliseen asemaan

• Yhtiön immateriaalioikeuksien suoja ei välttämättä ole riittävä, ja Yhtiö saattaa loukata 
muiden toimijoiden immateriaalioikeuksia, mistä saattaa aiheutua kustannuksia

• Yhtiölle kielteinen päätös missä tahansa oikeudenkäynnissä tai viranomaismenettelyssä 
voi hankaloittaa Yhtiön liiketoimintaa ja heikentää sen mainetta

SÄÄNTELYYN LIITTYVIÄ RISKEJÄ
• Yhtiön verorasitus voi kasvaa verolainsäädännössä tai sen soveltamisessa tapahtuneiden 

muutosten vuoksi tai verotarkastusten epäedullisten lopputulosten vuoksi
• Yhtiön toiminnasta saattaa aiheutua vahinkoa ympäristölle, mikä saattaa aiheuttaa 

Yhtiölle korvausvastuita
• Yhtiön liiketoiminnassa voi esiintyä oikeudellisia, hallinnollisia ja sääntelyyn liittyviä riskejä, 

joiden toteutuminen voi aiheuttaa Yhtiölle kustannuksia ja vahingoittaa sen mainetta
 
YHTIÖN RAHOITUKSEEN LIITTYVIÄ RISKEJÄ
• Mikäli Lainojen Järjestely ja Annit eivät toteudu, Yhtiö ei välttämättä onnistu hankkimaan 

lisärahoitusta muulla tavoin, jolloin Yhtiön toiminnan jatkuvuus vaarantuu
• Yhtiö tai sen tytäryhtiöt eivät välttämättä kykene täyttämään niiden lainasopimuksiin 

sisältyviä kovenanttiehtoja, mikä voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön taloudelliseen asemaan
• Yhtiöön kohdistuvien valuuttakurssiriskien toteutuminen saattaa heikentää Yhtiön 

taloudellista asemaa
• Korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa epäedullisesti Enedon liiketoiminnan tulokseen
• Yhtiöön kohdistuvien luotto- ja vastapuoliriskien toteutuminen saattaa heikentää Yhtiön 

kassavirtaa ja likviditeettiä

OSAKKEISIIN JA MERKINTÄOIKEUKSIIN LIITTYVIÄ RISKEJÄ
• Keskittynyt omistusrakenne Antien toteutumisen jälkeen antaa merkittävän päätösvallan 

suurimmalle osakkeenomistajalle ja saattaa heikentää Yhtiön osakkeiden likviditeettiä
• Jollei osakkeenomistaja käytä Merkintäoikeuksiaan, osakkeenomistajan omistus laimen-

tuu ja Merkintäoikeudet saattavat menettää arvonsa, ja osakkeenomistajien omistus 
laimentuu myös Suunnatun Annin toteutumisen seurauksena

• Yhtiön osingonjaosta ei ole varmuutta
• Inissionin merkintäsitoumukseen liittyy ehdollisuuksia
• Merkintäoikeuksien, Tarjottavien Osakkeiden ja Suunnattavien Osakkeiden markkinahinta 

tai likviditeetti voi vaihdella merkittävästi, ja Tarjottavien Osakkeiden ja Suunnattavien 
Osakkeiden markkinahinta voi laskea Merkintähinnan alapuolelle

• Tulevat osakeannit tai merkittävien osakemäärien myynnit voivat vaikuttaa epäedullisesti 
Osakkeiden markkinahintaan ja mahdolliset tulevat suunnatut annit voivat laimentaa 
olemassa olevien osakkeenomistajien omistusta

• Kaikki ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi käyttää merkintäetuoikeuttaan
• Merkintäajan päättyessä käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina
• Sijoittajat eivät voi käydä kauppaa Väliaikaisilla Osakkeilla Merkintäaikana eivätkä peruuttaa 

Merkintäoikeuksien käyttämistä tai Väliaikaisilla Osakkeilla Merkintäajan päättymisen 
jälkeen tehtyjä kauppoja, ja mikäli Merkintäetuoikeusanti peruutettaisiin, Merkintäoi-
keudet olisivat arvottomia.
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Merkintäetuoikeusannin ehdot

Ylimääräisen yhtiökokouksen osakeantivaltuutus
Enedo Oyj:n (”Enedo” tai ”Yhtiö”) 9.3.2021 pidetty ylimääräinen yhtiö-
kokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 25 298 205 
uuden osakkeen antamisesta merkintäetuoikeusannissa.

Yhtiön hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista, 
jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita samassa 
suhteessa kuin he ennestään omistavat Yhtiön Osakkeita (”Osak-
keet”). Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää mahdollisesti 
merkitsemättömien Yhtiön Osakkeiden toissijaisesta tarjoamisesta 
muille osakkeenomistajille tai muille henkilöille merkittäväksi. Hallitus 
valtuutettiin päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutus 
on voimassa 31.12.2021 saakka. Valtuutus ei kumonnut hallitukselle 
aikaisemmin annettuja valtuutuksia.

