IXONOS OYJ:N OSAKEANTI
24.1.2013–7.2.2013
Markkinointiesite.
Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite.
Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat Finanssivalvonnan
hyväksymiin osakeannista laadittuihin rekisteröintiasiakirjaan, arvopaperiliitteeseen ja tiivistelmään (yhdessä esite), joihin sijoitusta harkitsevien
tulee tutustua ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Esite ja lisätietoja on
saatavissa mm. merkintäpaikoista tai Ixonosin internetsivuilta osoitteesta
www.ixonos.com/osakeanti.
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HYVÄ IXONOS OYJ:N OSAKKEENOMISTAJA

Ixonos Oyj:n hallitus on 16.1.2013 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla päättänyt
laskea liikkeelle uusia osakkeita osakkeenomistajien merkintäoikeuteen perustuvalla osakeannilla. Osakeannin merkintäaika alkaa 24.1.2013 ja päättyy 7.2.2013.
Ixonos on luova mobiili- ja online-ratkaisujen suunnittelija ja toteuttaja. Kehitämme päätelaitteissa sekä mobiili- ja online-palveluissa käytettäviä langattomia teknologioita, ohjelmistoja
ja ratkaisuja. Suunnittelemme yhdessä asiakasyritystemme kanssa tuotteita ja palveluita,
jotka tuottavat loppukäyttäjille ylivertaisia käyttökokemuksia. Parannamme lisäksi asiakasyritystemme kilpailukykyä lyhentämällä laitteiden ja palveluiden markkinoilletuontiaikaa.
Vuosi 2012 on ollut meille muutoksen aikaa, jolloin olemme sopeuttaneet liiketoimintaamme muuttuvaan asiakaskuntaan ja markkinatilanteeseen. Uudistuminen kiihtyy vuoden 2013
aikana, jolloin jatkamme talouden vakauttamista monin toimenpitein. Laajennamme asiakaskuntaa edelleen, vahvistamme nykyisiä asiakkuuksia sekä karsimme kuluja ja lisäämme
tehokuutta. Kilpailukykymme tukemiseksi haluamme samalla varmistaa maailmanluokan
osaamisen jatkuvuuden Ixonosissa.
Olemme määrittäneet liiketoimintamme pääteemaksi Dream, Design, Deliver -palvelulupauksen, joka pohjautuu markkinoiden ja asiakkaidemme tarpeisiin sekä Ixonosin vahvuuksiin ja
osaamiseen. Pyrimme profiloitumaan yhä enemmän kokonaisvaltaisen palvelun tarjoavana
kumppanina, joka yhdistää korkealuokkaisen käyttökokemussuunnittelun syvälliseen teknologiaosaamiseen. Tarjoamalla asiakkaillemme ratkaisun kaikki vaiheet suunnittelusta valmiiseen tuotteeseen ja sen ylläpitoon, pystymme hyödyntämään kilpailuetuna luotettavuuden
ohella huomattavaa nopeutta ja notkeutta.
Markkinamme kasvaa ja kehittyy kansainvälisesti ja Ixonosin osaamiselle on kysyntää useilla
toimialoilla. Laajentuva asiakaskuntamme rakentaa perustaa tulevaisuudelle. Osakeannilla
kerätyt varat on tarkoitus käyttää yhtiön taseen vahvistamiseen muutoksen läpiviemiseksi.
Tässä markkinointiesitteessä on kerrottu lyhyesti, kuinka osakkeenomistajana voitte osallistua osakeantiin ja Ixonosin tulevaisuuden rakentamiseen.

Parhain terveisin,
Esa Harju
toimitusjohtaja
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OSAKEANNIN EHDOT
Ixonos Oyj:n (”Yhtiö”) 15.1.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous
valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
sekä yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta
yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla annettavien
uusien osakkeiden tai valtuutuksen nojalla luovutettavien yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 40 000 000 osaketta, mikä tällä hetkellä vastaa noin 265 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa vuonna
2013 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

OSAKEANNIN TOIMINTAOHJEET
Osakkeiden merkitseminen

Muistathan

•

Ixonosin osakkeenomistajana saat arvo-osuustilillesi automaattisesti yhden (1) merkintäoikeuden jokaista osakeannin
täsmäytyspäivänä 21.1.2013 omistamaasi osaketta kohti.

