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ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

IXONOS OYJ
Osakeanti
Merkittäväksi tarjotaan enintään 20 136 645 Osaketta
0,21 euroa Osakkeelta
Ixonos (”Yhtiö” tai ”Ixonos”), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi enintään
20 136 645 kappaletta uusia osakkeita (”Osakkeet”) osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvassa osakeannissa (”Osakeanti”)
merkintähintaan 0,21 euroa Osakkeelta (”Merkintähinta”) jäljempänä esitettyjen Osakeannin ehtojen mukaisesti.
Ixonos antaa Osakeannissa kaikille osakkeenomistajilleen yhden merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”) jokaista täsmäytyspäivänä
21.1.2013 (”Täsmäytyspäivä”) omistettua osaketta kohden. Jokainen kolme (3) Merkintäoikeutta oikeuttaa haltijansa merkitsemään neljä
(4) Osaketta. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne ovat julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä
(”Helsingin Pörssi”) 24.1.2013 ja 31.1.2013 välisenä aikana. Osakkeiden merkintäaika Merkintäoikeuksilla alkaa 24.1.2013 klo 9.30 ja päättyy 7.2.2013 klo 16.30 (”Merkintäaika”). Merkintäoikeudet, joita ei ole Osakeannissa käytetty Merkintäajan loppuun mennessä, raukeavat
arvottomina. Ohjeita Merkintäoikeuksien käyttämisestä on esitetty kohdissa ”Osakeannin ehdot” ja ”Ohjeita osakkeenomistajille ja merkitsijöille”. Yhtiön hallitus päättää mahdollisten Merkintäoikeuksien perusteella merkitsemättä jääneiden Osakkeiden tarjoamisesta toissijaisessa merkinnässä osakkeenomistajille tai muille sijoittajille, jotka ovat Merkintäajan aikana antaneet merkintätoimeksiannon merkitä
Osakkeita ilman Merkintäoikeuksia.
Ixonosin osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin pörssilistalla Small Cap-yhtiöiden ryhmässä, toimialaluokassa Informaatioteknologia,
yhtiötunnuksella ”XNS1V”. Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin
pörssilistalla väliaikaisina osakkeina kaupankäyntitunnuksella “XNS1VN0113”. Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa arviolta Merkintäajan päättymistä seuraavana ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä 8.2.2013. Osakeannissa annettavat Osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 14.2.2013, minkä jälkeen väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön olemassa olevaan osakelajiin Helsingin Pörssissä ja otetaan
kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä osana Yhtiön nykyistä osakelajia arviolta 15.2.2013.
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. 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. Finanssivalvonta on 17.1.2013 myöntänyt Turretin merkintäsitoumuksen
ehtona olevan 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.
Poikkeusluvan edellytyksenä on, ettei Turret tarjousvelvollisuusrajan ylittämisen jälkeen hanki tai merkitse lisää Ixonosin osakkeita tai
muutoin kasvata ääniosuuttaan Ixonosissa.
Osakeantiin liittyvä esite koostuu tästä arvopaperiliitteestä ja tiivistelmästä (”Arvopaperiliite”) sekä Ixonosin 17.1.2013 päivätystä rekisteröintiasiakirjasta (”Rekisteröintiasiakirja” ja yhdessä tämän Arvopaperiliitteen kanssa ”Esite”). Rekisteröintiasiakirja sisältää tietoja Ixonosista, sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta, ja tämä Arvopaperiliite sisältää tietoja Osakeannista ja Osakkeista. Tehdessään sijoituspäätöstä sijoittajien tulee tukeutua omiin selvityksiinsä Yhtiöstä sekä Osakeannin ehdoista, sekä sijoituspäätöksen eduista ja riskeistä.
Merkintäoikeuksia ja Osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (”Yhdysvaltain
arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilain mukaisesti tai arvopaperiviranomaisen toimesta eikä niitä tietyin
poikkeuksin saa tarjota tai myydä, pantata, siirtää tai muutoin luovuttaa tai toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa. Yhdysvaltojen lisäksi tiettyjen muiden maiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia Esitteen levittämiselle, Merkintäoikeuksien
käyttämiselle sekä Osakkeiden tarjoamiselle. Katso ”Huomautus sijoittajille”.
Pääjärjestäjä
Pohjola Corporate Finance Oy
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TIETOJA TIIVISTELMÄSTÄ JA ARVOPAPERILIITTEESTÄ
Yleistä
Tämä Arvopaperiliite on laadittu Suomen arvopaperimarkkinalain (17.12.2012/746, ”Arvopaperimarkkinalaki”), Suomen valtiovarainministeriön antaman asetuksen (20.12.2012/1019 Arvopaperimarkkinalain 3-5 luvussa tarkoitetuista esitteistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen,
julkistamisen ja mainonnan osalta annetun Euroopan komission asetuksen EY N:o 809/2004 (liite III), komission delegoitu asetus (EU) N:o
486/2012, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2012, asetuksen (EY) N:o 809/2004 muuttamisesta esitteen, ohjelmaesitteen, tiivistelmän ja
lopullisten ehtojen muodon ja sisällön sekä tiedonantovelvollisuuksien osalta (”Komission Asetus 486/2012”) (liite XXII), komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 862/2012 asetuksen (EY) N:o 809/2004 muuttamisesta, sekä Finanssivalvonnan antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Tämä Arvopaperiliite on Arvopaperimarkkinalain 4 luvun 8 §:ssä tarkoitettu esite ja se sisältää myös Arvopaperimarkkinalain 4 luvun 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun tiivistelmän Komission Asetuksen 486/2012 sekä komission delegoidun asetuksen (EU) N:o
862/2012 esittämässä muodossa. Arvopaperiliitteeseen sovelletaan Suomen lakia ja kaikki sitä koskevat riidat ratkaistaan yksinomaan
suomalaisissa tuomioistuimissa. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Arvopaperiliitteen, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA2/02.05.04/2013.
Ketään ei ole valtuutettu antamaan mitään muita kuin tähän Arvopaperiliitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli tällaisia tietoja tai
lausuntoja annetaan, on huomattava, että ne eivät ole Ixonosin hyväksymiä. Tämän Arvopaperiliitteen luovuttaminen ei merkitse missään
olosuhteissa sitä, että Arvopaperiliitteessä esitetyt tiedot pitäisivät paikkansa tulevaisuudessa tai että Ixonosin liiketoiminnoissa ei olisi
tapahtunut muutoksia Arvopaperiliitteen päivämäärän jälkeen. Tässä Arvopaperiliitteessä esitetyt tiedot eivät ole Ixonosin nimenomainen
tai välillinen vakuutus tai takuu tulevista tapahtumista, eikä niitä tule pitää sellaisina. Mikäli tässä Arvopaperiliitteessä kuitenkin ilmenee
ennen Osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi virhe tai puute, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajille, Arvopaperiliitettä täydennetään Arvopaperimarkkinalain 4 luvun 14 §:n mukaisesti. Ellei toisin mainita, Ixonosin tai sen toimialaan liittyvästä
markkinakehityksestä esitetyt arviot perustuvat Yhtiön johdon kohtuullisella tavalla varmistamiin arvioihin. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan myös kaikkiin Ixonosin julkistamiin pörssitiedotteisiin.
Tässä Arvopaperiliitteessä termit ”Ixonos”, ”Yhtiö” tai ”Ixonos-konserni” tarkoittavat Ixonos Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä, ellei asiayhteydestä selvästi ilmene, että ilmauksella tarkoitetaan ainoastaan Ixonos Oyj:tä tai tiettyä tytäryhtiötä tai liiketoimintaryhmää. Viittauksilla
Yhtiön osakkeisiin, osakepääomaan ja hallintotapaan tarkoitetaan kuitenkin Ixonos Oyj:n osakkeita, osakepääomaa ja hallintotapaa, ellei
asiayhteydestä muuta selvästi ilmene.
HUOMAUTUS SIJOITTAJILLE
Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia Esitteen levittämiselle, Merkintäoikeuksien käyttämiselle sekä Osakkeiden
tarjoamiselle. Tätä Esitettä ei saa käyttää sellaisessa yhteydessä sellaisessa maassa, jossa Osakkeiden tarjoaminen olisi lainvastaista, tai
levittää tai tarjota sellaisille henkilöille, joille Esitteen levittäminen tai Osakkeiden tarjoaminen olisi lainvastaista. Merkintäoikeuksien,
Osakkeiden tai Osakeannin rekisteröimiseksi tai Merkintäoikeuksien tai Osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa
ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Ixonos ja Pohjola Corporate Finance Oy (”Pääjärjestäjä”) edellyttävät, että tämän Esitteen
haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Ixonos ja Pääjärjestäjä eivät ole vastuussa, mikäli Esitteen haltuunsa saaneet henkilöt rikkovat näitä rajoituksia, riippumatta siitä, ovatko nämä henkilöt mahdollisia Osakkeiden
merkitsijöitä.
Merkintäoikeuksia tai Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa Australiaan, Japaniin,
Kanadaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan, Yhdysvaltoihin tai muuhun maahan, jossa Merkintäoikeuksien tai Osakkeiden tarjoaminen olisi
lainvastaista. Esitettä eikä Osakeantiin liittyviä muita asiakirjoja saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin ja Merkintäoikeuksia saa
käyttää vain edellä mainittujen maiden ulkopuolella. Merkintäoikeuksien kirjaaminen edellä mainituissa maissa olevien osakkeenomistajien tai muiden henkilöiden Suomessa sijaitsevalle arvo-osuustilille ei ole tarjous myydä eikä ostaa Merkintäoikeuksia tai Osakkeita näille
henkilöille.
Merkinnän tekevän Yhtiön osakkeenomistajan tai muun sijoittajan katsotaan hyväksyneen edellä mainitut rajoitukset. Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia ja kaikki Osakeantia koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Yhtiö varaa oikeuden
yksinomaisella harkinnallaan päättää sellaisen Osakkeiden merkinnän, jonka Yhtiö tai sen edustaja uskoo voivansa johtaa minkä tahansa
lain, säännön tai säännöksen rikkomiseen, hylkäämisestä.
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TIIVISTELMÄ
Tiivistelmät laaditaan tiedonantovelvollisuuksien mukaisesti ”Osatekijöittäin”. Nämä Osatekijät on numeroitu jaksoiksi A – E (A1 – E.7).
Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne Osatekijät, jotka on sisällytettävä tällaisia arvopapereita ja tällaista liikkeeseenlaskijaa varten laadittuun
tiivistelmään. Koska kaikkien Osatekijöitten käsittelyä ei vaadita, Osatekijöiden numeroinneissa voi olla aukkoja.
Vaikka Osatekijä olisikin sisällytettävissä tiivistelmään tai liikkeeseenlaskijan tyypin vuoksi, on mahdollista, että Osatekijän osalta ei ole
annettavissa mitään relevanttia tietoa. Tällaisessa tapauksessa tiivistelmään on sisällytetty Osatekijästä lyhyt kuvaus sekä maininta ”ei
sovelleta”.

A.1

Varoitus

A.2

Suostumus arvopapereiden edelleenmyyntiin ja lopulliseen sijoittamiseen /
tarjousaika / suostumuksen ehdot

B.1

Virallinen nimi ja muu
liiketoiminnassa
käytetty toiminimi.
Kotipaikka / oikeudellinen muoto / sovellettava laki / perustamismaa
Kuvaus liikkeeseenlaskijan tämänhetkisen toiminnan luonteesta ja päätoimialoista (ja niihin
liittyvistä avaintekijöistä)

B.2

B.3

Jakso A Johdanto ja Varoitukset
Tätä tiivistelmää tulee pitää Esitteen johdantona. Sijoittajan tulee perustaa kaikki päätöksensä sijoittaa
Osakkeisiin Esitteeseen kokonaisuutena. Jos tuomioistuimessa pannaan vireille Esitteeseen sisältyviä
tietoja koskeva kanne, kantajana toimiva sijoittaja voi sovellettavan lainsäädännön mukaan joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan Esitteen käännöskustannuksista. Ixonos vastaa siviilioikeudellisesti tästä tiivistelmästä, jos tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen
suhteessa Esitteen muihin osiin tai jos siinä ei anneta yhdessä esitteen muiden osien kanssa keskeisiä
tietoja sijoittajien auttamiseksi, kun he harkitsevat sijoittamista Osakkeisiin.
Ei sovelleta.

Jakso B Liikkeeseenlaskija
Liikkeeseenlaskijan virallinen nimi ja liiketoiminnassa käytetty toiminimi on Ixonos Oyj, ruotsiksi Ixonos
Abp ja englanniksi Ixonos Plc.
Ixonosin kotipaikka on Helsinki, Suomi. Ixonos on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka on perustettu
Suomessa ja sen toimintaan sovelletaan Suomen lakia.