Yhtiön hallituksen osakeantipäätös
Yhtiön hallitus päätti 11.3.2021 yllä mainitun ylimääräisen yhtiökokouksen 
antaman valtuutuksen nojalla osakkeenomistajien merkintäetuoikeu-
den mukaisesta osakeannista, jossa Yhtiö laskee liikkeeseen enintään 
25 090 458 uutta osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”) näiden ehtojen 
mukaisesti (”Merkintäetuoikeusanti”).

Merkintäetuoikeusannissa liikkeeseen laskettavat Tarjottavat Osak-
keet vastaavat noin 300 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista ja äänistä 
ennen Merkintäetuoikeusantia sekä noin 75 prosenttia Yhtiön kaikista 
Osakkeista ja äänistä Merkintäetuoikeusannin jälkeen olettaen, että 
Merkintäetuoikeusanti toteutuu täysimääräisenä. Yhtiön Osakkeiden 
lukumäärä voi nousta Merkintäetuoikeusannin seurauksena nykyisestä 
8 432 735 Osakkeesta enintään 33 523 193 Osakkeeseen.

UB Securities Oy toimii Merkintäetuoikeusannin pääjärjestäjänä 
(”UB” tai ”Pääjärjestäjä”).

Yhtiön osakkeenomistajat Rausanne Oy, Rausatum Oy, Adafor 
Oy, Soinitilat Oy, 4capes Oy, Jaakko Heininen ja Pekka Heininen ovat 
sitoutuneet tietyin tavanomaisin edellytyksin merkitsemään Merkin-
täetuoikeusannissa Tarjottavia Osakkeita yhteensä 1 659 617 eurolla. 
Rausanne Oy, Rausatum Oy ja Adafor Oy ovat antaneet merkintäsi-
toumuksensa 12.2.2021, Jaakko Heininen ja Pekka Heininen 14.2.2021 
sekä Soinitilat Oy ja 4capes Oy 15.2.2021. Joensuun Kauppa ja Kone Oy 
(”Joensuun Kauppa ja Kone”) on sitoutunut 12.2.2021 merkitsemään 
yhteensä 4 781 127 Merkintäetuoikeusannissa Tarjottavaa Osaketta 
Jussi Capital Oy:n Yhtiön Osakkeiden omistukseen perustuvilla Mer-
kintäoikeuksilla. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki, 
Yhtiön hallituksen jäsenet Matti Miettunen ja Taru Narvanmaa sekä 
Yhtiön toimitusjohtaja Vesa Leino ovat sitoutuneet 9.3.2021 tietyin 
tavanomaisin edellytyksin merkitsemään Merkintäetuoikeusannissa 
Tarjottavia Osakkeita yhteensä 149 080,6 eurolla. Saadut merkintäsi-
toumukset vastaavat yhteensä 13 824 614 osaketta eli yhteensä 55,1 
prosenttia kaikista Merkintäetuoikeusannissa Tarjottavista Osakkeista. 
Annettujen merkintäsitoumusten mukaisesti Joensuun Kauppa ja Kone, 
Rausanne Oy, 4Capes Oy ja Soinitilat Oy merkitsevät kukin erikseen 
yli 5,0 prosenttia Merkintäetuoikeusannissa Tarjottavista Osakkeista. 
Lainojen Järjestelyn toteutumisen jälkeen Jussi Capital Oy myy kaikki 

omistamansa yhteensä 1 593 709 (318 742 euroa) Yhtiön osaketta 
Joensuun Kauppa ja Koneelle 0,20 euron osakekohtaiseen hintaan.

Oikeus merkitä Tarjottavia Osakkeita Merkintäoikeuksilla (Ensi-
sijainen Merkintä)
Tarjottavat Osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäviksi 
niiden Olemassa Olevien Osakkeiden osakeomistuksen suhteessa.

Osakkeenomistaja, joka on Merkintäetuoikeusannin täsmäytys-
päivänä 15.3.2021 (”Täsmäytyspäivä”) merkitty Euroclear Finland 
Oy:n (”Euroclear Finland”) ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon 
tai hallintarekisteröityjen Olemassa Olevien Osakkeiden osalta osak-
keenomistaja, jonka lukuun Osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu 
Yhtiön osakasluetteloon, saa automaattisesti kolme (3) vapaasti luo-
vutettavissa olevaa arvo-osuusmuotoista merkintäoikeutta kutakin 
Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) Olemassa Olevaa Osaketta 
kohden (”Merkintäoikeus”).

Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille 
Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä 16.3.2021.

Osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle Merkintäoikeudet 
ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään yhtä (1) Merkintäoikeutta 
kohden yhden (1) Tarjottavan Osakkeen (”Ensisijainen Merkintä”). 
Tarjottavien Osakkeiden murto-osia ei voi merkitä. Yhtiön hallussa 
olevat omat Osakkeet eivät oikeuta Merkintäoikeuksiin.

Oikeus merkitä Merkintäoikeuden perusteella merkitsemättä 
jääneitä Tarjottavia Osakkeita (Toissijainen Merkintä)
Mikäli kaikkia Tarjottavia Osakkeita ei merkitä Merkintäoikeuksien 
perusteella Ensisijaisessa Merkinnässä, Yhtiön osakkeenomistajalla ja 
muulla sijoittajalla on ilman Merkintäoikeutta oikeus merkitä sellaisia 
Tarjottavia Osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisessa Merkinnässä 
(”Toissijainen Merkintä”).