•

Käyttämättömät merkintäoikeudet raukeavat arvottomina
merkintäajan päättymisen jälkeen.

•

•

Merkintä merkintäoikeuksilla: Kolmella (3) merkintäoikeudella saat merkitä neljä (4) uutta osaketta 0,21 euron merkintähintaan.

Osallistuaksesi osakeantiin sinun tulee antaa erillinen merkintätoimeksianto omistamiesi ja ostamiesi merkintäoikeuksien osalta.

Merkintäpaikkoina toimivat

•

Osakkeiden merkintäaika on 24.1.2013–7.2.2013.

•

•

Osakkeiden merkintähinta tulee maksaa kokonaisuudessaan
merkinnän yhteydessä.

OP-ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki
Oyj:n konttorit niiden aukioloaikoina.

•

•

Merkitsijä saa kaikki merkintäoikeuksien nojalla merkityt
osakkeet.

•

Merkintä ilman merkintäoikeuksia: Osakkeenomistajana
voit osallistua myös merkintään ilman merkintäoikeuksia, jos
haluat merkitä enemmän osakkeita kuin mihin omistamasi
merkintäoikeudet oikeuttavat. Merkinnässä ilman merkintäoikeuksia osakkeet jaetaan niitä merkinneille siltä osin, kun
osakkeita jää merkitsemättä merkintäoikeuksilla. Osakkeet
allokoidaan tällöin ensijaisesti merkitsijöiden osakkeiden
merkintään käyttämien merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa.

OP 0100 0500 Puhelinpalvelu. Puhelinpalvelun kautta merkintäsitoumuksen tekevillä asiakkailla on oltava henkilökohtainen OP-Pohjola-ryhmän verkkopalvelusopimus. Puhelinpalvelun kautta merkintöjä tehtäessä on tunnistauduttava
verkkopalvelutunnuksilla.

Merkintäoikeuksien kaupankäynti
•

• voit ostaa lisää merkintäoikeuksia, joilla voit merkitä
lisää osakkeita.

•
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Merkintäoikeuksien hintataso vaihtelee markkinoilla päivittäin
pörssinoteerauksen mukaan.
Voit antaa merkintäoikeuksia koskevan osto- tai myyntitoimeksiannon omaan pankkiisi tai arvopaperivälittäjällesi kuten
minkä tahansa muun pörssitoimeksiannon.

Merkintätoimeksiantoja vastaanottavat myös tilinhoitajayhteisöt, jotka ovat sopineet merkintöjen välittämisestä Pohjola Corporate Finance Oy:n kanssa. Tilinhoitajayhteisöt voivat
asettaa merkinnän tekemiselle määräajan, joka on ennen
merkintäajan päättymistä. Lisätietojen saamiseksi olethan
yhteydessä omaan tilinhoitajayhteisöösi.

Lisätietoja
•

Merkintäoikeuksilla käydään kauppaa Helsingin Pörssistä
24.1.–31.1.2013 välisenä aikana.
• Jos et halua osallistua osakeantiin, voit myydä merkintäoikeutesi Helsingin Pörssissä tai

•

•

•

Osakeantia koskevat esitteet ovat saatavilla merkintäpaikoista ja internetsivuilla osoitteissa www.ixonos.com/osakeanti ja
www.op.fi/merkinta. Sijoitusta harkitsevia pyydetään tutustumaan osakeantia koskeviin esitteisiin ennen sijoituspäätöksen
tekemistä.