Ixonos on tieto- ja viestintäteknologia-alan palveluyritys, joka tuottaa innovatiivisia mobiiliviestinnän,
sosiaalisen median ja digitaalisten palveluiden ratkaisuja. Ixonosin kokonaisvaltaiset langattomien laitteiden, monikanavaisten pilvipalveluiden ja mobiilisovellusten ratkaisut ulottuvat käyttökokemussuunnittelun strategiasta ja konseptoinnista konkreettiseen suunnittelutyöhön ja ratkaisun tuottamiseen
sekä ylläpitoon. Yhdessä asiakasyritysten kanssa Yhtiö tarjoaa tuotteita ja palveluita, joiden avulla kuluttajat voivat nauttia elämyksellisistä digitaalisista kokemuksista ajasta ja paikasta riippumatta.
Ixonosin kehittämiä langattomia teknologioita, ohjelmistoja ja ratkaisuja hyödynnetään päätelaitteissa ja
mobiilipalveluissa. Yhtiön tarjoamat mobiiliratkaisut tukevat asiakasyritysten kilpailukykyä mahdollistamalla palveluiden ja laitteiden kustannustehokkaan kehittämisen, nopean markkinoille tuonnin sekä
ylivertaisen käyttökokemuksen. Ixonosin tarjoamat palvelut ja ratkaisut ulottuvat ohjelmistoista kokonaisiin päätelaitteisiin sekä mobiilisovelluksista kokonaisvaltaisiin verkkopalveluihin ja käyttökokemussuunnitteluun. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen digitaalisen liiketoiminnan arvoketjun kattavan palveluvalikoiman lähtien konseptien visioinista ja suunnittelusta mobiiliratkaisujen kehittämiseen ja toteuttamiseen
sekä näiden käyttäjätukeen ja ylläpitoon.
Ixonosin asiakaskunta koostuu lähinnä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa toimivista langattomien teknologioiden toimittajista, mobiililaitteiden, mikroprosessorien ja kulutuselektroniikan valmistajista, telealan
yrityksiä ja muista langatonta viestintää hyödyntävistä yrityksistä. Yhtiön tärkeitä asiakkaita kotimaassa
ovat suomalaiset rahoitus-, teollisuus-, kaupan- ja palvelualojen yritykset sekä julkishallinnon organisaatiot. Yhtiö on uuden segmenttistrategiansa myötä keskittänyt ratkaisu- ja palvelutarjontaa erityisesti
tietoliikenneteollisuuden, autoteollisuuden ja media-alan asiakaskunnan tarpeisiin.
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B.4.a

Merkittävimmät
viimeaikaiset suuntaukset

Ixonosin toimialalle on ominaista nopeat muutokset muun muassa asiakkaiden vaatimuksissa, uusien
ohjelmisto- ja laitetuotteiden teknologioissa, kilpailijoiden palveluissa sekä toimialan standardeissa.
Langattomiin verkkoihin liittyvien tuotteiden ja palvelujen markkinat kasvavat maailmanlaajuisesti kovaa
vauhtia asiakkaiden hankkiessa useampia laitteita ja erilaisten laitteden joukon kasvaessa nopeasti.
Gartner-tutkimuslaitoksen mukaan maailmanlaajuisten konsultointi-, käyttöönotto- ja mobiililaitteiden
tuotekehityspalveluiden markkinoiden odotetaan edelleen kasvavan ja langattomien yhteyksien laajenevan uusille käyttö- ja toimialueille. Gartner (Q4 2012) ennustaa koko markkinan kasvavan 385,1 miljardiin dollariin vuoteen 2016 mennessä, vuotuisen kasvun jatkuessa 3,8 prosentin tasolla.
Langattomien yhteyksien käytön laajentumisen odotetaan tuovan kysyntää Ixonosin kaltaisten suunnittelutalojen palveluille. Matkaviestinmarkkinoiden kehitys on ollut erittäin nopeaa viime vuosina. Älypuhelimet
ja tablet-laitteet ovat yleistyneet voimakkaasti ja tukeneet uusien muun muassa sosiaaliseen mediaan
integoitujen palveluiden kasvua. Vuonna 2011 arvioitiin myytävän noin 70 miljoonaa tablet-laitetta (Gartner, 2011). Tablet-markkinoiden osalta hallitsevat käyttöjärjestelmät ovat Applen iOS ja Googlen Android.
Vuonna 2015 tablet-laitteiden myynnin arvioidaan ylittävän 300 miljoonaa laitetta (Gartner, 2011).
ICT-palvelumarkkinan koko Suomessa oli vuonna 2012 kokonaisuudessaan noin 5 miljardia euroa, josta
IT-palveluiden osuus oli noin 2,9 miljardia euroa (Market-Visio, 2012, ennuste). Market-Vision arvioi
Suomen ICT-markkinoiden kasvavan vuoden 2012 aikana noin 2 prosenttia, mikä on lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa. Markkinakasvu on Market-Visionin mukaan taloussuhdanteesta riippuvaista.
Älypuhelinten myynti kiihdyttää mobiililaitteiden myyntiä, saavuttaen 144,4 miljoonan laitteen neljännesvuosittaisen myynnin ja 44,7 prosentin kasvun edelliseen vuoteen verrattuna (Gartner 2012). Käyttöjärjestelmistä erityisesti mobiili-Linux on nopeasti kasvattanut markkinaosuuttaan sekä älypuhelimissa
että tablet-laitteissa Android-käyttöjärjestelmän menestyksen myötä. Gartnerin ennusteiden mukaan
älypuhelimia myydään vuonna 2015 yli miljardi kappaletta ja niiden osuuden koko matkaviestinmarkkinoista olevan lähes puolet (Gartner, 2011).

B.5

Konserni

B.6

Suurimmat osakkeenomistajat

Ennusteiden mukaan matkapuhelinliittymien määrä nousee vuonna 2013 11 prosenttia yhteensä 6,5
miljardiin liittymään, kun vuoden 2011 lopussa liittymiä oli noin 5,6 miljardia (Gartner, Q4 2012). Gartnerin arvioiden mukaan liittymien määrä nousee 7,4 miljardiin vuonna 2015.
Ixonos Oyj on Ixonos-konsernin emoyhtiö. Ixonos-konserni muodostuu Esitteen päivämääränä emoyhtiö
Ixonos Oyj:stä ja yhdestätoista tytäryrityksestä.
Yhtiön suurin osakkeenomistaja on Turret Oy Ab, joka omisti 16.1.2013 yhteensä 22,78 prosenttia kaikista Ixonosin osakkeista ja äänistä.
SEB Life International Assurance Company, joka omisti 16.1.2013 yhteensä 5,8 prosenttia kaikista Ixonosin osakkeista ja äänistä, on Yhtiön toiseksi suurin osakkeenomistaja.

B.7

Valikoidut historialliset keskeiset taloudelliset tiedot

Yhtiö ei ole tietoinen, että kenelläkään osakkeenomistajalla olisi arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4 §:n
mukainen määräysvalta Yhtiössä taikka mistään muustakaan järjestelystä, joka voisi johtaa määräysvallan vaihtumiseen yhtiössä. Jokainen osake Yhtiössä oikeuttaa yhteen ääneen.
Seuraavissa taulukoissa on esitetty eräitä Ixonosin konsernitilinpäätöstietoja 30.9.2012 ja 30.9.2011
päättyneiltä yhdeksän kuukauden jaksoilta ja 31.12.2011, 31.12.2010 ja 31.12.2009 päättyneiltä tilikausilta. Yhtiön tilintarkastetut konsernitilinpäätökset 31.12.2011, 31.12.2010 ja 31.12.2009 päättyneiltä
tilikausilta on laadittu Euroopan unionin käyttöönottamien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti ja Yhtiön tilintarkastamattomat osavuosikatsaukset 30.9.2012 sekä 30.9.2011 päättyneiltä yhdeksän kuukauden jaksoilta on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. Alla oleva yhteenveto ei sisällä kaikkia konsernitilinpäätöksen tietoja.
Konsernin tuloslaskelman tietoja

(tuhatta euroa)
Liikevaihto
Liiketoiminnanmuut
tuotot
Materiaalit ja palvelut yhteensä

1.1.–
30.9.2012

1.1. –
30.9.2011

1.1. –
31.12.2011

IFRS

IFRS

IFRS

(tilintarkastamaton)

1.1. –
31.12.2010
IFRS

1.1. –
31.12.2009
IFRS

(tilintarkastettu)

44 066

61 871

81 408

84 944

67 059

322

16

86

291

244

-4 371

-7 284

-9 949

-9 605

-4 328
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Henkilöstökulut
yhteensä
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä
Liiketoiminnan
muut kulut
Kulut yhteensä
Liikevoitto
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä

Voitto ennen veroja
Verot yhteensä
Tilikauden voitto
Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille

-31 861

-36 955

-48 577

-50 885

-43 530

-13 644

-3 072

-4 209

-3 407

-10 358

-13 556
-63 110

-12 642
-59 937

-16 822
-79 557

-16 008
-79 904

-13 081
-71 297

-19 044

1 934

1 937

5 331

-3 993

-391

-376

-528

-781

-1 471

-19 436

1 558

1 409

4 550

-5 464

1 881

-499

-478

-1 292

-523

-17 555

1 059

931

3 258

-5 987

-17 532

1 077

955

3 262

-5 987

23

-18

-24

-4

—

Laaja tuloslaskelma
1.1–
30.9.2012
IFRS
(tuhatta euroa)
Tilikauden tulos
Muut laajan tuloslaskelman erät
Muuntoeron
muutos
Katsauskauden laaja
tulos

1.1. –
30.9.2011
IFRS

1.1. –
31.12.2011
IFRS

(tilintarkastamaton)

1.1.–
31.12.2010
IFRS
(tilintarkastettu)

1.1. –
31.12.2009
IFRS

-17 555

1 059

931

3 258

-5 987

-16

24

58

40

5

-17 571

1 083

988

3 298

-5 982

-17 548

1 101

1 012

3 302

-5 982

23

-18

-24

-4

—

31.12.2011
IFRS

31.12.2010
IFRS
(tilintarkastettu)

31.12.2009
IFRS

Tilikauden laajan
tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille
omistajille
Konsernin taseen tietoja
30.9.2011
30.9.2012
IFRS
IFRS
(tilintarkastamaton)
(tuhatta euroa)
Varat
Liikearvo
Muut pitkäaikaiset
varat yhteensä
Lyhytaikaiset varat
yhteensä
Varat yhteensä
Oma pääoma ja
velat
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma

14 447

23 647

23 647

23 647

22 826

8 826

9 005

8 666

10 008

9 345

13 470
36 743

23 112
55 764

20 657
52 970

23 037
56 693

19 968
52 140

11 734

29 355

29 248

28 234

19 177
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Määräysvallattomien omistajien
osuus

177

216

200

224

—

11 911

29 571

29 448

28 457

19 177

9 035

5 399

4 400

7 934

10 543

15 797

20 794

19 122

20 301

22 420

24 832

26 193

23 522

28 235

32 963

36 743

55 764

52 970

56 693

52 140

1.1.–
30.9.2012
IFRS

1.1.–
30.9.2011
IFRS

1.1.–
31.12.2011
IFRS

1.1.–
31.12.2010
IFRS

Oma pääoma
yhteensä

Velat
Pitkäaikaiset velat
yhteensä
Lyhytaikaiset velat
yhteensä
Velat yhteensä
Oma pääoma ja
velat yhtensä
Konsernin rahavirtalaskelman tietoja

(tuhatta euroa)
Liiketoiminnan
nettorahavirta
Investointien
nettorahavirta
Rahoituksen
nettorahavirta
Rahavarat kauden alussa
Rahavarat kauden lopussa

(tilintarkastamaton)

1.1. –
31.12.2009
IFRS

(tilintarkastettu)

-1 590

1 848

5 110

4 700

3 103

-1 164

-1 371

-2 199

-3 594

-8 853

1 811

-881

-2 699

-2 158

5 115

1 466

1 226

1 226

2 278

2 913

526

822

1 466

1 226

2 278

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
1.1.–
1.1.–
30.9.2012
30.9.2011
IFRS
IFRS
(tilintarkastama- (tilintarkastamaton)
ton)
Liikevaihto, 1 000
euroa
Liikevaihto, lisäys %
Liikevoitto, 1 000
euroa
% liikevaihdosta
Voitto ennen veroja,
1 000 euroa
% liikevaihdosta
Oman pääoman
tuotto, %
Sijoitetun pääoman
tuotto, %
Korollinen vieras
pääoma, 1 000 euroa
Rahoitus- ja rahavarat, 1 000 euroa
Nettovelkaantumisaste, %
Omavaraisuusaste, %

1.1.–
31.12.2011
IFRS
(tilintarkastettu)*

1.1.–
31.12.2010
IFRS
(tilintarkastettu)*

1.1.–
31.12.2009
IFRS
(tilintarkastettu)*

44 066
-28,8

61 871
0,1

81 408
-4,2

84 944
26,7

67 059
-10,7

-19 044
-43,2

1 934
3,1

1 937
2,4

5 331
6,3

-3 993
-6,0

-19 436
-44,1

1 558
2,5

1 409
1,7

4 550
5,4

-5 464
-8,1

-113,2

4,9

3,2

13,7

-27,0

-78,2

6,8

5,4

14,1

-9,4

12 934

11 078

9 555

11 641

17 883

526

822

1 466

1 226

2 278

104,2

34,7

27,5

36,6

81,4

32,5

53,2

55,6

50,2

36,8
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Bruttoinvestoinnit
% liikevaihdosta
Bruttoinvestoinnit
taseen pysyviin
vastaaviin ilman
yrityskauppoja, 1 000
euroa
% liikevaihdosta
Henkilöstön lukumäärä tilikauden
lopussa

2 877
6,5

2 143
3,5

2 940
3,6

4 205
5,0

2 400
3,6

2 877
6,5

2 143
3,5

2 940
3,6

3 384
4,0

2 400
3,6

683

1 110

1 031

1 138

1 063

1.1.–30.9.2012
IFRS

1.1.–
30.9.2011
IFRS

1.1.–
31.12.2011
IFRS

* Ellei toisin mainittu
Osakekohtaiset tunnusluvut
1.1.–
31.12.2009
IFRS

(tilintarkastettu)

(tilintarkastamaton)
Tulos/osake,
euroa, laimennettu*
P/E-luku*
Päätöskurssi, euroa
Osakkeiden osakeanti-oikaistu lukumäärä
tilikauden lopussa
Optiolaimennuksella
oikaistu osakemäärä
keskimäärin*
Osinko/tulos, %
Osinko/osake, euroa
Efektiivinen osinkotuotto, %
Oma pääoma/osake, euroa

1.1.–
31.12.2010
IFRS

-1,16
-0,71
0,82

0,07
12,4
0,87

0,06
13,00
0,78

0,25
10,28
2,53

-0,51
-5,33
2,72

15 102 484

15 102 484

15 102 484

15 102 484

9 313 089

15 102 484
0,00
0,00

15 102 484
0,00
0,00

15 102 484
0,00
0,00

13 220 524
0,00
0,00

11 756 655
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,78

1,94

1,94

1,87

2,06

*Vuoden 2010 osakeannilla on oikaistu vertailutietona esitettävät osakekohtaiset tunnusluvut

B.8

B.9

B.10

B.11

Valikoidut pro forma
- muotoisiksi yksilöidyt taloudelliset
tiedot
Tulosennuste ja arvio