Mikäli kaikkia Tarjottavia Osakkeita ei ole merkitty Toissijaisessa 
Merkinnässä, merkitsemättä jääneet Tarjottavat Osakkeet voidaan 
allokoida merkittäväksi hallituksen päättämällä tavalla.

Merkintähinta
Merkintähinta on 0,20 euroa Tarjottavalta Osakkeelta (”Merkintä-
hinta”). Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan 
oman pääoman rahastoon. Merkintähinta perustuu Yhtiön sekä Lai-
nojen Järjestelyn osapuolten ja merkintään sitoutuneiden osapuolten 
välisiin neuvotteluihin ja on siten perusteltu Lainojen Järjestelyn 
toteuttamiseksi ja Yhtiön käyttöpääomatarpeiden turvaamiseksi.

Merkintäaika
Tarjottavien Osakkeiden merkintäaika alkaa 18.3.2021 klo 10.00 Suomen 
aikaa ja päättyy 1.4.2021 klo 16.30 Suomen aikaa (”Merkintäaika”). 
Merkintäpaikat eli tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja hallintarekis-
teröinnin hoitajat voivat asettaa merkinnän tekemiselle Merkintäajan 
päättymistä aikaisemmin päättyviä aikarajoja. Merkintäetuoikeutta 
tulee käyttää Merkintäaikana.

Merkintäoikeuksien käyttäminen Ensisijaisessa Merkinnässä ja 
Merkintähinnan maksaminen
Merkintäoikeuden haltija voi osallistua Merkintäetuoikeusantiin 
merkitsemällä Tarjottavia Osakkeita arvo-osuustilillään olevilla Mer-
kintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan kokonaisuudessaan.

Yksi (1) Merkintäoikeus oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden 
(1) Tarjottavan Osakkeen. Tarjottavien Osakkeiden murto-osia ei voi 

merkitä. Merkintäetuoikeusannissa merkittävien Tarjottavien Osak-
keiden Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän 
tekemisen yhteydessä Pääjärjestäjän tai tilinhoitajan tai omaisuu-
denhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Voidakseen osallistua 
Merkintäetuoikeusantiin Merkintäoikeuksien haltijan on annettava 
merkintätoimeksianto oman tilinhoitajansa tai omaisuudenhoitajansa 
ohjeiden mukaisesti. Merkintäoikeuksien haltija, joka ei saa merkin-
täohjeita omalta tilinhoitajaltaan, voi ottaa yhteyttä Pääjärjestäjään.

Jos Merkintäoikeuteen oikeuttava Osake on pantattu tai sitä koskee 
jokin muu rajoitus, Merkintäoikeutta ei välttämättä voi käyttää ilman 
pantinhaltijan tai muun oikeudenhaltijan suostumusta.

Niiden osakkeenomistajien tai muiden Merkintäetuoikeusantiin 
osallistuvien sijoittajien, joiden Osakkeet tai Merkintäoikeudet on 
rekisteröity hallintarekisterin hoitajan nimiin, on annettava merkintä-
toimeksianto hallintarekisterin hoitajan ohjeiden mukaisesti. Helsingin 
Pörssistä ostettujen Merkintäoikeuksien haltijoiden on annettava 
merkintätoimeksiantonsa oman arvo-osuustilin tilinhoitajansa, omai-
suudenhoitajansa tai hallintarekisterin hoitajan antamien ohjeiden 
mukaisesti näiden asettamien määräaikojen puitteissa.

Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. 
Merkintätoimeksianto voidaan hylätä, mikäli merkintämaksua ei makseta 
näiden ehtojen mukaisesti tai jos maksua ei tehdä täysimääräisesti. 
Maksettu merkintämaksu palautetaan tällaisessa tilanteessa merkit-
sijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Merkintäoikeuden perusteella tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä 
niitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen kohdan 
”Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa” mukaisesti. 

Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina Mer-
kintäajan päättyessä 1.4.2021 klo 16.30 Suomen aikaa ja ne poistetaan 
haltijoiden arvo-osuustileiltä ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta. Jotta 
Merkintäoikeuksien haltija ei menetä Merkintäoikeuksien arvoa, hänen 
tulee joko merkitä Tarjottavia Osakkeita näiden Merkintäetuoikeusan-
nin ehtojen mukaisesti tai myydä käyttämättömät Merkintäoikeudet 
viimeistään Merkintäoikeuksien viimeisenä kaupankäyntipäivänä 
26.3.2021.

Tarjottavien Osakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia 
(Toissijainen Merkintä) ja maksut
Osakkeenomistajat ja muut sijoittajat voivat merkitä Tarjottavia Osak-
keita ilman Merkintäoikeuksia Toissijaisessa Merkinnässä. 

Tarjottavien Osakkeiden merkintä Toissijaisessa Merkinnässä teh-
dään lähettämällä merkintätoimeksianto ja samanaikaisesti maksamalla 
Merkintähinta kokonaisuudessaan asianomaisen omaisuudenhoitajan 
tai tilinhoitajan tai, mikäli kyseessä on hallintarekisteröity sijoittaja, 
hallintarekisterin hoitajan ohjeiden mukaisesti. 

Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. 
Merkintätoimeksianto voidaan hylätä, mikäli Merkintähintaa ei makseta 
näiden ehtojen mukaisesti tai jos Merkintähinnan maksua ei tehdä 
täysimääräisesti. Maksettu merkintämaksu palautetaan tällaisessa 
tilanteessa merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 
Jos tiettyyn arvo-osuustiliin liittyen annetaan useita merkintätoi-
meksiantoja, nämä toimeksiannot katsotaan yhdeksi arvo-osuustiliä 
koskevaksi toimeksiannoksi. Merkinnät tulee tehdä erikseen jokaisen 
arvo-osuustilin osalta.

Toissijaisessa Merkinnässä tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä 
voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen kohdan ”Mer-
kintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa” mukaisesti. 
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Mikäli kaikkia Tarjottavia Osakkeita ei ole merkitty Toissijaisessa 
Merkinnässä, merkitsemättä jääneet Tarjottavat Osakkeet voidaan 
allokoida merkittäväksi hallituksen päättämällä tavalla. Toissijaisen 
Merkinnän jälkeen merkitsemättä jääneiden Tarjottavien Osakkeiden 
merkintäaika päättyy 7.4.2021 klo 9.30 Suomen aikaa. Merkittyjen 
Tarjottavien Osakkeiden Merkintähinta on maksettava kokonaisuu-
dessaan merkinnän yhteydessä.

Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa
Mikäli sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Esitteen, mutta 
ennen kuin Tarjottavat Osakkeet tai Väliaikaiset Osakkeet on hyväksytty 
kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä, ilmenee merkittävä uusi 
seikka taikka Esitteessä havaitaan olennainen virhe tai olennainen 
epätarkkuus, joka voi vaikuttaa arvopapereiden arviointiin, Esitettä 
täydennetään esiteasetuksen ((EU) N:o 2017/1129, ”Esiteasetus”) 
mukaisesti. Mikäli Esitettä täydennetään tai oikaistaan sellaisen siinä 
olevan virheen tai puutteen tai olennaisen uuden tiedon johdosta, 
jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajille, merkitsijöillä, jotka 
ovat sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita ennen Esitettä 
koskevan täydennysasiakirjan julkaisemista, on Esiteasetuksen mukaan 
oikeus perua merkintänsä peruutusajan kuluessa. Peruutusaika kes-
tää vähintään kolme työpäivää täydennysasiakirjan julkaisemisesta. 
Peruutusoikeus on lisäksi ehdollinen sille, että Esitteen täydentämiseen 
johtanut seikka ilmenee tai havaitaan ennen merkintäajan päättymistä.

Merkintöjen perumiseen liittyvät menettelytavat julkistetaan pörs-
sitiedotteella samanaikaisesti Esitteen mahdollisen täydennyksen 
kanssa. Merkinnän mahdollisen perumisen tulee koskea sijoittajan 
tekemää merkintää kokonaisuudessaan. Perumisesta tulee ilmoittaa 
kirjallisesti sille tilinhoitajalle, omaisuudenhoitajalle tai hallintarekiste-
röinnin hoitajalle, jossa merkintätoimeksianto on tehty.

Merkinnän perumiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä perumis-
oikeutta ei enää ole. Mikäli merkintä perutaan, maksettu Merkintähinta 
palautetaan merkitsijälle arviolta kahden pankkipäivän kuluessa 
perumisilmoituksesta. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Jos 
Merkintäoikeuden tai Väliaikaisen Osakkeen haltija on myynyt tai 
muuten siirtänyt Merkintäoikeutensa tai Väliaikaiset Osakkeensa, 
myyntiä tai siirtoa ei voi perua.

Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla
Merkintäoikeuksien haltijat voivat myydä Merkintäoikeutensa mil-
loin tahansa ennen kuin kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy. 
Merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin 
pörssilistalla 18.3.2021 klo 10.00 ja 26.3.2021 klo 18.30 välisenä aikana 
Suomen aikaa. Merkintäoikeuksia voi myydä tai ostaa antamalla 
myynti- tai ostotoimeksiannon omalle arvo-osuustilin hoitajalle tai 
arvopaperivälittäjälle. Merkintäoikeuksien hinta Helsingin Pörssissä 
määräytyy markkinaehtoisesti. 

Merkintäoikeuksien ISIN-koodi on FI4000490966 ja kaupankäyn-
titunnus ENEDOU0121.

Merkintöjen hyväksyminen ja Merkintäetuoikeusannin tuloksen 
julkistaminen
Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Merkintäoikeuden perusteella ja näiden 
Merkintäetuoikeusannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka 
on tehty Merkintäetuoikeusantiin soveltuvien lakien ja säännösten 
mukaisesti. 

