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Liikkeeseenlaskija 
 

Plc Uutechnic Group Oyj (jäljempänä ”yhtiö”) 
Kotipaikka: Uusikaupunki 
Osoite: Muottitie 2, 23500 Uusikaupunki 
Y-tunnus: 0520181-3 
 
Lisätietoa Plc Uutechnic Group Oyj:stä on saatavilla yhtiön kotisivuilla 
osoitteessa: 
 
www.uutechnicgroup.fi/fi/sijoittajat/ 
 www.uutechnicgroup.fi/fi/tiedotteet-ja-julkaisut/porssitiedotteet/ 

 
Yhtiö kehottaa sijoitusta harkitsevaa tutustumaan huolellisesti yhtiön 
kotisivuilta löytyviin yhtiötä koskeviin tietoihin, erityisesti yhtiön 
vuosikertomukseen tilikaudelta 1.1.2015 – 31.12.2015 sekä kuluvan 
tilikauden aikana julkaistuihin pörssitiedotteisiin. Yhtiö kehottaa lisäksi 
sijoitusta harkitsevia kiinnittämään erityistä huomiota edellä mainitussa 
vuosikertomuksessa mainittuihin merkittäviin riskeihin ja 
epävarmuustekijöihin. 
 
Osakeyhtiölain 5 luvun 21 § 2 momentissa tarkoitetut asiakirjat ovat saatavilla 
yhtiön pääkonttorissa, Muottitie 2, 23500 Uusikaupunki. 

 
 
Osakeanti 

 
Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus 

 
Yhtiön 28.4.2016 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa oli päätetty 
valtuuttaa hallitus päättämään uusien osakkeiden annista. Valtuutus on 
voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 
 

Hallituksen päätös osakeannista 
 
Yhtiön hallitus on 6.6.2016 päättänyt mainitun valtuutuksen nojalla antaa 
yhteensä enintään 1.000.000 yhtiön uutta osaketta, jotka suunnataan yhtiön 
konsernin työntekijöiden sekä yhtiön hallituksen jäsenten merkittäviksi 
jäljempänä esitettyjen ehtojen mukaisesti.  
 
Osakeannin tarkoituksena on sitouttaa yhtiön henkilökuntaa ja johtoa sekä 
kannustaa näitä hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita. Osakeanti on 
yhtiön edun mukainen. Edellä mainitut seikat muodostavat osakeyhtiölain 9 
luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun painavan taloudellisen syyn poiketa 
osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta. 
 

 
 
 
 
 



Merkintäoikeus 
 
 Osakkeita voivat merkitä yhtiön konsernin työntekijät sekä yhtiön hallituksen 

jäsenet. Yhtiön konsernin työntekijät voivat merkitä enintään 800.000 yhtiön 
uutta osaketta. Yhtiön hallituksen jäsenet voivat merkitä yhteensä enintään 
200.000 yhtiön uutta osaketta. Merkintäoikeus ei ole siirrettävissä 
kolmannelle. 

 
 Kukin merkitsijä voi merkitä osakkeita haluamansa määrän kuitenkin siten, 

että merkitsijäkohtainen vähimmäismerkintämäärä on 1.000 osaketta. Yli-
merkintätilanteessa yhtiön hallitus päättää siitä, miten osakkeet jaetaan 
merkitsijöiden kesken. 

 
Merkintäaika 
 
 Uusien osakkeiden merkintäaika alkaa 20.6.2016 ja päättyy 12.8.2016. 

Merkintä tehdään palauttamalla allekirjoitettu merkintälista yhtiön antamien 
tarkempien ohjeiden mukaan yhtiön pääkonttoriin, Muottitie 2, 23500 
Uusikaupunki. 

 
 Merkintälistaan on merkittävä tarvittavat tiedot osakkeiden siirtämiseksi 

merkitsijän arvo-osuustilille ja lisäksi merkitsijän on valtuutettava yhtiö 
hakemaan osakkeiden kirjaamista merkitsijän arvo-osuustilille. 

 
Merkintähinta 
 

Kustakin uudesta osakkeesta on maksettava yhtiölle merkintähintana 0,50 
euroa. Merkintähinnat merkitään kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan 
oman pääoman rahastoon. 
 
Osakkeen merkintähinta vastaa yhtiön osakkeen keskimääräistä hintaa 
Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsingin Pörssi”) kaupankäynnissä tätä 
päätöstä edeltäneen kalenterikuukauden ajalta laskettuna ja vähennettynä 10 
prosentilla. 
 
Osakkeet tulee maksaa 12.8.2016 mennessä. Kuitti maksusta on liitettävä 
merkintälistaan. 
 

Merkintöjen hyväksyminen 
 
Hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä merkintäajan päättymisen 
jälkeen. Hyväksytystä merkinnästä ilmoitetaan merkitsijälle kirjallisesti. 
Ilmoitus lähetetään sähköpostitse, mikäli merkitsijä on antanut 
sähköpostiosoitteen merkintälistassa. 
 
Hallitus voi hyväksyä merkinnän sellaisenaan tai hylätä merkinnän osittain tai 
kokonaan. 
 
Hallituksella on oikeus hylätä merkintä osittain tai kokonaan, ellei osakkeiden 
merkintähintaa ole maksettu näiden ehtojen tai hallituksen antamien ohjeiden 
mukaisesti. 
 
 
 
 



Osakkeenomistajan oikeudet 
 
Uudet osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan 
oikeudet, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. 
 
Uudet osakkeet tuottavat niiden rekisteröimisestä lukien samat oikeudet kuin 
muut yhtiön osakkeet. Jokainen uusi osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiön 
yhtiökokouksessa. 
 

Uusien osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille 
 
Osakeannissa merkityt uudet osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina 
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Uudet 
osakkeet kirjataan merkitsijän henkilökohtaiselle arvo-osuustilille, kun ne on 
merkitty kaupparekisteriin. Osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi 
Nasdaq Helsingin Pörssissä. 
 
Yhtiön osakkeiden kaupankäyntitunnus on UUTEC ja ISIN-koodi 
FI0009900708. 
 

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen 
 
Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista mahdollisesti 
aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa 
Suomessa. 

 
Kieliversiot 
 

Tämä tarjousasiakirja on laadittu suomen- ja englanninkielisenä versiona. 
Mikäli eri kieliversioiden välillä on ristiriitaa, suomenkielinen versio on 
ratkaiseva. 

 
 
Esitepoikkeuksen soveltaminen 
 
 Tämän osakeannin ja osakkeiden listalle ottamisen yhteydessä ei julkaista 

arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen 
yhteydessä julkistettavasta esitteestä annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2003/71/EY tarkoitettua esitettä mainitun direktiivin 4 
artiklan 1. alakohdan e)-kohdan ja 4 artiklan 2. alakohdan f)-kohdan 
perusteella. 



 