Yhtiön hallitus päätti 16.1.2013 laskea liikkeelle yllä olevan ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla enintään 20 136 645
uutta osaketta (”Osakkeet”) osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen
perustuvassa osakeannissa näiden ehtojen mukaisesti (”Osakeanti”).
Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Osakkeet vastaavat noin 133
prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä ennen Osakeantia sekä
noin 57,1 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä Osakeannin
jälkeen edellyttäen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti.
Pohjola Corporate Finance Oy (”Pääjärjestäjä”) toimii Osakeannin
pääjärjestäjänä.

Merkintäoikeus
Oikeus merkitä Osakkeita Merkintäoikeuksien perusteella
Osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi heidän
osakeomistuksensa suhteessa.
Osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä 21.1.2013
(”Täsmäytyspäivä”) merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
Yhtiön osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”) (ISIN-tunnus FI4000059068) jokaista Täsmäytyspäivänä
omistamaansa yhtä (1) osaketta kohden.
Osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle Merkintäoikeudet
ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään jokaista kolmea (3)
Merkintäoikeutta kohden neljä (4) Osaketta. Osakkeiden murtoosia ei voi merkitä.

Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Osakkeita ilman
Merkintäoikeuksia
Yhtiön hallitus päättää mahdollisten Merkintäoikeuksien perusteella merkitsemättä jääneiden Osakkeiden tarjoamisesta
toissijaisessa merkinnässä osakkeenomistajille tai muille sijoittajille, jotka ovat jäljempänä määritellyn Merkintäajan aikana antaneet merkintätoimeksiannon merkitä Osakkeita ilman Merkintäoikeuksia.

Merkintäsitoumukset ja -takaukset
Yhtiön osakkeenomistajista Turret Oy Ab (”Turret”), SEB Life International Assurance Company antamaansa vakuutukseen liittyen,
Ilari Koskelo, Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi, Yhtiön toimitusjohtaja Esa Harju sekä muita Yhtiön johtoon kuuluvia
henkilöitä, jotka edustavat yhteensä noin 31,9 prosenttia Yhtiön
osakkeista, ovat peruuttamattomasti sitoutuneet merkitsemään
suhteellisen osuutensa Osakkeista Osakeannissa. Turretin antama merkintäsitoumus on ehdollinen sille, että Finanssivalvonta
myöntää Turretille pysyvän poikkeusluvan velvollisuudesta tehdä
arvopaperimarkkinalain mukainen pakollinen julkinen ostotarjous
Yhtiön lopuista osakkeista ja Yhtiön liikkeeseen laskemista sen
osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista siinä tapauksessa, että
Turretin omistusosuus ylittäisi merkintäsitoumuksen johdosta 30
prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Osakeannin seurauksena.
Merkintäsitoumusten lisäksi Turret on antanut takauksen merkitä Osakeannissa muuten mahdollisesti merkitsemättä jääviä
Osakkeita 0,5 miljoonalla eurolla ja Ilari Koskelo 0,5 miljoonalla
eurolla. Mikäli annettuja merkintätakauksia käytetään, merkintätakauksia käytetään kuitenkin vain siltä osin kuin merkintätakaajien omistus ei merkintäsitoumuksen ja -takauksen käytön
seurauksena ylitä 30 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä.
Merkintäsitoumusten ja -takausten toteutuminen edellyttää tiettyjen tavanomaisten ehtojen täyttymistä. Annetut merkintäsitoumukset ja -takaukset edustavat yhteensä noin 55,5 prosenttia
Osakeannissa liikkeeseen laskettavien Osakkeiden enimmäismäärästä.

OSAKEANNIN KESKEISET PÄIVÄMÄÄRÄT

Ixonosin internetsivuilla voit tutustua myös mm. yhtiön tilinpäätökseen, osavuosikatsauksiin ja muuhun sijoittajamateriaaliin.

Riskitekijät
Osakeantiin osallistumiseen liittyy riskejä, jotka voivat olla
merkittäviä. Sijoitusta harkitsevan tulee tutustua Finanssivalvonnan hyväksymään Ixonosin osakeannista laadittuun
esitteeseen ja erityisesti kohdassa ”Riskitekijät” kuvattuihin
riskeihin.