Tilintarkastuskertomuksessa esitetyt
muistutukset
Käyttöpääoman
riittävyys

Ei sovelleta. Yhtiön toiminnassa ei ole tapahtunut sellaisia olennaisia muutoksia, jotka edellyttäisivät pro
forma -muotoisten taloudellisten tietojen esittämistä.
Yhtiön 13.12.2012 julkistaman vuotta 2012 koskevan ohjeistuksen mukaan viimeisimmän ennusteen
mukaisesti Yhtiö arvioi vuoden 2012 liikevaihdon olevan 55–60 miljoonaa euroa ja liikevoiton ennen
kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan negatiivisen. Lisäksi Yhtiön neljännen neljänneksen liikevoiton ja
käyttökatteen ennen kertaeriä odotetaan olevan negatiivisen.
Ei sovelleta: tilintarkastuskertomukset eivät sisällä muistutuksia.
Yhtiön nykyinen käyttöpääoma ei tämän Esitteen päivämääränä riitä sen seuraavan 12 kuukauden
tarpeisiin.
Yhtiön käyttöpääoma kuitenkin riittää Esitteen päivämääränä sen seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin, mikäli Yhtiön kassavirta kehittyy Yhtiön laatimien ennusteiden ja suunnitelmien mukaisesti ja
Osakeanti toteutuu täysimääräisenä. Ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, että Yhtiö pystyy kaikissa
olosuhteissa saavuttamaan rahoitussopimustensa mukaiset taloudellisten kovenanttien vähimmäisarvot, jolloin rahoittajilla on oikeus muun muassa luottojen ennenaikaiseen irtisanomismenettelyyn ja ehtojen uudelleenneuvotteluun.
Siinä tapauksessa, ettei Osakeanti toteudu täysimääräisenä, riittävät Yhtiölle Osakeannin osalta
pelkästään annettujen merkintäsitoumuksien ja -takauksien perusteella tehdyistä merkinnöistä
saadut varat kuluilla vähennettynä, noin 1,5 miljoonaa euroa, kattamaan Yhtiön käyttöpääoman
tarpeet noin kuuden seuraavan kuukauden tarpeisiin edellyttäen, että Yhtiön kassavirta kehittyy
Yhtiön laatimien ennusteiden ja suunnitelmien mukaisesti.
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Siinä tapauksessa, ettei Yhtiön kassavirta kehity Yhtiön laatimien ennusteiden ja suunnitelmien mukaisesti
tai Osakeantia ei merkitä täysimääräisesti eikä annettujen merkintäsitoumuksien ja -takauksien perusteella
tehdyistä merkinnöistä saadut varat riitä kattamaan Yhtiön käyttöpääoman tarpeita, tulee syntynyt vaje
kattaa lisärahoituksella ja muilla toimenpiteillä. Mahdollinen lisärahoitustarve suunnitellaan voitavan kattaa
(i) käyttämällä Yhtiön hallituksella voimassa olevaa osakeantivaltuutusta, (ii) Yhtiön toimintojen lisätehostamisella ja uudelleenjärjestämisellä, (iii) suunniteltujen investointien toteuttamisen lykkäämisellä, (iv)
Yhtiön liiketoimintojen ja omaisuuserien myynnistä saaduilla varoilla tai (v) edellä mainittujen keinojen
yhdistelmillä. Osana Yhtiön käyttöpääoman tarpeen hallintaa Yhtiön johto on aloittanut neuvotellut rahoittajien kanssa mahdollisesta lisärahoituksesta. Yhtiön johto on luottavainen sen suhteen, että se pystyy
kattamaan käyttöpääoman tarpeesta johtuvan mahdollisen lisärahoitustarpeen.

C.1

Arvopapereiden
tyyppi ja laji

C.2

Arvopapereiden
liikkeeseenlaskun
valuutta
Osaketiedot

C.3

C.4

Arvopapereihin
liittyvät oikeudet

Jakso C Arvopaperit
Osakeannissa annettavat Osakkeet ovat Ixonosin uusia osakkeita, jotka vastaavat Ixonosin olemassa olevaa osakelajia. Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Osakkeet otetaan ensin julkisen kaupankäynnin
kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalla väliaikaisina osakkeina (ISIN-tunnus FI4000059076) kaupankäyntitunnuksella “XNS1VN0113”. Osakeannissa annettavat Osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta
14.2.2013, minkä jälkeen väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön olemassa olevaan osakelajiin Helsingin
Pörssissä ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä osana Ixonosin nykyistä osakelajia (ISINtunnus FI0009008007), jonka kaupankäyntitunnus on “XNS1V”.
Arvopapereiden liikkeeseenlaskun valuutta on euro.
Ixonosin rekisteröity osakepääoma on tämän Arvopaperiliitteen päivämääränä 585 394,16 euroa. Osakepääoma jakautui 15 102 484 osakkeeseen. Kaikki osakkeet on täysin maksettu. Yhtiöjärjestyksessä ei ole
rajoitettu osakkeiden lukumäärää eikä Ixonosin osakkeella ole nimellisarvoa. Ixonosilla on yksi osakelaji ja
kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet.
Osakkeisiin liittyvät oikeudet sisältävät muun muassa etuoikeuden merkitä uusia osakkeita Yhtiössä, oikeuden osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää yhtiökokouksessa äänioikeutta, oikeuden osinkoon ja muuhun vapaan oman pääoman varojenjakoon ja oikeuden vaatia osakkeidensa lunastusta käypään hintaan
osakkeenomistajalta, joka omistaa yli 90 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä Yhtiössä, sekä muut
osakeyhtiölain mukaiset oikeudet.
Osakkeet oikeuttavat omistajansa täyteen osinkoon ja muuhun mahdolliseen Yhtiön toteuttamaan varojenjakoon sekä muihin osakasoikeuksiin Yhtiössä sen jälkeen, kun uudet Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja Yhtiön osakasluetteloon arviolta 14.2.2013.

C.5

C.6

C.7

D.1

Arvopapereiden
vapaata luovutettavuutta koskevat rajoitukset
Ottaminen kaupankäynnin
kohteeksi
Osingonjakoperiaatteet

Liikkeeseenlaskijalle ja sen toimialalle ominaiset
riskit

Ei sovelleta: Yhtiön osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa.
Yhtiö tulee tekemään hakemuksen Osakkeiden ottamisesta julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin
Pörssissä. Osakkeet yhdistetään Yhtiön olemassa olevaan osakelajiin Helsingin Pörssissä ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä osana Ixonosin nykyistä osakelajia.
Ixonos pyrkii jakamaan osinkopolitiikkansa mukaisesti vähintään puolet (1/2) kyseisen tilikauden tuloksesta
osinkoina, kun Yhtiön kasvun ja investointien vaatimukset tämän kulloinkin mahdollistavat.

Jakso D Riskit
Yhtiöön liikkeeseenlaskijana ja sen toimintaympäristöön ja liiketoimintaan sekä Osakeantiin ja Osakkeisiin
liittyy riskitekijöitä. Riskitekijät liittyen Yhtiöön liikkeeseenlaskijana ja sen toimintaympäristöä ja liiketoimintaa koskien on lueteltu jäljempänä. Tämä luettelo ei ole tyhjentävä. Tässä tiivistelmässä, muualla tässä
Arvopaperiliitteessä tai Rekisteröintiasiakirjassa esitettävät riskit voivat vaikuttaa haitallisesti Ixonoskonsernin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan, ja ne saattavat yksin tai
yhdessä aiheuttaa sen, ettei Yhtiö tai Ixonos-konserni saavuta taloudellisia tavoitteitaan. Mikäli nämä riskit
johtavat Osakkeiden markkinahinnan laskuun, Osakkeisiin sijoittaneet voivat menettää sijoituksensa
kokonaan tai osittain. Muutkin kuin tässä Arvopaperiliitteessä tai Rekisteröintiasiakirjassa kuvattavat riskit
ja epävarmuustekijät voivat vaikuttaa Ixonos-konsernin liiketoimintaan. Lisäksi tällä hetkellä tuntemattomilla tai vähäisinä pidettävillä riskeillä ja epävarmuustekijöillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön tai Ixonos-konsernin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
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Ixonosin liiketoimintaan liittyviä riskejä ovat muun muassa:





















Riippuvuus avainasiakkaista; koko konsernin liikevaihdosta on tullut yli 50 prosenttia yhdeltä ulkopuoliselta asiakkaalta tilikausilla 2009-2011 sekä 30.9.2012 päättyneellä tarkastelujaksolla.
Mikäli jokin suurimmista asiakkaista siirtäisi ostonsa Ixonosilta sen kilpailijoille tai muuttaisi voimakkaasti toimintamalliaan, olisivat Yhtiön mahdollisuudet löytää korvaava asiakasvolyymi lyhyellä ajanjaksolla rajoitetut.
Toimitussopimuskannan pituuteen ja projektien huonoon kannattavuuteen liittyvät riskit; Yhtiön toimitussopimusten tyypillinen noin 3–6 kuukauden mittainen kesto vaikeuttaa luotettavien
arvioiden tekemistä Yhtiön liiketoiminnan, liiketoiminnan tuloksen ja taloudellisen aseman tilauskantaa pitemmän aikavälin kehityksestä.
Riski projektin huonosta kannattavuudesta; on mahdollista, ettei Ixonos ole onnistunut tai tulevaisuudessa onnistu arvioimaan ennen kiinteän- tai tavoitehintaisenprojektin aloittamista projektin edellyttämän työmäärää ja sopimusriskejä oikein.
Immateriaalioikeuksiin liittyvät riskit; ei ole varmuutta siitä, etteivätkö kolmansien osapuolten
Ixonosin asiakkaille lisensoimat ohjelmistot taikka Yhtiön itsensä kehittämät sovellukset, palvelut tai tuotteet loukkaa kolmansien osapuolten immateriaali‐ tai muita tällaisiin ohjelmistoihin,
sovelluksiin, palveluihin tai tuotteisiin liittyviä oikeuksia.
Vahinkoriskit; Ixonosin pääsääntöisesti henkilöihin, omaisuuteen, tuotteisiin, prosesseihin, immateriaalioikeuksiin sekä tietotekniikkaan liittyvien vahinkoriskien toteutuminen johtaa henkilö‐
ja omaisuusvahinkoihin tai liiketoiminnan keskeytymiseen.
Asiantuntijoiden vaihtuvuuteen ja saatavuuteen sekä avainhenkilöistä riippuvuuteen liittyvät
riskit; ellei Ixonos kykene rekrytoimaan, kouluttamaan ja motivoimaan pätevää henkilöstöä ja
pitämään sitä palveluksessaan, se ei välttämättä pysty kilpailemaan tehokkaasti eikä toteuttamaan täysimääräisesti strategiaansa, mikä voi vaikuttaa epäedullisesti Ixonosin liiketoimintaan,
liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
Tietojärjestelmä- ja tietoturvariskit; Ixonosin toimintaan liittyy tietoturvariskejä, joita ovat esimerkiksi yrityksen liikesalaisuuksien ja asiakaskohtaisten hanke- ja muiden tietojen sekä hinnoittelutietojen vuotaminen ulkopuolisille. Yhtiö voi myös joutua maksamaan asiakkailleen ylläpitämiensä tietojärjestelmien toimintahäiriöistä muun muassa sopimusperusteisia sakkomaksuja
ja toimintahäiriöt voivat vaikuttaa asiakastyytyväisyyttä heikentävästi.
Kansainvälisiin toimintoihin sekä yritysostoihin ja laajentumisiin liittyvät riskit; ei ole mitään takeita siitä, että Yhtiön ulkomaisten tytäryhtiöiden ja/tai sivutoimipisteiden liikevaihto- ja tuottoodotukset toteutuisivat Ixonosin odotusten mukaisesti. Lisäksi asiakkuuksissa, paikallisissa työvoimamarkkinoissa, poliittisissa olosuhteissa ja lainsäädännössä tapahtuvilla muutoksilla tai
toimipisteissä tehtävillä muutoksilla tai niiden lakkauttamisilla voi olla haitallinen vaikutus Ixonosin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
Yritysjärjestely; mahdollisten yritysjärjestelyiden toteutuminen Yhtiön odotuksista poikkeavalla
tavalla voi vaikuttaa epäedullisesti Ixonosin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
Uusiin palvelutuotteisiin liittyvät riskit; ei ole takeita siitä, että Ixonos onnistuu tuotekehitysprojekteissaan eikä siitä, että kehitettyjen palveluiden tai tuotteiden kysyntä riittää kattamaan kehityksestä syntyneet kustannukset tai, että uusille kehitettäville tuotteille tai palveluille on välttämättä mahdollista saada kattavaa immateriaalioikeudellista suojaa.
Palveluiden tuottamisen riippuvuus kolmansien osapuolten tekijänoikeuksista, tukipalveluista ja
komponenteista; on mahdollista, ettei Ixonosin pystyisi vapaasti hyödyntämään myymiensä ja
integroimien kolmansien osapuolten ohjelmistojen tekijänoikeuksia tai tukipalveluita eikä pystyisi asianmukaisesti ja kustannustehokkaasti kehittämään uusia korvaavia ohjelmistoja tai
hankkimaan tarvittavia komponetteja.
Yhtiön vuonna 2012 käynnistämää muutosprosessia koskeva riski; on mahdollista, että Yhtiön
vuonna 2012 aloittama muutosprosessi epäonnistuu tai toteutuminen Yhtiön odotuksista poikkeavalla tavalla, mikä voi vaikuttaa epäedullisesti Ixonosin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Ixonosin taloudelliseen asemaan liittyviä riskitekijöitä ovat muun muassa:



Käyttöpääoman tarpeeseen ja rahoituksen saatavuuteen liittyvät riskit; Yhtiöllä ei ole tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä riittävästi käyttöpääomia seuraavien 12 kuukauden toiminnan rahoittamiseksi.
Korko- ja maksuvalmiusriskit; mikäli Ixonos ei täytä rahoittajien myöntämiin lainoihin sovittuja
rahoituskovenanttien vaatimuksia, rahoittajilla on oikeus irtisanoa takaisinmaksettavaksi lainat,
joita kovenanttisopimus koskee. Rahoituskovenanttien rikkoutuminen saattaa aiheuttaa joko
Yhtiön rahoituskulujen nousun tai vaatimuksen vieraan pääoman ehtoisten lainojen joko osit11 (36)





taiseen tai kokonaiseen nopeaan takaisinmaksuun. Mahdolliset häiriöt perusliiketoiminnan rahavirrassa heikentäisivät Yhtiön taloudellista asemaa. Korkoriskien realisoituminen vaikeuttaisi
Yhtiön ulkopuolisen rahoituksen saatavuutta ja heikentäisi sen taloudellista asemaa.
Luottoriskit; Yhtiöllä on asiakkaita, joilla on kohonnut luottoriski. Ixonosin luottoriskien realisoituminen heikentäisi Yhtiön taloudellista asemaa.
Valuutta- ja hyödykeriskit; mahdolliset muutokset etenkin euron ja Yhdysvaltain dollarin arvoissa saattavat Yhtiön toteuttamista suojautumistoimenpiteistä huolimatta vaikuttaa lyhyellä aikavälillä negatiivisesti Yhtiön toimintojen kannattavuuteen.
Liikearvoon ja aineettomille hyödykkeille allokoituun hankintamenoon liittyvät riskit; liikearvon
määrä oli 30.9.2012 Yhtiön taseessa yhteensä noin 14,4 miljoonaa euroa ja sen suhde omaan
pääomaan oli 121,3 prosenttia. On mahdollista, että rahavirtaennusteisiin liittyvät oletukset eivät toteudu, minkä seurauksena syntyvillä liikearvon arvonalennuksilla voi olla olennainen epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan

Ixonosin toimialaan liittyviä riskejä ovat muun muassa:


D.3

Arvopapereille
ominaiset riskit

Nykyisten asiakkuuksien mahdollisen aseman muuttumiseen liittyvät riskit; globaalista kilpailusta johtuen ei ole varmaa, että Yhtiön asiakkaat menestyvät myös tulevaisuudessa ja kykenevät
ostamaan Ixonosin palveluita nykyisellä volyymillä. Yhtiön asiakkaisiin kohdistuvat negatiiviset
suhdannemuutokset sekä tästä aiheutuva asiakkaan liiketoiminnan volyymin lasku tai kannattavuuden heikkeneminen voivat vaikuttaa epäedullisesti Ixonosin liiketoimintaan, liiketoiminnan
tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Kilpailuun liittyvät riskit; ei ole varmuutta siitä, että Ixonos pystyy jatkossa kilpailemaan menestyksekkäästi nykyisillä tai tulevilla markkinoillaan nykyisten tai tulevien kilpailijoidensa kanssa tai
säilyttämään nykyisen markkina‐asemansa.

