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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 
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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.