24.1.2013

31.1.2013

7.2.2013

14.2.2013 (arvio)

Osakkeiden merkintäaika ja kaupankäynti
merkintäoikeuksilla alkaa

Kaupankäynti
merkintäoikeuksilla
päättyy

Osakkeiden merkintäaika päättyy

Osakkeet merkitään
kaupparekisteriin

8.2.2013 (arvio)
Merkintäoikeuksilla merkityt
Osakkeet otetaan julkisen
kaupankäynnin kohteeksi
väliaikaisina osakkeina

Merkintämaksujen palautus
ylimerkintätilanteessa
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Merkintähinta
Osakkeiden merkintähinta Osakeannissa on 0,21 euroa Osakkeelta
(”Merkintähinta”). Osakkeen Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinta
on määritelty siten, että se sisältää noin 70,8 prosentin alennuksen
Yhtiön osakkeen osakeantipäätöstä edeltävän kaupankäyntipäivän
päätöskurssiin nähden.

lintarekisterin hoitajan nimiin, on annettava merkintätoimeksianto
hallintarekisterin hoitajan ohjeiden mukaisesti.

Merkintäaika

Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty ennen Merkintäajan päättymistä 7.2.2013, raukeavat arvottomina.

Merkintäaika alkaa 24.1.2013 klo 9.30 ja päättyy 7.2.2013 klo 16.30
(”Merkintäaika”). Tilinhoitajayhteisöt voivat asettaa merkinnän tekemiselle Merkintäajan päättymistä aikaisemmin päättyviä aikarajoja.

Merkintöjen tekeminen ja maksu
Merkintäoikeuksien haltija voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Osakkeita arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja
maksamalla Merkintähinnan. Jokaiset kolme (3) Merkintäoikeutta
oikeuttavat haltijansa merkitsemään neljä (4) Osaketta. Osakkeiden
murto-osia ei voi merkitä. Voidakseen osallistua Osakeantiin Merkintäoikeuksien haltijan on annettava merkintätoimeksianto Pääjärjestäjän tai asianomaisen tilinhoitajayhteisön ohjeiden mukaisesti.
Osakkeenomistaja tai muu sijoittaja voi merkitä Osakkeita ilman
Merkintäoikeuksia antamalla merkintätoimeksiannon ja maksamalla Merkintähinnan. Merkintätoimeksianto on annettava Pääjärjestäjän tai asianomaisen tilinhoitajayhteisön ohjeiden mukaisesti.
Mikäli merkitsijä merkitsee Osakkeita myös Merkintäoikeuksien
perusteella, Osakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia tulee
tehdä samalla, kun merkitään Osakkeita Merkintäoikeuksien perusteella. Mikäli merkitsijä antaa useita merkintätoimeksiantoja
ilman Merkintäoikeuksia, merkintätoimeksiannot yhdistetään yhdeksi merkinnäksi merkitsijää kohti.
Merkintätoimeksiantoja voidaan antaa seuraavissa merkintäpaikoissa:
•

OP-Pohjola-ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja Helsingin
OP Pankki Oyj:n pankkien toimipisteissä niiden aukioloaikoina;

•

OP 0100 0500 puhelinpalvelun kautta. Asiakkailla, jotka tekevät merkintöjä puhelimitse, tulee olla henkilökohtainen
verkkopankkipalvelusopimus OP-Pohjola-ryhmän kanssa.
Tehtäessä merkintöjä puhelimitse osakkeenomistajan henkilöllisyys todennetaan verkkopankkitunnuksilla; ja

•

sellaisten tilinhoitajayhteisöjen kautta, joilla on merkintöjen
vastaanottamista koskeva sopimus Pääjärjestäjän kanssa.