Jos kaikkia Merkintäetuoikeusannissa liikkeeseen laskettavia Tar-
jottavia Osakkeita ei ole merkitty Ensisijaisessa Merkinnässä, Yhtiön 

hallitus tekee päätöksen merkitsemättömien Tarjottavien Osakkeiden 
jakamisesta niiden merkitsijöiden kesken, jotka ovat tehneet merkinnän 
Toissijaisessa Merkinnässä. Toissijaisen Merkinnän perusteella tehtyjen 
merkintöjen ylimerkintätilanteessa allokaatio merkitsijöille, mukaan 
lukien Yhtiön hallituksen jäsenille ja johdolle sikäli kuin nämä ovat 
tehneet merkintöjä Toissijaisessa Merkinnässä, määräytyy arvo-osuus-
tilikohtaisesti Pääjärjestäjän tekemän ehdotuksen mukaisesti merkit-
sijöiden Merkintäoikeuden nojalla käyttämien Merkintäoikeuksien 
lukumäärän mukaisessa suhteessa, ja mikäli tämä ei ole mahdollista, 
arpomalla. Jos tiettyyn arvo-osuustiliin liittyen annetaan useita mer-
kintätoimeksiantoja, nämä merkintätoimeksiannot yhdistetään yhdeksi 
arvo-osuustiliä koskevaksi merkintätoimeksiannoksi.

Mikäli merkitsijä ei saa kaikkia Toissijaisessa Merkinnässä merkit-
semiään Tarjottavia Osakkeita, palautetaan saamatta jääneiden Tar-
jottavien Osakkeiden Merkintähinta merkitsijälle viimeistään arviolta 
12.4.2021. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä arviolta 8.4.2021. 
Yhtiö julkistaa Merkintäetuoikeusannin lopullisen tuloksen pörssitie-
dotteella arviolta 8.4.2021. 

Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille ja kau-
pankäynti Tarjottavilla Osakkeilla
Merkintätoimeksiannon antajalla on oltava arvo-osuustili suomalai-
sessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa, ja hänen on ilmoitettava 
arvo-osuustilinsä numero merkintätoimeksiannossaan. Henkilötun-
nus, arvo-osuustilinumero ja muut merkintätoimeksiannon kannalta 
tarpeelliset henkilötiedot voidaan luovuttaa myös muille toimeksian-
non tai Merkintäetuoikeusantiin liittyvien tehtävien toteuttamiseen 
osallistuville tahoille.

Merkintäoikeuden perusteella merkityt Tarjottavat Osakkeet kirja-
taan merkitsijän arvo-osuustilille merkinnän tekemisen ja maksamisen 
jälkeen Tarjottavia Osakkeita edustavina väliaikaisina osakkeina (ISIN-
koodi FI4000490974 ja kaupankäyntitunnus ENEDON0121) (”Väli-
aikaiset Osakkeet”) Merkintäajan päätyttyä. Väliaikaiset Osakkeet 
ovat vapaasti luovutettavissa ja kaupankäynnin kohteena Helsingin 
Pörssin pörssilistalla omana osakelajinaan Merkintäajan päättymisen 
jälkeisestä ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä eli arviolta 6.4.2021 
lähtien. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön olemassa oleviin 
Osakkeisiin (ISIN-koodi FI4000415252) sen jälkeen, kun Tarjottavat 
Osakkeet on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään 
kaupparekisteriin (”Kaupparekisteri”) arviolta 9.4.2021. Toissijaisessa 
Merkinnässä merkityt, maksetut ja hyväksytyt Tarjottavat Osakkeet 
kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille sen jälkeen, kun Tarjottavat 
Osakkeet on merkitty Kaupparekisteriin, arviolta 9.4.2021. Kaupan-
käynti Tarjottavilla Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssin pörssilistalla 
arviolta 12.4.2021.

Tietyillä rajoitetuilla alueilla asuvat osakkeenomistajat
Merkintäoikeuksien antamiseen muissa maissa kuin Suomessa asu-
ville Yhtiön osakkeenomistajille ja Tarjottavien Osakkeiden antami-
seen Merkintäoikeuksia käyttäville henkilöille, jotka asuvat muissa 
maissa kuin Suomessa, voi vaikuttaa kyseisten maiden arvopaperi-
lainsäädäntö. Tämän vuoksi tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta 
osakkeenomistajat, joiden olemassa olevat Osakkeet on rekisteröity 
suoraan arvo-osuustilille ja joiden rekisteröity osoite on Yhdysvalloissa, 
Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singapo-
ressa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai muussa valtiossa, jossa 
osallistuminen Merkintäetuoikeusantiin ei olisi sallittua (”Rajoitetut 

Maat”), eivät välttämättä saa Merkintäoikeuksia eivätkä ole oikeu-
tettuja merkitsemään Tarjottavia Osakkeita. Yhtiön osakasluetteloon 
Suomessa rekisteröity kukin tällainen osakkeenomistaja voi pankin, 
hallintarekisterin hoitajan, omaisuudenhoitajan tai muun rahoituksen 
välittäjän kautta, jossa sen Osakkeet ovat säilytyksessä, myydä osan tai 
kaikki lukuunsa hallinnoiduista Merkintäoikeuksista siinä laajuudessa 
kuin sopimusjärjestelyt ja soveltuvat lait sallivat, ja saada myyntituotot 
(vähennettyinä kuluilla) tililleen.