Suhdannevaihteluihin liittyvät riskit; talouden suhdannevaihtelut saattavat vaikuttaa Yhtiön asiakkaiden palveluiden ja tuotteiden kysyntään ja sitä kautta niiden tuotekehitysbudjetteihin pienentävästi, joka voi johtaa Yhtiön asiakasostojen vähentymiseen

Teknologia- ja palvelutarjoomamuutokset; jos Ixonos ei kykene vastaamaan Ixonosin toimialalle
nopeaan teknologian muutoksiin tai muuttuneisiin asiakkaiden vaatimuksiin, uusien ohjelmisto‐
ja laitetuotteiden teknologihin, kilpailijoiden palveluissa ja toimialan standardeissa tapahtuneisiin muutoksiin, voi tällä olla epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
Yhtiöön liikkeeseenlaskijana ja sen toimintaympäristöön ja liiketoimintaan sekä Osakeantiin ja Osakkeisiin
liittyy riskitekijöitä. Riskitekijät liittyen Osakeantiin ja sen puitteissa annettaviin osakkeisiin on lueteltu
jäljempänä. Tämä luettelo ei ole tyhjentävä. Tässä tiivistelmässä, muualla tässä Arvopaperiliitteessä tai
Rekisteröintiasiakirjassa esitettävät riskit voivat vaikuttaa haitallisesti Ixonos-konsernin liiketoimintaan,
liiketoiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan, ja ne saattavat yksin tai yhdessä aiheuttaa sen, ettei
Yhtiö tai Ixonos-konserni saavuta taloudellisia tavoitteitaan. Mikäli nämä riskit johtavat Osakkeiden markkinahinnan laskuun, Osakkeisiin sijoittaneet voivat menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. Muutkin
kuin tässä Arvopaperiliitteessä tai Rekisteröintiasiakirjassa kuvattavat riskit ja epävarmuustekijät voivat
vaikuttaa Ixonos-konsernin liiketoimintaan. Lisäksi tällä hetkellä tuntemattomilla tai vähäisinä pidettävillä
riskeillä ja epävarmuustekijöillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön tai Ixonos-konsernin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
Ixonosin Osakkeisiin ja Osakeantiin liittyviä riskejä ovat muun muassa:








Osakkeiden ja Merkintäoikeuksien arvo ja volatiliteetti voi vaihdella.
Merkintäajan päättyessä kaikki käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina.
Sijoittajat joutuvat tekemään ainoastaan poikkeustapauksessa peruutettavissa olevan sijoituspäätöksensä siinä vaiheessa, kun Osakeannin lopullinen tulos ei ole vielä tiedossa.
Mikäli Osakeannissa tarjottuja Osakkeita ei merkitä täysimääräisesti, voi se vaikuttaa sekä Yhtiön tulokseen että taloudelliseen asemaan, koska Yhtiö ei tällöin saa Osakeannista odotettuja arviolta 3,9 miljoonan euron suuruisia nettovaroja.
Vaikka Osakeantiin liittyen on annettu merkintäsitoumuksia ja -takauksia, on mahdollista, ettei
Osakeantia merkitä kokonaisuudessaan. Merkintäsitoumusten ja -takausten toteutuminen
edellyttää tiettyjen tavanomaisten ehtojen täyttymistä.
Osakeantiin osallistumattoman Osakkeenomistajan suhteellinen omistus laimentuu.
Yhtiön osakkeiden hinta ei välttämättä heijasta Osakeannin toteuttamisen jälkeistä Yhtiön osakkeiden markkinahintaa, vaan osakkeiden markkinahinta voi vaihdella huomattavasti useiden tekijöiden seurauksena, kuten Yhtiön toteutuneiden tai odotettavien osavuositulosten muutosten, markkinoiden odotusten, tietotekniikka-alaan liittyvien tapahtumien, arvopaperimarkki-
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E.1

Kokonaisnettotuotot ja kokonaiskustannukset

E.2a

Osakeannin syyt
ja varojen käyttö
Tarjousehdot

E.3

noiden olosuhteiden, markkina-analyytikkojen ennusteiden tai Yhtiön osakkeiden ostoa tai
myyntiä koskevien suosituksien muutosten sekä muiden tekijöiden vuoksi.
Mahdolliset tulevat osakemyynnit ja osakeantien sekä mahdollisten osakepohjaisten palkitsemisjärjestelmien toteuttaminen voi vaikuttaa Yhtiön osakkeiden markkinahintaan laskevasti.
Osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen määrä on epävarma.
On mahdollista, etteivät kaikki ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi käyttää merkintäoikeuttaan.

Jakso E Tarjous
Olettaen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti, Yhtiön Osakeannilla hankkimat varat, vähennettynä
Yhtiölle maksettavaksi tulevien kulujen jälkeen tulevat olemaan arviolta 3,9 miljoonaa euroa. Osakeannin
kokonaiskustannukset tulevat olemaan arviolta 0,3 miljoonaa euroa. Ixonos ei veloita sijoittajilta mitään
kustannuksia.
Osakeannilla kerättävät varat Yhtiö suunnittelee käyttävänsä Yhtiön liiketoiminnan muutosprosessin loppuun viemiseen sekä Yhtiön taseen vahvistamiseen.
Ixonos tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi enintään 20 136 645 kappaletta Osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvassa Osakeannissa Merkintähintaan 0,21 euroa.
Ixonos antaa Osakeannissa kaikille osakkeenomistajilleen yhden Merkintäoikeuden jokaista Täsmäytyspäivänä 21.1.2013 omistettua osaketta kohden. Jokainen kolme (3) Merkintäoikeutta oikeuttaa haltijansa
merkitsemään neljä (4) Osaketta. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä 24.1.2013 ja 31.1.2013 välisenä aikana. Osakkeiden merkintäaika
Merkintäoikeuksilla alkaa 24.1.2013 klo 9.30 ja päättyy 7.2.2013 klo 16.30 (”Merkintäaika”). Merkintäoikeudet, joita ei ole Osakeannissa käytetty Merkintäajan loppuun mennessä, raukeavat arvottomina. Yhtiön
hallitus päättää mahdollisten Merkintäoikeuksien perusteella merkitsemättä jääneiden Osakkeiden tarjoamisesta toissijaisessa merkinnässä osakkeenomistajille tai muille sijoittajille, jotka ovat Merkintäajan
aikana antaneet merkintätoimeksiannon merkitä Osakkeita ilman Merkintäoikeuksia.
Ixonosin osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin pörssilistalla Small Cap -yhtiöiden ryhmässä, toimialaluokassa Informaatioteknologia, yhtiötunnuksella ”XNS1V”. Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Osakkeet
otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalla väliaikaisina osakkeina kaupankäyntitunnuksella “XNS1VN0113”. Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa arviolta Merkintäajan päättymistä seuraavana ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä 8.2.2013. Osakeannissa annettavat Osakkeet
merkitään kaupparekisteriin arviolta 14.2.2013, minkä jälkeen väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön
olemassa olevaan osakelajiin Helsingin Pörssissä ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä
osana Yhtiön nykyistä osakelajia arviolta 15.2.2013.

E.4

Olennaiset intressit

Tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi peruuttaa tai muuttaa Osakeannin ehdoissa mainittua poikkeusta lukuun ottamatta enää sen jälkeen, kun merkintä on tehty.
Yhtiön osakkeenomistajista Turret, joka edustaa noin 22,8 prosenttia Yhtiön osakkeista, SEB Life International Assurance Company antamaansa vakuutukseen liittyen, joka edustaa noin 5,8 prosenttia Yhtiön
osakkeista, Ilari Koskelo, joka edustaa noin 2,9 prosenttia Yhtiön osakkeista, Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi, joka edustaa noin 0,27 prosenttia Yhtiön osakkeista, Yhtiön tuleva toimitusjohtaja Esa Harju,
joka edustaa noin 0,13 prosenttia Yhtiön osakkeista sekä muita Yhtiön johtoon kuuluvia henkilöitä, kaikki
edellä luetellut edustaen yhteensä noin 31,9 prosenttia Yhtiön osakkeista, ovat antaneet sitoumukset
merkitä täysimääräisesti oman omistusosuutensa nojalla merkittävissä olevat uudet osakkeet.
Merkintäsitoumusten lisäksi Turret on antanut takauksen merkitä Osakeannissa muuten mahdollisesti
merkitsemättä jääviä osakkeita 0,5 miljoonalla eurolla, ja Ilari Koskelo 0,5 miljoonalla eurolla. Finanssivalvonta on 17.1.2013 myöntänyt Turretin merkintäsitoumuksen ehtona olevan 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. Poikkeusluvan edellytyksenä on, ettei Turret tarjousvelvollisuusrajan ylittämisen jälkeen hanki tai merkitse lisää Ixonosin osakkeita tai muutoin kasvata ääniosuuttaan Ixonosissa.
Mikäli annettuja merkintätakauksia käytetään, merkintätakauksia käytetään vain siltä osin kuin merkintätakaajien omistus ei merkintäsitoumuksen ja merkintätakauksen käytön seurauksena ylitä 30 prosenttia
Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä.
Pääjärjestäjä ja Yhtiö ovat solmineet Osakeantiin liittyvän toimeksiantosopimuksen ja järjestämissopimuk13 (36)

sen. Pääjärjestäjä ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhteisöt voivat ostaa ja myydä Merkintäoikeuksia ja Osakkeita omaan tai asiakkaidensa lukuun ennen Osakeantia, sen aikana sekä sen jälkeen soveltuvan lainsäädännön ja säännösten mukaisesti. Pääjärjestäjä ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat
yhteisöt ovat tarjonneet ja voivat tulevaisuudessa tarjota Yhtiölle investointi- tai muita pankkipalveluita
tavanomaisen liiketoimintansa mukaisesti.
E.5

E.6

Arvopapereita
myyntiin tarjoavien henkilöiden
nimet/Myyntirajoit
ussopimukset
Laimentuminen

Arvopapereita myyntiin tarjoavien henkilöiden nimiä ei sovelleta: Osakeanti koskee Yhtiön liikkeeseen
laskemia uusia Osakkeita.

Siinä tapauksessa, että Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat eivät merkitsisi Osakkeita Osakeannissa, olemassa olevien osakkeenomistajien kokonaisomistusmäärä laimenisi noin 57,1 prosentilla edellyttäen, että
Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan.
Osakeannissa liikkeeseen laskettavat osakkeet vastaavat enintään noin 133 prosenttia kaikista Yhtiön
osakkeista ja äänistä ennen Osakeantia.