Osakeannissa merkittävien Osakkeiden Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä Pääjärjestäjän tai asianomaisen tilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden
mukaisesti.
Niiden osakkeenomistajien tai muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, joiden osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hal6

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

Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa
Jos Osakeantiin liittyvää rekisteröintiasiakirjaa tai arvopaperiliitettä
(yhdessä ”Esite”) täydennetään sen jälkeen, kun Finanssivalvonta
on hyväksynyt Esitteen ja ennen kuin kaupankäynti Osakkeilla alkaa sellaisen olennaisen Esitteessä olevan virheen tai puutteen
johdosta, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, sijoittajilla, jotka ovat merkinneet Osakkeita ennen täydennyksen julkaisemista, on oikeus peruuttaa merkintänsä. Sijoittajilla on oikeus
peruuttaa tekemänsä merkintä kahden (2) pankkipäivän tai Finanssivalvonnan erityisestä syystä päättämän pidemmän ajan, kuitenkin enintään neljän (4) pankkipäivän kuluessa siitä, kun täydennys
on julkistettu. Peruutusoikeutta voi käyttää vain, mikäli sijoittaja
on merkinnyt Osakkeita ennen Esitteen täydennyksen julkistamista ja tällainen täydennys on julkistettu Merkintäajan alkamisen ja
Merkintäoikeuksien perusteella merkittyjä Osakkeita vastaavien
väliaikaisten osakkeiden NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä (”Helsingin
Pörssi”) tapahtuvan kaupankäynnin alkamisen välillä. Merkinnän
peruutus koskee peruutettavalla merkinnällä tehtyjä merkintöjä
kokonaisuudessaan. Peruuttamisoikeudesta ja siihen liittyvistä
menettelyohjeista ilmoitetaan pörssitiedotteella samanaikaisesti
Esitteen mahdollisen täydentämisen kanssa. Jos Merkintäoikeuden
haltija on myynyt tai muuten siirtänyt Merkintäoikeutensa, myyntiä
tai siirtoa ei voi peruuttaa.

Julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla
Merkintäoikeuksien haltijat voivat myydä Merkintäoikeutensa milloin tahansa ennen kuin julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla
päättyy. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena
Helsingin Pörssissä 24.1.2013 klo 9.30 ja 31.1.2013 klo 18.30 välisenä aikana.

Merkintöjen hyväksyminen
Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Merkintäoikeuksien perusteella ja näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka on tehty
osakemerkintään soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.
Mikäli kaikkia Osakkeita ei ole merkitty Merkintäoikeuksien perusteella, Yhtiön hallitus päättää ilman Merkintäoikeuksia merkittyjen
Osakkeiden allokaatiosta seuraavasti:

•

ensiksi niille, jotka ovat merkinneet Osakkeita myös Merkintäoikeuksien perusteella. Mikäli Osakeanti ylimerkitään tällaisten merkitsijöiden toimesta, allokaatio tällaisille merkitsijöille
määräytyy tällaisten merkitsijöiden Osakkeiden merkintään
käyttämien Merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa ja, mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla;

•

toiseksi niille, jotka ovat merkinneet Osakkeita ainoastaan ilman Merkintäoikeuksia ja, mikäli Osakeanti ylimerkitään tällaisten merkitsijöiden toimesta, allokaatio tällaisille merkitsijöille määräytyy suhteessa Osakkeiden määriin, jotka tällaiset
merkitsijät ovat merkinneet ja, mikäli tämä ei ole mahdollista,
arpomalla; ja

•

kolmanneksi näissä Osakeannin ehdoissa mainituille merkintätakaajille merkintätakausten enimmäismäärään asti ja niiden muiden ehtojen mukaisesti siten, että merkintätakausten
käyttö määräytyy tarvittaessa suhteessa merkintätakausten
määriin ja, mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla. Merkintätakaajien merkintäaika päättyy 13.2.2013 klo 9.30.