Osakkeenomistajien oikeudet
Tarjottavat Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan 
täyteen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut 
osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun Tarjottavat 
Osakkeet on rekisteröity Kaupparekisteriin arviolta 9.4.2021 sekä 
merkitty Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon 
arviolta 12.4.2021. Kukin Tarjottava Osake oikeuttaa omistajansa 
yhteen (1) ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. 

Maksut ja kulut
Tarjottavien Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa tai 
palvelumaksuja. Tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja arvopaperivälittäjät 
saattavat periä välityspalkkion kaupankäynnistä Merkintäoikeuksilla 
omien hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat 
voivat myös periä hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin 
ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.

Saatavilla pidettävät tiedot
Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä 
Merkintäajan alkamisesta lähtien Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa 
www.enedopower.com/sijoittajille/.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen
Merkintäetuoikeusantiin sovelletaan Suomen lakia. Merkintäetu-
oikeusannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan 
toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Muut seikat
Yhtiön hallitus päättää Tarjottavien Osakkeiden liikkeeseenlaskuun 
ja Merkintäetuoikeusantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön 
toimenpiteistä. Yhtiön hallitus voi päättää olla hyväksymättä merkintöjä, 
mukaan lukien Merkintäoikeuksien nojalla tehtyjä merkintöjä, ja olla 
toteuttamatta Merkintäetuoikeusantia, jos hallitus katsoo, että Mer-
kintäetuoikeusannin toteuttaminen ei enää ole Yhtiön edun mukaista. 
Mikäli Yhtiön hallitus päättää olla toteuttamatta Merkintäetuoikeusantia, 
Merkintäetuoikeudet ja Väliaikaiset Osakkeet raukeavat.

Mikäli merkintä perutaan tai Merkintäetuoikeusantia ei toteuteta, 
maksettu Merkintähinta palautetaan merkitsijälle arviolta kahden 
pankkipäivän kuluessa perumisilmoituksesta. Palautettaville varoille 
ei makseta korkoa. Jos Merkintäoikeuden tai Väliaikaisen Osakkeen 
haltija on myynyt tai muuten siirtänyt Merkintäoikeutensa tai Väliai-
kaiset Osakkeensa, myyntiä tai siirtoa ei voi perua.

Merkitsemällä Tarjottavia Osakkeita Merkintäetuoikeusannissa 
merkitsijä valtuuttaa tilinhoitajansa, omaisuudenhoitajansa tai hallinta-
rekisteröinnin hoitajansa luovuttamaan välttämättömiä henkilötietoja, 
arvo-osuustilinsä numeron sekä merkintää koskevia yksityiskohtia 
osapuolille, jotka osallistuvat merkintätoimeksiannon tai Tarjottavien 
Osakkeiden allokointiin ja selvitykseen.
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MIHIN KERÄTTÄVÄT VARAT KÄYTETÄÄN?
Suunniteltujen rahoitusjärjestelyjen kautta Enedolle on tarkoitus luoda vahva pääomara-
kenne, joka mahdollistaa yhtiön käänneohjelman toteuttamisen sen helmikuussa 2020 
päivitetyn strategian mukaisesti. Mikäli kaikki merkintäetuoikeusannissa ja suunnatussa 
osakeannissa tarjottavat osakkeet ja suunnattavat osakkeet merkitään, Enedo kerää anneilla 
11,3 miljoonan euron nettovarat.

Anneilla kerättävistä varoista 5,3 miljoonaa euroa käytetään Enedon 16.2.2021 tiedottamaan 
8,6 miljoonan euron lainojen kokonaisjärjestelyyn, jolla yhtiö maksaa 5,3 miljoonan euron 
velat ja mitätöi velkoja yhteensä 3,3 miljoonan euron edestä. Loput kerättävistä varoista 
käytetään Enedon yleisiin käyttöpääomatarpeisiin ja yhtiön käänneohjelman toteuttamiseen.

Enedon käänneohjelman tärkeimmät elementit ovat vuosien 2021–2023 aikana haettavat 
arviolta yhteensä yli 4 miljoonan euron pysyvät vuotuiset säästöt suorissa ja epäsuorissa 
kuluissa vuoden 2020 kustannustasoon verrattuna (pois lukien lomautukset ja muut väliai-
kaiset säästöt), 5–10 prosentin vuosittainen myynnin kasvu sekä tase- ja rahoitusrakenteen 
selkeä parantaminen.

Enedon nykyinen käyttöpääoma riittää huhtikuun 2021 loppuun. Enedon hallitus aikoo 
toteuttaa annit, mikäli niillä saadaan kerättyä vähintään jo annettujen merkintäsitoumusten 
mukaiset 7,3 miljoonan euron bruttovarat. Tällä määrällä Enedo voisi toteuttaa Lainojen 
Järjestelyn ja saisi riittävästi käyttöpääomaa toimintansa jatkuvuuden turvaamiseksi 
kesäkuun 2021 loppuun. Tällöin hallitus joutuisi kuitenkin  etsimään  lisärahoitusta yhtiön  
käyttöpääomatarpeen turvaamiseksi ja käänneohjelman toteuttamiseksi.

