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Plc Uutechnic Group Oyj:n vähemmistöosakkeenomistajille 
 

Osakeyhtiölain mukainen vähemmistöosakkeiden lunastaminen 
 
SPX Flow Technology Germany GmbH ("SPX") on arvopaperimarkkinalain 
mukaisessa vapaaehtoisessa ostotarjouksessa tarjoutunut ostamaan kaikki Plc 
Uutechnic Group Oyj:n ("UTG") liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet, jotka 
eivät ole UTG:n tai sen tytäryhtiöiden hallussa. Ostotarjouksen tarjoushinta oli 0,60 
euroa osakkeelta. Ostotarjouksen tarjousaika on päättynyt 12.1.2021. SPX on tämän 
ilmoituksen päivämäärään mennessä saanut ostotarjouksen kautta omistukseensa 
yhteensä 55.340.599 UTG:n osaketta, mikä vastaa 97,94 prosenttia kaikista UTG:n 
osakkeista ja äänistä.  
 
Näin ollen SPX:llä on osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukainen oikeus lunastaa 
muiden UTG:n osakkeenomistajien osakkeet käyvästä hinnasta. Lunastusoikeutta 
koskeva tieto on rekisteröity kaupparekisteriin 28.1.2021. 
 
Hakemus lunastusmenettelyn aloittamiseksi 
 
SPX on 20.1.2021 lähettänyt Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle 
osakeyhtiölain 18 luvun mukaisen hakemuksen välimiesoikeuden nimeämiseksi ja 
välimiesmenettelyn aloittamiseksi. 
 
SPX on hakemuksessaan pyytänyt lunastuslautakuntaa nimeämään välimiesoikeuden. 
Lisäksi SPX on pyytänyt, että lunastuslautakunta hakee tuomioistuimelta uskotun 
miehen määräämistä valvomaan vähemmistöosakkeenomistajien etua 
välimiesmenettelyssä osakeyhtiölain 18 luvun 5 §:n mukaisesti. 
 
SPX tulee pyytämään lunastuslautakunnan nimeämää välimiesoikeutta vahvistamaan, 
että SPX:llä on osakeyhtiölain 18 luvun mukainen oikeus lunastaa UTG:n 
vähemmistöosakkeet ostotarjouksen mukaisella hinnalla 0,60 euroa per osake ja että 
SPX:llä on oikeus saada UTG:n vähemmistöosakkeet omistukseensa välittömästi 
asettamalla lunastushinnan maksamisesta välimiesoikeuden hyväksymä vakuus.  
 
SPX:n hakemus ja lunastuslautakunnan kirje sekä lunastuslautakunnan säännöt 
toimitetaan postitse niille UTG:n vähemmistöosakkeenomistajille, joiden osoitteet 
ovat UTG:n tiedossa. 
 
Uskottu mies 
 
Varsinais-Suomen käräjäoikeus on lunastuslautakunnan hakemuksesta 23.2.2021 
antamallaan päätöksellä nro 21/8024 määrännyt uskotuksi mieheksi asianajaja Tarja 
Wistin. Uskotun miehen yhteystiedot ovat: 
 
Asianajaja Tarja Wist 
Wist Attorneys - Asianajotoimisto 
Hopeatie 21 
02750 Espoo 



 

 

Puh: +358 50 478 4675 
Sähköposti: tarja.wist@wistattorneys.fi 
 
Osakeyhtiölain mukaan uskotun miehen tehtävänä on valvoa 
vähemmistöosakkeenomistajien etua lunastusmenettelyssä. Uskotulla miehellä on 
oikeus ja velvollisuus esittää välimiesmenettelyssä vähemmistöosakkeenomistajien 
puolesta näiden asiaa tukevia seikkoja ja näyttöä. Koska uskottu mies näin valvoo 
kaikkien vähemmistöosakkeenomistajien etua lunastusmenettelyn aikana, 
vähemmistöosakkeenomistajien ei tarvitse henkilökohtaisesti osallistua 
lunastusmenettelyyn, elleivät he tahdo tehdä niin.  
 
Lunastusmenettelyä koskeva ilmoitus julkaistaan Virallisessa lehdessä arviolta 
5.3.2021. 
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