E.7

Arvioidut kustannukset, jotka
veloitetaan
sijoittajilta

Ei sovelleta: Yhtiö ei veloita kustannuksia sijoittajilta.
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RISKITEKIJÄT
Osakkeisiin sijoittamista harkitsevaa kehotetaan tutustumaan huolellisesti alla esitettäviin riskitekijöihin ja muihin Rekisteröintiasiakirjan
kohdassa ”Riskitekijät” esitettäviin riskitekijöihin sekä muihin Esitteen tietoihin. Jokainen alla tai muualla tässä Arvopaperiliitteessä tai
Rekisteröintiasiakirjassa esitettävistä riskeistä voi vaikuttaa haitallisesti Ixonos-konsernin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan ja ne saattavat yksin tai yhdessä aiheuttaa sen, ettei Yhtiö saavuta taloudellisia tavoitteitaan. Mikäli nämä riskit johtavat Osakkeiden markkinahinnan laskuun, niihin sijoittaneet voivat menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. Muutkin kuin tässä Arvopaperiliitteessä ja Rekisteröintiasiakirjassa kuvattavat riskit ja epävarmuustekijä voivat vaikuttaa Ixonos-konsernin liiketoimintaan. Lisäksi
tällä hetkellä tuntemattomilla tai vähäisinä pidettävillä riskeillä ja epävarmuustekijöillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön tai
Ixonos-konsernin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Riskitekijöiden esitysjärjestyksellä tässä Arvopaperiliitteessä tai Rekisteröintiasiakirjassa ei ole tarkoitus osoittaa niiden toteutumisen todennäköisyyttä tai mahdollista vaikutusta Ixonosin
liiketoimintaan.
Osakkeisiin ja Osakeantiin liittyviä riskejä
Osakkeiden ja Merkintäoikeuksien arvostus ja volatiliteetti
Yhtiön tarkoituksena on hakea Osakkeet julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalle. Ei ole kuitenkaan varmaa, kehittyykö Osakkeille ja Merkintäoikeuksille aktiiviset markkinat. Toisaalta Osakkeiden ja Merkintäoikeuksien julkisen kaupankäynnin aloittamisen jälkeen niiden markkinahinta saattaa vaihdella huomattavasti. Markkinahinnan vaihtelu riippuu markkinoiden suhtautumisesta Osakkeisiin ja Merkintäoikeuksiin sekä useista muista tekijöistä, kuten Ixonosin toiminnan tuloksesta tai Ixonosin liiketoiminnan kehityksen
muutoksista. Osakkeiden hinnat ja osakkeiden vaihdannan määrä vaihtelevat osakemarkkinoilla ajoittain huomattavasti, mikä vaikuttaa
arvopapereiden hintoihin eivätkä ne välttämättä liity Ixonosin liiketoiminnan menestyksellisyyteen tai tulevaisuudennäkymiin. Lisäksi
Ixonosin liiketoiminnan tulos ja tulevaisuudennäkymät voivat joskus alittaa osakeanalyytikkojen ja sijoittajien odotukset. Mikä tahansa
näistä tekijöistä voi johtaa Osakkeiden markkinahinnan laskemiseen Merkintähinnan alapuolelle. Lisäksi Merkintäoikeuksilla merkityt
Osakkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena Merkintäajan aikana, ja näin ollen Osakeannissa Merkintäoikeuksilla merkittyjä Osakkeita ei voi välttämättä myydä ennen Merkintäajan päättymistä.
Merkintäoikeuden raukeaminen arvottomina
Merkintäaika alkaa 24.1.2013 ja päättyy 7.2.2013. Merkintäajan päättymispäivä on samalla viimeinen päivä, jolloin Merkintäoikeuksia voi
käyttää. Halutessaan käyttää Merkintäoikeuksiaan Merkintäoikeuksien haltijan tulee antaa Osakeantia koskevat toimintaohjeensa tilinhoitajayhteisölleen taikka merkintäpaikalle Merkintäajan kuluessa sekä noudattaen tilinhoitajayhteisöjen mahdollisesti asettamia erityisiä
määräaikoja. Merkintäajan päättyessä kaikki käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina.
Merkinnän peruuttamattomuus
Merkintä on sitova, eikä sitä voida peruuttaa tai muuttaa Osakeannin ehdoissa mainittua poikkeusta lukuun ottamatta enää sen jälkeen,
kun merkintä on tehty (katso ”Osakeannin ehdot”). Näin ollen sijoittajat joutuvat tekemään sijoituspäätöksensä siinä vaiheessa, kun Osakeannin lopullinen tulos ei ole vielä tiedossa.
Osakeannista ei mahdollisesti saada kerättyä varoja täysimääräisesti
Mikäli Osakeannissa tarjottuja Osakkeita ei merkitä täysimääräisesti, voi se vaikuttaa sekä Yhtiön tulokseen että taloudelliseen asemaan,
koska Yhtiö ei tällöin saa Osakeannista odotettuja arviolta 3,9 miljoonan euron suuruisia nettovaroja. Jos Osakeannilla kerättyjä varoja olisi
olennaisesti odotettua vähemmän, tämä saattaisi vaikuttaa Yhtiön mahdollisuuksiin käyttää tuottoja suunnitellulla tavalla velkojen maksuun, Yhtiön taseen vahvistamiseen sekä Yhtiön kasvun rahoittamiseen, kasvattamalla erityisesti Yhtiön kansainvälistä myynti- ja palvelutuotannon verkostoa. Tästä johtuen myös Yhtiön osakkeiden markkinahinta saattaisi laskea alle Merkintähinnan. Näissä olosuhteissa
sijoittajat, jotka ovat osallistuneet Osakeantiin merkitsemällä Osakkeita, saattavat kärsiä sijoituksensa johdosta välittömän realisoitumattoman tappion.
Osakeantia ei välttämättä merkitä kokonaisuudessaan
Vaikka Osakeantiin liittyen on annettu merkintäsitoumuksia ja -takauksia, on mahdollista, ettei Osakeantia merkitä kokonaisuudessaan.
Merkintäsitoumusten ja -takausten toteutuminen edellyttää tiettyjen tavanomaisten ehtojen täyttymistä. Finanssivalvonta on 17.1.2013
myöntänyt Turretin merkintäsitoumuksen ehtona olevan 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. Poikkeusluvan edellytyksenä on, ettei Turret tarjousvelvollisuusrajan ylittämisen jälkeen hanki tai merkit-
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se lisää Ixonosin osakkeita tai muutoin kasvata ääniosuuttaan Ixonosissa. Lisäksi 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. Merkintäsitoumuksille ja -takauksille ei ole annettu vakuuksia eikä näin ollen
ole varmuutta siitä, että jokainen merkintäsitoumuksen ja -takauksen antanut taho täyttäisi sitoumuksensa ja takauksensa sovitun mukaisesti. Siten ei voi olla varmuutta siitä, että Ixonos pystyy saamaan Osakeannin toteutuksesta odotetut tuotot kokonaisuudessaan ja Ixonos
voi joutua etsimään lisärahoituskeinoja.
Omistuksen mahdollinen laimentuminen
Osakeannin tarkoituksena on varojen kerääminen tavalla, joka antaa Yhtiön osakkeenomistajille ja muille sijoittajille mahdollisuuden merkitä uusia liikkeeseen laskettavia Osakkeita. Osakkeenomistajan, joka päättää olla merkitsemättä täyttä määrää Osakkeita tai joka ei soveltuvasta lainsäädännöstä johtuvien rajoitusten johdosta voi merkitä Osakkeita, suhteellinen omistusosuus ja äänimäärä Ixonosissa laimentuu vastaavasti, jos Osakeanti merkitään täysimääräisesti ja kyseisen osakkeenomistajan alkuperäisten osakkeiden prosenttiosuus Yhtiön
kaikkien liikkeeseen laskettujen osakkeiden kasvaneesta lukumäärästä vähenee vastaavassa suhteessa.
Jos Osakeanti merkitään täysmääräisesti, Osakeannin seurauksena Ixonoksen osakkeiden lukumäärä lisääntyy 20 136 645 osakkeella nykyisestä 15 102 484 osakkeesta. Mikäli osakkeenomistaja ei merkitse Osakkeita, hänen suhteellinen omistuksensa Yhtiöstä laskee näissä
olosuhteissa noin 57,1 prosenttia siitä, mitä se oli ennen Osakeantia.
Osakkeiden hinnan mahdollisen volatiliteetin vaikutus Yhtiön osakkeenomistajiin
Yhtiön osakkeiden hinta ei välttämättä heijasta Osakeannin toteuttamisen jälkeistä Yhtiön osakkeiden markkinahintaa. Osakkeiden markkinahinta voi vaihdella huomattavasti useiden tekijöiden seurauksena, kuten Yhtiön toteutuneiden tai odotettavien osavuositulosten
muutosten, markkinoiden odotusten, tietotekniikka-alaan liittyvien tapahtumien, arvopaperimarkkinoiden olosuhteiden, markkinaanalyytikkojen ennusteiden tai Yhtiön osakkeiden ostoa tai myyntiä koskevien suosituksien muutosten sekä muiden tekijöiden vuoksi.
Yhtiö ei välttämättä voi vaikuttaa tällaisiin tekijöihin. Lisäksi julkisen kaupankäynnin kohteeksi otettujen osakkeiden markkinahinnassa voi
ajoittain esiintyä kyseisen yrityksen liiketoiminnasta riippumattomia hintaheilahteluja. Näin ollen Yhtiön Osakkeiden markkinahinta voi
vaihdella merkittävästi tai laskea Osakeannissa käytetyn Merkintähinnan alapuolelle.
Mahdollisten tulevien osakeantien ja myyntien ja osakeantien negatiivinen vaikutus Osakkeen markkinahintaan
Mikäli merkittäviä määriä Yhtiön osakkeita laskettaisiin tulevaisuudessa liikkeeseen tai myytäisiin, taikka mikäli joillain tahoilla olisi käsitys,
että tällaisia liikkeeseenlaskuja tai myyntejä saattaisi tulevaisuudessa tapahtua, tämä voisi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön osakkeiden markkina-arvoon, mukaan lukien Osakkeet, sekä Yhtiön kykyyn tulevaisuudessa hankkia varoja osakeanneilla. Lisäksi mahdollisesti tulevaisuudessa toteutettavat Yhtiön osakkeiden suunnatut annit, mukaan lukien olemassa olevat ja mahdolliset tulevat osakepohjaiset henkilökunnan
palkitsemisjärjestelmät, laimentaisivat niiden osakkeenomistajien omistusta Yhtiössä, jotka eivät voi osallistua suunnattuun antiin. On
myös mahdollista, että Yhtiön tulevaisuudessa mahdollisesti tekemissä yrityskaupoissa tai muissa yritysjärjestelyissä käytetään vastikkeena
Yhtiön osakkeita, mikä saattaa vaikuttaa osakkeiden markkinahintaan laskevasti.
Osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen määrä on epävarma
Yhtiö ei voi taata, että se maksaa tulevaisuudessa osinkoa Yhtiön liikkeeseen laskemille Osakkeille. Mahdollisesti maksettavan osingon
määrää ei myöskään voida taata. Osingon maksu ja määrä riippuu osakeyhtiölain säännöksistä, Yhtiön hallituksen harkinnasta ja viime
kädessä Yhtiön yhtiökokouksen päätöksestä sekä rahavaroista, arvioiduista rahoitustarpeista, Yhtiön tuloksesta, taloudellisesta asemasta
sekä muista asiaan vaikuttavista seikoista.
Kaikki ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi käyttää merkintäoikeuttaan
Tietyt osakkeenomistajat, jotka asuvat tai joiden rekisteröity osoite on tietyissä maissa Suomen ulkopuolella, eivät välttämättä voi käyttää
Ixonosin osakkeiden omistukseen perustuvaa merkintäetuoikeuttaan, paitsi jos osakkeet on rekisteröity kyseisen maan arvopaperilainsäädännön mukaisesti tai muutoin vastaavalla tavalla taikka jos tapaukseen soveltuu poikkeus sovellettavassa lainsäädännössä asetetuista
rekisteröinti- tai muista vastaavista vaatimuksista. Katso ”Ixonosin osakkeita koskevat keskeiset tiedot – Tiivistelmä Ixonosin osakkeisiin
liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista – Merkintäetuoikeus”.
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TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ
17.1.2013
21.1.2013
24.1.2013
31.1.2013
7.2.2013
8.2.2013 (arvio)

13.2.2013 (arvio)
14.2.2013 (arvio)

15.2.2013 (arvio)

Merkintäoikeuksien irtoamispäivä
Täsmäytyspäivä
Merkintäaika alkaa
Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla alkaa Helsingin Pörssissä
Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy Helsingin Pörssissä
Merkintäaika päättyy
Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty Merkintäajan päättyessä, raukeavat arvottomina
Osakeannissa Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin
kohteeksi Helsingin Pörssissä väliaikaisina osakkeina
Pörssitiedote Osakeannin alustavasta tuloksesta
Pörssitiedote Osakeannin lopullisesta tuloksesta
Uudet Osakkeet merkitään kaupparekisteriin
Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla päättyy Helsingin Pörssissä
Ilman Merkintäoikeuksia tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä ilmoitetaan sijoittajille kirjallisesti
Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön olemassa olevaan osakelajiin Helsingin Pörssissä
Yhtiön olemassa olevaan osakelajiin yhdistetyt väliaikaiset osakkeet ja ilman Merkintäoikeuksia
merkityt Osakkeet otetaan Osakkeina kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin virallisella pörssilistalla
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ESITTEESTÄ VASTUULLISET TAHOT
Ixonos Oyj
Yritys- ja yhteisötunnus: 0997039-6
Osoite: Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
Kotipaikka: Helsinki
ESITETTÄ KOSKEVA VAKUUTUS
Yhtiö on laatinut tämän Esitteen ja vastaa sen sisältämien tietojen oikeellisuudesta. Yhtiö vakuuttaa varmistaneensa riittävän huolellisesti,
että sen parhaan ymmärryksen mukaan tässä Esitteessä esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan
todennäköisesti vaikuttavaa.
ESITTEEN SAATAVILLAOLO
Tämä Arvopaperiliite on sen voimassaolon ajan saatavilla viimeistään 21.1.2013 alkaen suomenkielisenä Yhtiön internet-sivuilta osoitteesta
www.ixonos.com sekä painettuna suomenkielisenä 21.1.2013 alkaen Yhtiöstä osoitteesta Ixonos Oyj, Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki ja
Helsingin Pörssin asiakaspalvelusta osoitteesta Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Lisäksi tämä Arvopaperiliite on saatavilla 21.1.2013 alkaen
arviolta 15.2.2013 tapahtuvaan Osakkeiden listalleottamiseen asti suomenkielisenä internet-sivuilta osoitteesta www.op.fi/merkinta ja
painettuna merkintäpaikoissa 21.1.2013 alkaen.
Rekisteröintiasiakirja on ollut saatavilla viimeistään 21.1.2013 alkaen suomenkielisenä Yhtiön internet-sivuilta osoitteesta www.ixonos.com
sekä sijoittajan on ollut mahdollista saada Rekisteröintiasiakirjasta maksuton paperituloste Yhtiöstä osoitteesta Ixonos Oyj, Hitsaajankatu
24, 00810 Helsinki. Lisäksi Rekisteröintiasiakirja on saatavilla 21.1.2013 alkaen arviolta 15.2.2013 tapahtuvaan Osakkeiden listalleottamiseen asti suomenkielisenä internet-sivuilta osoitteesta www.op.fi/merkinta ja painettuna merkintäpaikoissa 21.1.2013 alkaen.
ULKOPUOLISISTA LÄHTEISTÄ OLEVAT TIEDOT
Mikäli Arvopaperiliitteen sisältämä tieto on peräisin ulkopuolisesta lähteestä, kyseinen lähde on yksilöity. Yhtiön parhaan tietämyksen
mukaan Arvopaperiliitteeseen sisältyvät ulkopuolisista lähteistä tuotetut tiedot on toistettu Arvopaperiliitteessä asianmukaisesti, ja sikäli
kun Yhtiö tietää ja on pystynyt kyseisissä ulkopuolisissa lähteissä esitettyjen tietojen perusteella varmistamaan, tiedoista ei ole jätetty pois
seikkoja, jotka tekisivät toistetuista tiedoista harhaanjohtavia tai epätarkkoja.
MUUT TIEDOT
Mikäli tuomioistuimessa pannaan vireille kanne Esitteen tiedoista, kantaja voi Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansallisen
lainsäädännön nojalla joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan Esitteen käännöskustannuksista.
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TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Tässä Arvopaperiliitteessä esitetään tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka kuvaavat muun muassa Yhtiön johdon nykyisiä näkemyksiä ja
odotuksia Ixonos-konsernin taloudellisesta asemasta, liiketoimintastrategiasta sekä tulevaa toimintaa ja päämääriä koskevista suunnitelmista ja tavoitteista (mukaan lukien Yhtiön tuotteisiin ja palveluihin liittyvät kehityssuunnitelmat). Tällaisia lausumia on esitetty muun
muassa kohdissa ”Tiivistelmä”, ”Riskitekijät”, ”Osakeannin tausta ja syyt sekä hankittavien varojen käyttö” sekä ”Pääomarakenne ja velkaantuneisuus”. Tulevaisuutta koskevat lausumat liittyvät Yhtiöön ja Ixonos-konserniin sekä niihin sektoreihin ja liiketoiminta-alueisiin,
joilla se toimii, mukaan lukien eräisiin Yhtiön itselleen asettamiin taloudellisiin tavoitteisiin. Lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”odottaa”,
”aikoa”, ”suunnitella”, ”ennakoida”, ”uskoa”, ”ennustaa”, ”tulla”, ”arvioida”, ”pyrkiä”, ”tähdätä”, ”saattaa”, ”tulisi”, ”voisi”, ”jatkaa” ja
muut vastaavat ilmaisut ovat tulevaisuutta koskevia lausumia.
Kaikkiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy riskejä ja epävarmuutta ja ne eivät ole takeita tulevasta. Yhtiön ja Ixonos-konsernin tulevaisuudessa toteutuva tulos tai liiketoiminnan tulos sekä kyky saavuttaa taloudelliset tavoitteensa saattavat poiketa olennaisesti siitä, mitä
tässä Arvopaperiliitteessä ja Rekisteröintiasiakirjassa olevissa tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetään. Ixonos-konsernin kehitys
tulevaisuudessa saattaa poiketa niistä muun muassa niiden tekijöiden takia, joita on kuvattu Arvopaperiliitteen ja Rekisteröintiasiakirjan
kohdissa ”Riskitekijät”, jota olisi luettava muiden tässä Arvopaperiliitteessä ja Rekisteröintiasiakirjassa olevien varoittavien lausumien
rinnalla. Lisäksi vaikka Ixonos-konsernin liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja maksuvalmius sekä sen toimialan kehitys olisivat yhdenmukaiset tämän Arvopaperiliitteen ja Rekisteröintiasiakirjan tulevaisuutta koskevien lausumien kanssa, mainitut tulokset tai kehitys
eivät välttämättä anna viitteitä tulevien kausien tuloksista tai kehityksestä.
Kaikki tässä Arvopaperiliitteessä ja Rekisteröintiasiakirjassa olevat tulevaisuutta koskevat lausumat kuvastavat Ixonosin nykyisiä näkemyksiä tulevista tapahtumista ja niihin liittyy mainittuja riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, jotka koskevat Ixonos-konsernin liiketoimintaa, liiketoiminnan tulosta, kasvustrategiaa ja maksuvalmiutta. Ellei sovellettavista laeista ja asetuksista (mukaan lukien Arvopaperimarkkinalaki) muuta johdu, Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai arvioimaan mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tietojen, tulevan
kehityksen tai muiden syiden perusteella. Sijoituspäätöstä harkitsevien sijoittajien tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä ottaa huomioon erityisesti tässä Arvopaperiliitteessä ja Rekisteröintiasiakirjassa mainitut tekijät, joiden johdosta todelliset tulokset voivat poiketa
ennakoiduista.
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OSAKEANNIN EHDOT
Ixonos Oyj:n (”Yhtiö”) 15.1.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä optiooikeuksien 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.
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 murto-osia 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.
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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.
Merkintäaika
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 hallintarekisterin hoitajan nimiin, on annettava merkintätoimeksianto hallintarekisterin hoitajan ohjeiden mukaisesti.
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.
Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty ennen Merkintäajan päättymistä 7.2.2013, raukeavat arvottomina.
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.
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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 arvoosuustileille, 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 sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa mikäli Yhtiö
ennen osakemerkintää päättää osakeannista 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 Optio-oikeuksien 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.
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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 kohdasta ”Ohjeita osakkeenomistajille ja merkitsijöille”.