OVATKO ENEDON OSAKKEENOMISTAJAT SITOUTUNEET ENNALTA 
MERKINTÄETUOIKEUSANTIIN?
Yhtiön osakkeenomistajat Rausanne Oy, Rausatum Oy, Adafor Oy, Soinitilat Oy, 4capes Oy, 
Jaakko Heininen ja Pekka Heininen ovat sitoutuneet merkitsemään tietyin tavanomaisin 
edellytyksin merkintäetuoikeusannissa osakkeita yhteensä 1 659 617 eurolla. Joensuun 
Kauppa ja Kone Oy on sitoutunut merkitsemään yhteensä 4  781  127  Yhtiön osaketta Jussi 
Capital Oy:n Yhtiön osakkeiden omistukseen perustuvilla merkintä oikeuksilla. Lisäksi 
Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki, Yhtiön hallituksen jäsenet Matti 
Miettunen ja Taru Narvanmaa sekä Yhtiön toimitusjohtaja Vesa Leino ovat sitoutuneet 
tietyin tavanomaisin edellytyksin merkitsemään tarjottavia osakkeita yhteensä 149 080,6 
eurolla. Saadut merkintäsitoumukset vastaavat yhteensä 13 824 614 osaketta eli yhteensä 
55,1 prosenttia kaikista merkintäetuoikeusannissa tarjottavista osakkeista. 

KETKÄ OVAT SITOUTUNEET OSALLISTUMAAN ENEDON SUUNNATTUUN 
ANTIIN?
Ruotsalainen First North Growth Market Sweden -markkinalla listattu Inission AB (publ)
(”Inission”) on sitoutunut tietyin tavanomaisin edellytyksin merkitsemään enintään 
34 000 000 Yhtiön suunnatussa annissa tarjoamista osakkeista. Inissionin merkintäsitoumus 
on ehdollinen muun muassa sille, että Inissionin omistusosuus ei ylitä 49,99 prosenttia 
yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Antien jälkeen ja että Finanssivalvonnan hyväksymän 
Esitteen julkaisun jälkeen, mutta ennen tarjottavien ja suunnattavien osakkeiden ottamista 
kaupankäynnin kohteeksi, ei ole ilmennyt seikkaa tai olosuhdetta, joka edellyttäisi Esitteen 
täydentämistä (Suunnatun Annin merkintäsitoumusten ehdollisuudesta katso Esitteen 
kohta ”Antien järjestämiseen liittyviä sopimuksia, kaupankäynnin kohteeksi ottamista kos-
kevat järjestelyt sekä lähdevero – Merkintäsitoumukset”). Finanssivalvonta on myöntänyt 
Inissionille 8.3.2021 tietyin edellytyksin pysyvän poikkeusluvan velvollisuudesta tehdä 
pakollinen ostotarjous. Poikkeuslupa koskee 30 prosentin tarjousvelvollisuusrajan ylitystä, 
ja sen edellytyksenä on, etteivät Inission tai sen kanssa yksissä tuumin toimivat henkilöt 
tarjousvelvollisuusrajan ylittämisen jälkeen hanki tai merkitse lisää yhtiön osakkeita tai 
muutoin kasvata ääniosuuttaan yhtiössä. 

Joensuun Kauppa ja Kone Oy on sitoutunut tietyin tavanomaisin edellytyksin merkit-
semään 1 000 000 osaketta Yhtiön suunnatussa annissa tarjoamista osakkeista. Mikäli 
Annit toteutuvat täysimääräisinä, Inissionista tulee Yhtiön suurin osakkeenomistaja noin 
49,6 prosentin osuudella. 

KENELLÄ ON OIKEUS OSALLISTUA MERKINTÄOIKEUSANTIIN? 
Uusia osakkeita tarjotaan yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi samassa suhteessa 
kuin he omistavat yhtiön osakkeita osakeannin täsmäytyspäivänä 15.3.2021 (ensisijainen 
merkintäoikeus). Mikäli kaikkia uusia osakkeita ei merkitä ensisijaisen merkinnän perusteella, 
yhtiön osakkeenomistajilla ja muilla sijoittajilla on oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä 
uusia osakkeita ilman merkintäoikeuksia merkintähintaan (toissijainen merkintäoikeus). 
Ensisijaisen merkintäoikeuden ja toissijaisen merkintäoikeuden perusteella merkitsemättä 
jääneet tarjottavat osakkeet voidaan suunnata merkittäviksi yhtiön hallituksen päätöksen 
mukaisesti.

KUINKA PALJON UUSIA OSAKKEITA VOIN MERKITÄ NYKYISEN OMISTUKSENI 
NOJALLA?
Jokaista täsmäytyspäivänä 15.3.2021 omistettua Enedon osaketta kohden saat kolme (3) 
arvo-osuusmuotoista merkintäoikeutta. Yksi (1) merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään 

Kysymyksiä ja vastauksia
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yhden (1) tarjottavan osakkeen. Tarjottavien osakkeiden murto-osia ei anneta, eikä yksittäistä 
merkintäoikeutta voi käyttää osittain.

MIKÄ ON OSAKKEEN MERKINTÄHINTA? 
Osakkeen merkintähinta on 0,20 euroa tarjottavalta osakkeelta. Esimerkiksi 150 merkintä-
oikeudella voit merkitä 150 osaketta, ja maksettava määrä on yhteensä 30 euroa. 