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä arviolta
13.2.2013. Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta 13.2.2013. Mikäli Yhtiö ei allokoi kaikkia sijoittajan merkintätoimeksiannossa mainittuja ilman Merkintäoikeuksia
merkittyjä Osakkeita, Yhtiö palauttaa saamatta jääneiden Osakkeiden Merkintähinnan sijoittajalle arviolta 14.2.2013. Palautettaville
varoille ei makseta korkoa.

Uusien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille
Osakeannissa Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Osakkeet
kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille merkinnän rekisteröimisen
jälkeen väliaikaisina osakkeina (ISIN-tunnus FI4000059076), jotka vastaavat uusia Osakkeita. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään
Yhtiön nykyiseen osakelajiin (ISIN-tunnus FI0009008007) arviolta
14.2.2013. Ilman Merkintäoikeuksia merkityt ja hyväksytyt Osakkeet kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille, kun uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 14.2.2013.

Osakasoikeudet
Uudet Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen
osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun uudet Osakkeet on
merkitty kaupparekisteriin ja merkitty Yhtiön osakasluetteloon arviolta 14.2.2013.

Optio-oikeuksien haltijat
Yhtiön hallituksen 30.11.2011 varsinaisen yhtiökokouksen
29.3.2011 antaman valtuutuksen nojalla hyväksymien optio-oikeuksien ehtojen (”Optio-oikeudet 2011”) mukaan Optio-oikeuksien
2011 haltijalla on sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää päättää osake-

annista taikka uusien optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhdenvertaisuus
toteutetaan Optio-oikeuksien 2011 ehtojen mukaan hallituksen
päättämällä tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden
määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan.
Optio-oikeuksien haltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisen
kohtelun varmistamiseksi Yhtiön hallitus on 16.1.2013 Osakeannin johdosta tarkistanut Optio-oikeuksien 2011 merkintäsuhdetta ja merkintähintaa Optio-oikeuksien 2011 ehtojen mukaisesti.
Optio-oikeuksien IV/A osalta tarkistettu merkintäsuhde on 2,333
ja merkintähinta 0,489 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksien IV/B ja
IV/C osalta merkintäsuhde ja merkintähinta tullaan tarkistamaan
vastaavasti optio-oikeuksien mahdollisten jakamisten yhteydessä.
Osakkeiden enimmäismäärä pyöristetään osakkeiden merkitsemisen yhteydessä alaspäin täysiin osakkeisiin ja kokonaismerkintähinta lasketaan käyttäen pyöristettyä osakkeiden lukumäärää ja
pyöristäen lähimpään senttiin. Yllä kuvattujen, optio-oikeuksia IV/A
koskevien tarkistusten johdosta Optio-oikeuksilla 2011 merkittävien osakkeiden tarkistettu enimmäismäärä on 1 260 000.
Osakeannin johdosta tehtävät edellä kuvatut tarkistukset Optiooikeuksien 2011 ehtoihin tulevat voimaan, kun Optio-oikeuksilla
2011 merkittävien osakkeiden tarkistettu enimmäismäärä tulee
rekisteröidyksi kaupparekisteriin arviolta 14.2.2013 edellyttäen,
että Osakeanti toteutetaan täysimääräisesti suunnitellun mukaisesti. Näin ollen Optio-oikeudet 2011 eivät oikeuta osallistumaan
Osakeantiin.
Lisätietoja Optio-oikeuksien 2011 ehdoista on Osakeantiin liittyvän
rekisteröintiasiakirjan kohdassa ”Osakkeet ja osakepääoma”.

Informaatio
Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä
Merkintäajan alkamisesta lähtien Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Hitsaajankatu 24, FI-00810 Helsinki.

Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen
Osakeantiin ja Osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia
mahdollisesti koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Muut seikat
Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja
niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.
Lisätietoja Osakkeiden merkitsemiseen liittyvistä seikoista löytyy
Osakeantiin liittyvän arvopaperiliitteen kohdasta ”Ohjeita osakkeenomistajille ja merkitsijöille”.

7

8

Ixonos Oyj | PL 284, 00811 Helsinki | Puh +358 424 2231 | www.ixonos.com