23 (36)

OHJEITA OSAKKEENOMISTAJILLE JA MERKITSIJÖILLE
Osakkeiden merkintä Merkintäoikeuksien perusteella
Osakeannin täsmäytyspäivä on 21.1.2013. Täsmäytyspäivänä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmän osakasluetteloon
merkityille Yhtiön osakkeenomistajille annetaan arvo-osuusmuotoisia Merkintäoikeuksia, joilla voi merkitä Osakkeita Osakeannissa (ks. tarkemmin kohta “Osakeannin ehdot”).
Osakkeenomistaja tai muu sijoittaja voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Osakkeita arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan oman säilytys- tai tilinhoitajayhteisönsä, tai hallintarekisteriin merkittyjen sijoittajien tapauksessa oman hallintarekisteröinnin hoitajansa, antamien ohjeiden mukaisesti. Osakeantiin osallistuakseen osakkeenomistajan tai sijoittajan on annettava merkintätoimeksianto oman säilytys- tai tilinhoitajayhteisönsä, tai hallintarekisteriin merkittyjen sijoittajien tapauksessa oman hallintarekisteröinnin hoitajansa, antamien ohjeiden mukaisesti. Tilinhoitajayhteisöt tiedottavat Osakeannista ja merkintätoimeksiannon tekemisestä osakkeenomistajille
ja mahdollisesti muille sijoittajille omien käytäntöjensä mukaisesti. Mahdolliset tiedustelut Merkintäoikeuden perusteella käytettävään merkintätoimeksiantoon liittyen tulisi ensisijaisesti osoittaa osakkeenomistajan tai sijoittajan omalle tilinhoitajayhteisölle. Osakkeenomistajat tai
Merkintäoikeuden haltijat, jotka eivät saa merkintään liittyviä ohjeita tilinhoitajayhteisöltään, voivat ottaa yhteyttä Pääjärjestäjään sähköpostitse osoitteessa paaomajarjestelyt@pohjola.fi, josta he saavat tarvittavat tiedot merkintätoimeksiantojen tekemiseksi.
Tilinhoitajayhteisöt saattavat tarjota osakkeenomistajille merkintäohjeen antamisen yhteydessä mahdollisuuden antaa toimeksiannon myydä
merkintäsuhteen ylittävä osa Merkintäoikeuksista eli enintään kaksi (2) Merkintäoikeutta. Tilinhoitajayhteisöt saattavat tarjota osakkeenomistajille myös mahdollisuuden antaa toimeksiannon ostaa merkintäsuhteen alittava osa Merkintäoikeuksista eli enintään kaksi (2) Merkintäoikeutta. Lisäksi kaikilla osakkeenomistajilla ja sijoittajilla on mahdollisuus ostaa ja myydä Merkintäoikeuksia Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä antamalla myynti- tai ostotoimeksianto omalle säilytysyhteisölleen, tilinhoitajayhteisölleen tai mille tahansa välittäjälle. Julkinen
kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy 31.1.2013. Merkintäoikeuksien hinta määräytyy vallitsevan markkinatilanteen mukaan.
Merkintäoikeuksien perusteella tehty merkintä on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin kohdassa ”Osakeannin ehdot –
Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa” esitetyn mukaisesti.
Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty viimeistään 7.2.2013 klo 16.30 mennessä, raukeavat arvottomina.
Osakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia
Osakkeenomistaja tai muu sijoittaja voi merkitä Osakkeita ilman Merkintäoikeuksia perusteella antamalla merkintätoimeksiannon ja maksamalla Merkintähinnan oman säilytys- tai tilinhoitajayhteisönsä, tai hallintarekisteriin merkittyjen sijoittajien tapauksessa oman hallintarekisteröinnin hoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti. Osakkeenomistajat tai muut sijoittajat, jotka eivät saa merkintään liittyviä ohjeita tilinhoitajayhteisöltään, voivat ottaa yhteyttä Pääjärjestäjään sähköpostitse osoitteessa paaomajarjestelyt@pohjola.fi, josta he saavat tarvittavat tiedot
merkintätoimeksiantojen tekemiseksi.
Ilman Merkintäoikeuksia tehty merkintä on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin kohdassa ”Osakeannin ehdot – Merkintöjen
peruuttaminen tietyissä olosuhteissa” esitetyn mukaisesti.
Merkintäoikeuden luovutettavuus
Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa, ja niillä voidaan käydä kauppaa Helsingin Pörssissä 24.1.2013 klo 9.30 alkaen. Julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy 31.1.2013 klo 18.30. Merkintäoikeuksien hinta määräytyy vallitsevan markkinatilanteen mukaan. Merkintäoikeuksien haltija voi luovuttaa Merkintäoikeudet antamalla myyntitoimeksiannon omalle säilytysyhteisölleen, tilinhoitajayhteisölleen tai
mille tahansa välittäjälle.
Merkintäoikeuksien pörssierä on yksi ja kaupankäyntitunnus “XNS1VU0113”.
Sijoittajille asetetut aikarajat
Merkintäoikeuksien haltijan tulee kiinnittää erityistä huomiota säilytys- tai tilinhoitajayhteisönsä asettamiin määräaikoihin, joiden puitteissa
hänen tulee antaa Osakeantia koskevat toimintaohjeensa asianomaiselle säilytys- tai tilinhoitajayhteisölle. Jotkin säilytys- ja tilinhoitajayhteisöt
pyrkivät omaisuudenhoitosopimustensa perusteella myymään käyttämättä jääneet Merkintäoikeudet asiakkaittensa lukuun Helsingin Pörssissä. Näin ollen ne saattavat ohjeistaa asiakkaitaan antamaan merkintätoimeksiantonsa hyvissä ajoin ennen Merkintäoikeuksien kaupankäynnin
päättymistä. Erityisesti ostettaessa Merkintäoikeuksia lähellä Merkintäajan päättymistä tulisi merkintätoimeksianto antaa ostotoimeksiannon
yhteydessä. Merkintäajan päätyttyä käyttämättä jääneet Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina.
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Osakeannin tuloksen julkistaminen ja merkintöjen vahvistaminen
Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan pörssitiedotteella arviolta 13.2.2013. Osakeannin merkintöjen hyväksymisestä Merkintäoikeuksien
perusteella ei lähetetä vahvistuskirjeitä. Ilman Merkintäoikeuksia Osakkeita merkinneille osakkeenomistajille ja muille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje tai toimitetaan muu kirjallinen selvitys allokoitujen Osakkeiden lukumäärästä arviolta 14.2.2013.
Kaupankäynti uusilla Osakkeilla
Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalla väliaikaisina
osakkeina kaupankäyntitunnuksella “XNS1VN0113”. Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä Merkintäajan päättymisen jälkeen, arviolta 8.2.2013.
Osakeannissa Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille merkinnän rekisteröimisen jälkeen
väliaikaisina osakkeina (ISIN-tunnus FI4000059076). Osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 14.2.2013. Ilman Merkintäoikeuksia
merkityt ja hyväksytyt Osakkeet kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille, kun Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön olemassa olevaan osakelajiin ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä osana Yhtiön nykyistä osakelajia arviolta 15.2.2013.
Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa.
Toimenpidekulut
Merkitsijöiltä ei veloiteta Osakkeiden merkinnästä Osakeannissa erillisiä kuluja tai palkkioita. Säilytysyhteisöt, tilinhoitajayhteisöt tai välittäjät voivat veloittaa kaupankäynnistä Merkintäoikeuksilla hinnastonsa mukaisen tavanomaisen palkkion. Säilytys- ja tilinhoitajayhteisöt
veloittavat kukin hinnastonsa mukaiset palkkiot arvo-osuustilin ylläpidosta ja sille tulevista tapahtumista.
Lisätietoja
Lisätietoja Yhtiön osakkeisiin liittyvistä oikeuksista on esitetty kohdassa ”Osakkeenomistajien oikeudet”. Lisätietoja verotuksesta on esitetty
kohdassa ”Verotus”.
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OSAKEANNIN TAUSTA JA SYYT SEKÄ HANKITTAVIEN VAROJEN KÄYTTÖ
Ixonosin Osakeannista saamat varat maksettavaksi tulevien kulujen ja palkkioiden vähentämisen jälkeen ovat noin 3,9 miljoonaa euroa
edellyttäen, että kaikki Osakeannissa tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti. Osakeannin yhteydessä Ixonosin maksettavaksi
aiheutuvat kulut ovat kokonaisuudessaan arviolta 0,3 miljoonaa euroa.
Ixonosin merkittävimmän yksittäisen asiakkaan vuoden 2011 helmikuussa tekemistä teknologiastrategian muutoksista johtuen Ixonosin
toimittamien mobiilikäyttöjärjestelmien ja -ohjelmistojen kehityspalveluiden kysyntä vähentyi merkittävästi vuoden 2012 ensimmäisen
vuosipuoliskon aikana. Yhtiö hakee 25.7.2012 julkistamansa kohdennetun strategian mukaan muutoksista johtuen jatkossa liiketoiminnan
kasvua entistä kohdennetummin eurooppalaisesta ja pohjoisamerikkalaisesta asiakaskunnasta. Yhtiö tiivistää Connected Devices, Online
Solutions ja User Experience Design -palvelualueiden ratkaisu- ja palvelutarjontaa erityisesti tietoliikenneteollisuuden, autoteollisuuden ja
media-alan asiakaskunnan tarpeisiin. Tämän johdosta Ixonos on läpikäynyt vuoden 2012 aikana laajan muutosprosessin kohdentaen strategiansa Connected Devices, Online Solutions ja User Experience Design -palvelualueille, vahvistamalla tuote-, ratkaisu- ja palvelumyyntiä
teknologiatoimittajille, mobiililaite- ja viihde-elektroniikkavalmistajille, autoteollisuudelle sekä muille kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaille.
Osakeannilla kerättävät varat Yhtiö suunnittelee käyttävänsä yhtiön liiketoiminnan muutosprosessin loppuun viemiseen sekä Yhtiön taseen
vahvistamiseen.
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PÄÄOMARAKENNE JA VELKAANTUNEISUUS
Seuraavassa taulukossa on esitetty Yhtiön pääomarakenne ja velkaantuneisuus konsernitasolla 30.9.2012 (i) toteutunut ja (ii) Osakeannin
jälkeen ottaen huomioon Yhtiön Osakeannissa saamat nettovarat ja olettaen, että Osakeannissa lasketaan liikkeeseen ja merkitään kaikki
tarjottavat Osakkeet. Osakeannissa saatavien varojen arvioitu nettomäärä on 3,9 miljoonaa euroa. Taulukkoa tulee lukea yhdessä Rekisteröintiasiakirjan kohdan ”Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuuden näkymät ” ja Esitteeseen viittaamalla liitettyjen Yhtiön tilinpäätösten ja osavuosikatsauksen kanssa.
Tuhatta euroa

30.9.2012
Toteutunut

Osakeannin
vaikutus huomi1)
oiden

(tilintarkastamaton)
Pääomarakenne
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma yhteensä
2)
Vakuudellinen
Vakuudeton

3 515
1 297
4 812

3 515
1 297
4 812

7 023
1 099
8 122
12 934

7 023
1 099
8 122
12 934

585
219
20 277
-9 347

585
219
24 177
-9 347

11 911

15 811

24 845

28 745

526
526

4 426
4 426

Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma yhteensä

4 812
4 812

4 812

Lyhytaikainen nettovelkaantuneisuus

4 286

386

Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma yhteensä

8 122
8 122

8 122
8 122

12 408

8 508

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma yhteensä
2)
Vakuudellinen
Vakuudeton
Korollinen vieras pääoma yhteensä
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Kertyneet voittovarat

3)

Oma pääoma yhteensä
3)

Oma pääoma ja korollinen vieras pääoma yhteensä
Nettovelkaantuneisuus
Rahavarat
Likviditeetti

Nettovelkaantuneisuus
1)