MIKÄ ON MERKINTÄOIKEUDEN HINTA? 
Merkintäoikeuden hinta Helsingin pörssissä määräytyy markkinaehtoisesti. 

MITEN MERKINTÄOIKEUKSIA VOI MYYDÄ TAI OSTAA?
Merkintäoikeuksia voidaan myydä tai ostaa tekemällä myynti- tai toimeksianto omalle 
tilinhoitajalle, omaisuudenhoitajalle tai muulle arvopaperivälittäjälle. Tilinhoitajat, omai-
suudenhoitajat ja arvopaperivälittäjät, jotka toteuttavat merkintäoikeuksia koskevia toi-
meksiantoja, saattavat periä näistä toimenpiteistä välityspalkkion omien hinnastojensa 
mukaisesti. Merkintäoikeuksien kaupankäyntitunnus on ENEDOU0121.

MITÄ TARKOITETAAN TOISSIJAISELLA MERKINNÄLLÄ?
Mikäli kaikkia tarjottavia osakkeita ei merkitä ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella, 
yhtiön osakkeenomistajilla ja muilla sijoittajilla on oikeus merkitä tällaisia tarjottavia osak-
keita ilman merkintäoikeuksia. Toissijaisessa merkinnässä tarjottavien osakkeiden merkintä 
tapahtuu antamalla merkintätoimeksianto ja samanaikaisesti maksamalla merkintähinta 
merkitsijän tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien 
ohjeiden mukaisesti. Katso tarkemmat tiedot toissijaisesta merkintäoikeudesta sekä allo-
kaatiosta esitteeseen sisältyvistä merkintäetuoikeusannin ehdoista. 

AIHEUTUUKO OSAKKEIDEN MERKINNÄSTÄ KULUJA? 
Tarjottavien osakkeiden merkinnästä ei peritä maksuja eikä varainsiirtoveroa.

Tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja arvopaperivälittäjät, jotka toteuttavat merkintäoi-
keuksia koskevia toimeksiantoja, saattavat periä näistä toimenpiteistä välityspalkkion omien 
hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat voivat periä myös hinnastonsa 
mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.

MITEN OSAKKEIDEN MERKITSEMINEN MERKINTÄOIKEUKSILLA KÄYTÄNNÖSSÄ 
TAPAHTUU? 
Osakkeenomistajana saat omaisuudenhoitajaltasi tai tilinhoitajaltasi merkintäajan alkaessa 
ohjeet merkinnän tekemiseksi. Toimi saamiesi ohjeiden mukaan. Mikäli et saanut ohjeita, 
ota yhteyttä omaisuudenhoitajaasi tai tilinhoitajaasi. Jos olet ostanut merkintäoikeuksia 
Helsingin pörssistä, ota yhteyttä omaisuudenhoitajaasi tai tilinhoitajaasi merkintäohjeiden 
saamiseksi. Osakkeet on maksettava merkittäessä. 

MITÄ TAPAHTUU, JOS EN KÄYTÄ MERKINTÄOIKEUTTANI?
Ellet käytä merkintäoikeuksiasi viimeistään 1.4.2021 klo 16.30, ne raukeavat arvottomina ja 
ne poistetaan arvo-osuustililtäsi ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta. 

Merkintäetuoikeusantiin osallistuakseen osakkeenomistajan tai muun sijoittajan on 
annettava merkintätoimeksianto oman tilinhoitajansa, omaisuudenhoitajansa tai hallin-
tarekisteriin merkittyjen sijoittajien tapauksessa hallintarekisteröinnin hoitajan antamien 
ohjeiden mukaisesti. Huomaathan, että viimeinen merkintäpäivä voi tilinhoitajasi, omai-
suudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaisesti olla ennen 1.4.2021.

VOIKO MERKINNÄT PERUUTTAA?
Merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi perua, mitätöidä tai muuttaa muutoin kuin merkin-
täetuoikeusannin ehdoissa kuvatuissa tilanteissa. 

MILLOIN OSAKKEET TULEVAT ARVO-OSUUSTILILLENI JA MILLOIN 
KAUPANKÄYNTI ALKAA?
Merkityt osakkeet kirjataan arvo-osuustilillesi merkinnän jälkeen väliaikaisina osakkeina. 
Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla Helsingin pörssissä omana osakelajinaan on mahdollista 
arviolta 6.4.–9.4. kaupankäyntitunnuksella ENEDOU0121. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään 
yhtiön olemassa oleviin osakkeisiisi (kaupankäyntitunnus ”ENEDO”) sen jälkeen, kun osak-
keet on rekisteröity kaupparekisteriin, arviolta 9.4.2021. Kaupankäynti Euroclear Finlandiin 
rekisteröidyillä osakkeilla alkaa Helsingin pörssissä arviolta 12.4.2021. 

MISTÄ SAAN LISÄTIETOJA? 
Finanssivalvonnan hyväksymän esitteen ja lisätietoa saat osoitteesta 
www.enedopower.com/sijoittajille/annit. Lisätietoa saat myös omalta tilinhoitajayhteisöltäsi, 
omaisuudenhoitajaltasi tai hallintarekisteröinnin hoitajaltasi.
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