4 812

Olettaen, että kaikki tarjottavat Osakkeet merkitään Osakeannissa ja että Osakeannista saadut nettovarat ovat yhteensä 3,9 miljoonaa euroa. Koko Osakeannille ei ole annettu merkintäsitoumuksia tai -takauksia. Vaikka Osakeantiin liittyen on annettu merkintäsitoumuksia ja -takauksia, on mahdollista, ettei Osakeantia merkitä kokonaisuudessaan.
2) Yhtiö on antanut lainojensa vakuudeksi yrityskiinnityksiä.
3) Määräysvallattomien omistajien osuus omasta pääomasta on 0,2 miljoonaa euroa.
Yhtiö on rikkonut 31.12.2012 lainasopimuksiinsa liittyviä rahoituskovenantteja, mutta on saanut rahoittajilta vapautuksen lainojen välittömälle takaisinmaksulle. Vapautus ulottuu kuuden kuukauden päähän tilinpäätöspäivästä. Tämän seurauksena yhtiö tulee luokittelemaan kyseiset lainat lyhytaikaisiksi 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta laadittavassa tilinpäätöksessä. Taseen pitkäaikaiset velat
30.9.2012 sisälsivät 7,0 miljoonaa euroa tällaisia seuraavassa tilinpäätöksessä lyhytaikaisiksi luokiteltavia lainoja.
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Taseen ulkopuoliset vastuut
VASTUUT (tuhatta euroa)
Omista sitoumuksista annetut vakuudet
Yrityskiinnitykset
Muut vakuudet
Leasing- ja muut vuokravastuut
Erääntyy 1 vuoden kuluessa
Erääntyy 1-5 vuoden kuluessa
Erääntyy 5 vuoden kuluttua
Yhteensä

30.9.2012
0
19 800
0
3 813
3 354
0
7 167

Käyttöpääomaa koskeva lausunto
Yhtiön nykyinen käyttöpääoma ei tämän Esitteen päivämääränä riitä sen seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin.
Yhtiön käyttöpääoma kuitenkin riittää Esitteen päivämääränä sen seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin, mikäli Yhtiön kassavirta kehittyy
Yhtiön laatimien ennusteiden ja suunnitelmien mukaisesti ja Osakeanti toteutuu täysimääräisenä. Ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, että
Yhtiö pystyy kaikissa olosuhteissa saavuttamaan rahoitussopimustensa mukaiset taloudellisten kovenanttien vähimmäisarvot, jolloin rahoittajilla on oikeus muun muassa luottojen ennenaikaiseen irtisanomismenettelyyn ja ehtojen uudelleenneuvotteluun. Katso ”Rekisteröintiasiakirja ─ Riskitekijät – Taloudelliset riskit – Riski käyttöpääoman riittävyydestä”.
Siinä tapauksessa, ettei Osakeanti toteudu täysimääräisenä, riittävät Yhtiölle Osakeannin osalta pelkästään annettujen merkintäsitoumuksien ja -takauksien perusteella tehdyistä merkinnöistä saadut varat kuluilla vähennettynä, noin 1,5 miljoonaa euroa, kattamaan Yhtiön
käyttöpääoman tarpeet noin kuuden seuraavan kuukauden tarpeisiin edellyttäen, että Yhtiön kassavirta kehittyy Yhtiön laatimien ennusteiden ja suunnitelmien mukaisesti.
Siinä tapauksessa, ettei Yhtiön kassavirta kehity Yhtiön laatimien ennusteiden ja suunnitelmien mukaisesti tai Osakeantia ei merkitä täysimääräisesti eikä annettujen merkintäsitoumuksien ja -takauksien perusteella tehdyistä merkinnöistä saadut varat riitä kattamaan Yhtiön
käyttöpääoman tarpeita, tulee syntynyt vaje kattaa lisärahoituksella ja muilla toimenpiteillä. Mahdollinen lisärahoitustarve suunnitellaan
voitavan kattaa (i) käyttämällä Yhtiön hallituksella voimassa olevaa osakeantivaltuutusta, (ii) Yhtiön toimintojen lisätehostamisella ja uudelleenjärjestämisellä, (iii) suunniteltujen investointien toteuttamisen lykkäämisellä, (iv) Yhtiön liiketoimintojen ja omaisuuserien myynnistä
saaduilla varoilla tai (v) edellä mainittujen keinojen yhdistelmillä. Osana Yhtiön käyttöpääoman tarpeen hallintaa Yhtiön johto on aloittanut
neuvotellut rahoittajien kanssa mahdollisesta lisärahoituksesta. Yhtiön johto on luottavainen sen suhteen, että se pystyy kattamaan käyttöpääoman tarpeesta johtuvan mahdollisen lisärahoitustarpeen.
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IXONOSIN OSAKKEITA KOSKEVAT KESKEISET TIEDOT
Yleistä
Ixonosilla on yksi (1) osakelaji. Osakeannissa annettavat Osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin kaikki muut Ixonosin osakkeet siitä lukien,
kun Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Osakkeiden liikkeeseenlaskun valuutta on euro (€).
Ixonosin osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin pörssilistalla, Small Cap -yhtiöiden ryhmässä, toimialaluokassa Informaatioteknologia.
Ixonosin osakkeiden ISIN-koodi on FI0009008007, kaupankäyntitunnus XNS1V ja pörssierä yksi (1) osake. Ixonosin osakkeella ei ole nimellisarvoa. Ixonosiin ja sen osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia.
Arvo-osuusjärjestelmä
Ixonosin osakkeet ovat olleet arvo-osuusjärjestelmässä 11.9.2007 lukien. Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä.
Euroclear Finland Oy (”Euroclear”) ylläpitää osakasluetteloa Ixonosin osakkeenomistajista sekä tarjoaa arvo-osuustilipalveluita osakkeenomistajille, jotka eivät halua käyttää kaupallisten tilinhoitajayhteisöjen palveluita. Arvo-osuustilien ylläpidosta johtuvista Euroclearin perussäilytyskuluista vastaavat arvo-osuusjärjestelmään liittyneet yhtiöt ja tilinhoitajayhteisöt. Tilinhoitajayhteisöinä toimivat muun muassa
luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset sekä muut yhteisöt, joille Euroclear on myöntänyt oikeuden toimia tilinhoitajayhteisönä, ja niillä on
oikeus hallinnoida arvo-osuustilejä ja tehdä niille kirjauksia. Euroclearin osoite on Euroclear Finland Oy, PL 1110, 00130 Helsinki.
Tiivistelmä Ixonosin osakkeisiin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista
Yhtiökokoukset
Osakeyhtiölain (21.7.2006/624, jäljempänä ”Osakeyhtiölaki”) mukaan osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksissa päätösvaltaa yhtiön
asioissa. Ixonosin yhtiöjärjestyksessä ei ole määrätty yhtiökokouksen pitoajankohdasta tai pitopaikasta. Näin ollen sovelletaan Osakeyhtiölain säännöksiä, joiden mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä yhtiön kotipaikassa kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta.
Ixonosin yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu yhdessä (1) hallituksen valitsemassa valtakunnallisessa sanomalehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Osakkeenomistajien on
saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan
kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
Yhtiökokoukseen osallistumaan ja äänioikeuttaan käyttämään ovat Osakeyhtiölain mukaisesti oikeutettuja ne osakkeenomistajat, jotka on
arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain mukaisesti merkitty osakkeenomistajiksi Euroclearin pitämään osakasluetteloon kymmenen (10)
päivää ennen yhtiökokousta. Jos hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa käyttää yhtiökokouksessa äänioikeuttaan, hänen tulee
pyytää, että hänet merkitään tilapäisesti Euroclearin ylläpitämään osakasluetteloon ja merkintä rekisteröidään osakasluetteloon kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouksen päätösvaltaisuus ei edellytä tiettyä osallistujamäärää.
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Ixonosin jokainen osake oikeuttaa yhteen (1) ääneen yhtiökokouksessa.
Merkintäetuoikeus
Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä yhtiön uusia osakkeita samassa suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita. Päätös laskea liikkeeseen uusia osakkeita osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen sekä
myöntää optio-oikeuksia ja muita yhtiön osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia vaatii vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistön
yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Lisäksi tällainen päätös edellyttää, että tähän on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Osakeyhtiölain mukaan päätös maksuttomasta osakeannista osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen edellyttää, että tähän on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous voi myös valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään osakeannista. Julkisessa osakeyhtiössä osakeantivaltuutus voi olla voimassa enintään viiden (5) vuoden ajan valtuutuksen antamisesta päättäneestä yhtiökokouksesta lukien. Valtuutus voi sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta.
Tietyt osakkeenomistajat, jotka asuvat tai joiden rekisteröity osoite on Suomen ulkopuolella, eivät välttämättä voi käyttää osakeomistukseensa perustuvaa merkintäetuoikeuttaan, ellei osakkeita ole rekisteröity kyseisen valtion arvopaperilainsäädännön mukaisesti tai ellei
vapautusta rekisteröimisestä tai muista vastaavista vaatimuksista ole asianomaisen valtion lainsäädännössä.
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Velvollisuus tehdä pakollinen ostotarjous sekä lunastusvelvollisuus ja -oikeus
Ixonosin osakkeita koskevat Arvopaperimarkkinalain ja Osakeyhtiölain mukaiset lunastussäännöt. Arvopaperimarkkinalain mukaan osakkeenomistajan,
jonka osuus kasvaa yli kolmeen kymmenesosaan (3/10) tai puoleen (1/2) yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä sen jälkeen, kun yhtiön osake on
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on tehtävä julkinen ostotarjous kaikista muista yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja yhtiön liikkeeseen
laskemista sen osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista.
Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja, joka omistaa enemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa (9/10) yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, on oikeutettu lunastamaan käyvästä hinnasta muiden osakkeenomistajien osakkeet. Osakkeenomistajalla, jonka osakkeet voidaan lunastaa, on vastaavasti
oikeus vaatia osakkeidensa lunastamista.

Osinko-oikeus
Osakkeenomistajalla on oikeus omistuksensa mukaiseen osuuteen Ixonosin jakamasta voitosta.
Osakkeet tuottavat oikeuden täyteen osinkoon ja muut oikeudet Ixonosissa sen jälkeen, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin. Osakkeet tuottavat
yhtäläiset oikeudet Ixonosin osinkoihin ja muihin jako-osuuksiin mukaan lukien Ixonosin varojen jako yhtiön purkautuessa.
Osakeyhtiölain mukaan oma pääoma jaetaan sidottuun ja vapaaseen omaan pääomaan, jotta jakokelpoisten varojen määrä voidaan määrittää. Sidottu
oma pääoma sisältää osakepääoman, arvonkorotusrahaston, käyvän arvon rahaston ja uudelleenarvostusrahaston sekä ennen 1.9.2006 aikaisemman
osakeyhtiölain mukaan perustetun ylikurssirahaston. Muut oman pääoman rahastot sisältyvät vapaaseen omaan pääomaan.
Jaettavan osingon määrä ei saa ylittää jakopäätöksen perustana olevan viimeisimmän vahvistetun ja tilintarkastetun tilinpäätöksen osoittamaa jakokelpoisen oman pääoman määrää. Osakeyhtiölain mukaan jakokelpoiset varat sisältävät edellisen tilikauden voiton, edellisten tilikausien jakamatta jääneet
voittovarat ja yhtiön muun jakokelpoisen oman pääoman vähennettynä vahvistetuilla tappioilla ja varoilla, jotka yhtiöjärjestyksen mukaan on mahdollisesti jätettävä jakamatta. Konsernin emoyhtiön jaettavan osingon määrä ei saa ylittää emoyhtiön tilinpäätöksen jakokelpoisen oman pääoman määrää,
eikä konsernitilinpäätös enää osakeyhtiölain mukaan vaikuta jaettavan osingon määrään. Osakeyhtiölain mukaan yhtiö voi maksaa osinkoa osavuosittain kuluvan tilikauden voitosta vahvistettuun taseeseen perustuen. Varojen jakamisesta päätettäessä on otettava huomioon viimeisimmän taseen
vahvistamisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa tapahtuneet merkittävät muutokset. Varoja ei saa jakaa, mikäli jaosta päätettäessä tiedetään tai
pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai että varojen jakaminen aiheuttaa maksukyvyttömyyden.
Osingon määrä ei saa ylittää hallituksen esittämää määrää, ellei sitä ole vaadittu varsinaisessa yhtiökokouksessa niiden osakkeenomistajien toimesta,
jotka omistavat vähintään kymmenen (10) prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Mikäli tällainen vaatimus on esitetty, jaettavan osingon määrän on
oltava vähintään puolet (1/2) viimeksi päättyneen tilikauden voitosta vähennettynä kyseessä olevan tilikauden aikana mahdollisesti maksetut aikaisemmat osingot. Jaettava osinko ei saa kuitenkaan ylittää sitä määrää, joka on mahdollista jakaa ilman velkojien suotumusta eikä kahdeksaa (8) prosenttia
yhtiön koko oman pääoman määrästä.
Oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja on osakkeenomistajalla, joka on varojen jakamista koskevassa päätöksessä määrättynä täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajiksi Ixonosin osakasluetteloon tai sellaisella henkilöllä, joka on merkitty osakkeenomistajan hallintarekisteröityjen osakkeiden haltijaksi. Osingon vanhentumisaika on kolme (3) vuotta siitä päivästä lukien, kun yhtiökokous päätti osingonjaosta. Vanhentumisen jälkeen lunastamattomat osingot kuuluvat Ixonosille.
Osakkeeseen perustuva oikeus saada suoritus yhtiöstä varoja jaettaessa, oikeus saada osakkeita tai muu vastaava oikeus on sillä, jolle osake kuuluu
varojenjako-, osakeanti- tai muussa päätöksessä määrättynä täsmäytyspäivänä.
Osinkojen verotusta on kuvattu alla kohdassa ”Verotus”.

Omat osakkeet
Osakeyhtiölain mukaan yhtiö voi hankkia omia osakkeitaan voitonjakokelpoisilla varoilla. Omien osakkeiden hankkimisesta päättää yhtiökokous. Yhtiökokous voi myös määräajaksi, enintään 18 kuukaudeksi yhtiökokouksen päätöksestä, valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta
vapaalla omalla pääomalla. Julkinen osakeyhtiö ei saa omistaa omia osakkeitaan suoraan tai tytäryhtiöidensä kautta siten, että niiden nimellisarvo tai
niiden tuottama äänimäärä hankinnan jälkeen on yli 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.
Arvopaperiliitteen päivämääränä Yhtiö ja sen tytäryhtiöt eivät omista Ixonosin osakkeita.

Osakkeiden luovutus
Myytäessä arvo-osuusjärjestelmässä olevia osakkeita kyseiset osakkeet siirretään tilisiirtona myyjän arvo-osuustililtä ostajan arvo-osuustilille. Myynti
rekisteröidään ennakkokirjauksena siihen saakka, kunnes kauppa on selvitetty ja osakkeet maksettu, minkä jälkeen ostaja merkitään automaattisesti
yhtiön osakasluetteloon. Mikäli osakkeet ovat hallintarekisteröityjä, osakkeiden myynnistä ei tarvitse tehdä merkintää arvo-osuusjärjestelmään, ellei
osakkeiden hallintarekisteröinnin hoitaja vaihdu myynnin seurauksena tai osakkeita muutoin siirrettäessä omaisuudenhoitotililtä.
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VEROTUS
Alla esitetty yhteenveto perustuu tämän Arvopaperiliitteen päivämääränä Suomessa voimassa olevaan verolainsäädäntöön. Muutokset
verolainsäädännössä saattavat vaikuttaa verotukseen myös takautuvasti. Yhteenveto ei ole tyhjentävä eikä siinä ole huomioitu eikä selvitetty muiden maiden kuin Suomen verolainsäädäntöä. Sijoittamista harkitsevien tulisi kääntyä oman veroasiantuntijansa puoleen saadakseen tietoja Suomen tai muiden maiden veroseuraamuksista Osakkeiden tai Merkintäoikeuksien hankinnan, omistuksen tai luovuttamisen
osalta. Sellaisen sijoitusta harkitsevan henkilön, jonka verotukseen jonkin muun maan lainsäädäntö saattaa vaikuttaa, tulisi ottaa yhteyttä
veroasiantuntijaan omiin erityisolosuhteisiinsa liittyvien veroseuraamusten selvittämiseksi.
Taustaa
Seuraavassa käsitellään sellaisia olennaisia Suomen tuloveroseuraamuksia, jotka saattavat olla merkittäviä Osakeannin liikkeelle laskun
kannalta. Seuraavassa käsitelty kohdistuu vain Suomen verolainsäädäntöön eikä siinä oteta huomioon minkään toisen maan verolainsäädäntöä. Seuraavassa ei käsitellä veroseuraamuksia, jotka kohdistuvat sellaisiin osakkeenomistajiin, joihin sovelletaan erityisiä säännöksiä.
Tällaisia osakkeenomistajia ovat muun muassa liiketoimintaa harjoittamattomat tai verovapaat yhteisöt sekä avoimet tai kommandiittiyhtiöt. Seuraavassa ei myöskään käsitellä Suomen perintö- tai lahjaveroseuraamuksia.
Kuvaus perustuu:







tuloverolakiin (30.12.1992/1535, muutoksineen)
lakiin elinkeinotulon verottamisesta (23.6.1968/360, muutoksineen)
lakiin rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta (627/1978 muutoksineen)
varainsiirtoverolakiin (29.11.1996/931, muutoksineen)
lakiin korkotulon lähdeverosta (28.12.1990/1341)
lakiin varojen arvostamisesta verotuksessa (22.12.2005/1142).

Lisäksi seuraavassa on otettu huomioon oikeuskäytäntö sekä sellaiset veroviranomaisten päätökset ja lausunnot, jotka ovat voimassa ja
saatavilla tämän Arvopaperiliitteen päivämääränä. Yllä mainittua verolainsäädäntöä voidaan tulevaisuudessa muuttaa ja näillä muutoksilla
voi olla myös takautuva vaikutus.
Yleistä
Suomessa yleisesti verovelvollisia ja rajoitetusti verovelvollisia kohdellaan verotuksessa eri tavoin. Yleisesti verovelvolliset ovat Suomessa
verovelvollisia maailmanlaajuisista tuloistaan. Rajoitetusti verovelvollisia verotetaan vain Suomesta saadusta tulosta. Lisäksi rajoitetusti
verovelvollisen Suomessa sijaitsevaan kiinteään toimipaikkaan kuuluvaksi luettavaa tuloa verotetaan Suomessa.
Luonnollisen henkilön katsotaan olevan Suomessa yleisesti verovelvollinen silloin, kun hän jatkuvasti oleskelee täällä yli kuuden kuukauden
ajan tai hänellä on täällä vakituinen asunto ja koti. Ansiotuloa, palkkatulo mukaan lukien, verotetaan progressiivisen veroasteikon mukaan
ja pääomatuloa suhteellisen 30 prosentin verokannan mukaan. Jos verotettavien pääomatulojen yhteismäärä ylittää kalenterivuonna 50
000 euroa, vero ylimenevästä määrästä on 32 prosenttia. Suomen lain mukaisesti perustetut yhtiöt ovat Suomessa yleisesti verovelvollisia.
Suomalaiset yhtiöt ovat Suomessa verovelvollisia maailmanlaajuisista tuloistaan. Yhteisöverokanta on tällä hetkellä 24,5 prosenttia.
Seuraavassa on yhteenveto tietyistä Osakkeiden ostoon, omistamiseen ja luovuttamiseen ja merkintäoikeuden luovuttamiseen liittyvistä
veroseuraamuksista Suomessa yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisille osakkeenomistajille.
Suomalaisten yhteisöjen verotus
Luovutusvoitot ja -tappiot
Suomalaiset yhteisöt ovat velvollisia suorittamaan yhteisöveroa maailmanlaajuisista tuloistaan. Osakkeiden tai merkintäoikeuksien luovutushinta luetaan suomalaisella yhteisöllä yleensä joko elinkeinotoiminnan tai henkilökohtaisen tulolähteen veronalaiseksi tuloksi. Henkilökohtaisen tulolähteen osalta luovutusvoittoihin sovelletaan tuloverolain säännöksiä. Suomalaisen yhteisön verotettava tulo määritetään
erikseen elinkeinotoiminnan tulolähteen ja henkilökohtaisen tulolähteen osalta. Molempien tulolähteiden tuloa, josta on vähennetty tulon
hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot verotetaan 24,5 prosentin verokannan mukaan. Myytyjen osakkeiden tai merkintäoikeuksien hankintameno on yhteisölle vähennyskelpoista menoa sen tulolähteen tulosta, johon myydyt osakkeet kuuluivat. Elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluvien muiden kuin käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksesta mahdollisesti aiheutunut luovutustappio voidaan
lähtökohtaisesti vähentää elinkeinotoiminnan tulolähteessä. Elinkeinotoiminnan tulolähteen vahvistetut tappiot voidaan vähentää tappiovuotta seuraavien kymmenen vuoden aikana elinkeinotoiminnan tulolähteen verotettavasta tulosta. Henkilökohtaiseen tulolähteeseen
kohdistettavat luovutustappiot ovat vähennettävissä vain tappion verovuonna tai sitä seuraavien viiden vuoden aikana muun toiminnan
tulolähteen veronalaisista luovutusvoitoista.
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Yllä mainitusta poiketen yhteisön (muu kuin pääomasijoitustoimintaa harjoittava) saamat luovutusvoitot sellaisista elinkeinotoimintaan
kuuluvista käyttöomaisuusosakkeista, jotka yhteisö on omistanut vähintään vuoden ajan ja jotka oikeuttavat vähintään 10 prosenttiin
yhtiön osakepääomasta, voivat olla tietyillä edellytyksillä verovapaita. Luovutustappiot tällaisista osakkeista ovat tässä tapauksessa verotuksessa vähennyskelvottomia. Käyttöomaisuuteen kuuluvien muiden kuin verovapaasti luovutettavien osakkeiden luovutuksesta syntynyt
tappio on vähennyskelpoinen vain osakkeiden luovutuksista saaduista voitoista verovuonna ja viitenä seuraavana vuonna.
Osingot
Helsingin Pörssissä noteeratun yhtiön tai muun listatun yhtiön jakamien osinkojen verotus riippuu muun muassa siitä, onko Suomessa
yleisesti verovelvollinen osingonsaaja julkisesti noteerattu yhtiö vai muu yhtiö. Jos osingonsaaja on julkisesti noteerattu yhtiö, sen saama
osinko ei ole veronalaista tuloa. Siinä tapauksessa, että osinko on saatu osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen kuuluvista osakkeista,
saadusta osingosta 75 prosenttia on kuitenkin veronalaista tuloa ja 25 prosenttia verovapaata. Osinkojen todellinen veroaste on sijoitusomaisuuteen kuuluvien osakkeiden osalta näin ollen noin 18,4 prosenttia.
Jos osingonsaaja on muu kuin julkisesti noteerattu yhtiö, sen saamista osingoista on 75 prosenttia veronalaista tuloa ja 25 prosenttia verovapaata tuloa, mikäli osakkeenomistaja ei omista suoraan vähintään 10 prosenttia osinkoa jakavan listatun yhtiön pääomasta. Jos suora
omistus on osinkoa jaettaessa vähintään 10 prosenttia, osinkotulo ei ole osakkeenomistajan veronalaista tuloa. Jos osingot on saatu osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen kuuluvista osakkeista, osingoista on veronalaista tuloa 75 prosenttia ja 25 prosenttia verovapaata tuloa
omistusosuudesta riippumatta.
Yleisesti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden verotus
Luovutusvoitot tai -tappiot
Osakkeiden ja merkintäoikeuksien myynnistä saatua luovutusvoittoa verotetaan lähtökohtaisesti Suomessa yleisesti verovelvollisen yksityishenkilön ja kuolinpesän pääomatulona. Osakkeiden ja merkintäoikeuksien myynnistä aiheutunut luovutustappio taas katsotaan lähtökohtaisesti luovutusvoitosta vähennyskelpoiseksi luovutustappioksi. Luovutusvoittoja verotetaan 30 prosentin verokannan mukaan. Jos
verotettavien pääomatulojen yhteismäärä ylittää kalenterivuonna 50 000 euroa, vero ylimenevästä määrästä on 32 prosenttia. Luovutuksesta aiheutuneet voitot eivät ole kuitenkaan veronalaisia, mikäli luonnollisen henkilön tai kuolinpesän omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat verovuonna enintään 1 000 euroa.
Yksityishenkilöiden elinkeinotoimintaan kuulumattomien osakkeiden ja merkintäoikeuksien myynnistä aiheutuvat luovutustappiot voidaan
vähentää vain omaisuuden luovutusvoitoista luovutusvuonna ja viitenä luovutusta seuraavana vuotena. Luovutuksesta aiheutuneet tappiot eivät ole kuitenkaan vähennyskelpoisia, mikäli luonnollisen henkilön tai kuolinpesän myymän omaisuuden yhteenlasketut hankintamenot ovat verovuonna enintään 1 000 euroa. Mikäli osakkeiden ja merkintäoikeuksien luovutus liittyy kuitenkin yksityishenkilön tai kuolinpesän elinkeinotoiminnan harjoittamiseen, jaetaan muiden kuin käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden ja merkintäoikeuksien luovutusvoitto verotettavaksi ansiotulona ja pääomatulona elinkeinotoimintaan kuuluvan nettovarallisuuden perusteella. Elinkeinotoiminnan
tappioiden vähentäminen tapahtuu kuten yllä kohdassa ”Suomalaisten yhteisöjen verotus” on esitetty.
Luovutusvoitto ja -tappio lasketaan vähentämällä osakkeiden ja merkintäoikeuksien luovutushinnasta niiden alkuperäisen hankintahinnan
ja myynnistä aiheutuneiden kulujen yhteismäärä. Vaihtoehtoisesti yksityishenkilöt ja kuolinpesät voivat todellisen hankintamenon sijasta
käyttää verotuksessa hankintameno-olettamaa. Hankintameno-olettamana vähennetään 20 prosenttia luovutushinnasta, mikäli myydyt
osakkeet tai merkintäoikeudet on omistettu alle kymmenen vuoden ajan. Mikäli osakkeet tai merkintäoikeudet on omistettu vähintään
kymmenen vuoden ajan, hankintameno-olettama on 40 prosenttia luovutushinnasta. Mikäli hankintameno-olettamaa sovelletaan todellisen hankintahinnan sijasta, voiton hankkimisesta aiheutuneiden kustannusten katsotaan sisältyvän hankintameno-olettamaan, eikä niitä
voida enää vähentää erikseen. Mikäli osakkeet kuuluvat elinkeinotoimintaan, ei hankintameno-olettamaa sovelleta, vaan luovutusvoitto tai
-tappio lasketaan todellisen hankintahinnan ja voiton hankkimisesta aiheutuneiden kulujen perusteella. Suomessa yleisesti verovelvollisten
luonnollisten henkilöiden on lisättävä esitäytettyyn veroilmoitukseensa tiedot verovuonna tapahtuneista osakkeiden luovutuksista.
Osingot
Suomalaisen luonnollisen henkilön ja kuolinpesän julkisesti noteeratusta yhtiöstä saamista osingoista 70 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 30 prosenttia osingoista on verovapaata tuloa. Sovellettava verokanta on 30 prosenttia. Jos verotettavien pääomatulojen
yhteismäärä ylittää kalenterivuonna 50 000 euroa, vero ylimenevästä määrästä on 32 prosenttia. Osinkojen todellinen veroaste on näin
ollen 21 prosenttia (verokanta 30 prosenttia) tai 22,4 prosenttia (verokanta 32 prosenttia).
Kun listattu yhtiö jakaa osinkoa Suomessa yleisesti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesälle, sen on tehtävä jakamastaan
osingosta ennakonpidätys. Tällä hetkellä ennakonpidätyksen määrä on 21 prosenttia maksetusta osingosta. Yhtiön pidättämä vero luetaan
osingonsaajan verovuoden verojen hyväksi lopullisessa verotuksessa. Suomessa yleisesti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden ja
kuolinpesien on tarkistettava esitäytetyltä veroilmoitukselta, että tiedot osinkotuloista ovat oikeat sekä ilmoitettava mahdollisista virheistä
ja puutteista veroviranomaisille.
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Rajoitetusti verovelvolliset sijoittajat
Luovutusvoitot tai -tappiot
Suomessa rajoitetusti verovelvolliset sijoittajat eivät pääsääntöisesti ole Suomessa verovelvollisia osakkeiden ja merkintäoikeuksien luovutuksesta saatavasta voitosta, ellei rajoitetusti verovelvollisella katsota olevan tuloverolaissa tarkoitettua kiinteää toimipaikkaa Suomessa ja
osakkeet katsotaan kyseisen kiinteän toimipaikan omaisuudeksi.
Osingot
Rajoitetusti verovelvollisen luonnollisen henkilön saamasta osingosta perittävän lähdeveron määrä on 30 prosenttia ja rajoitetusti verovelvollisen yhteisön saamasta osingosta perittävän lähdeveron määrä on 24,5 prosenttia, ellei soveltu-vassa verosopimuksessa toisin määrätä.
Suomi on solminut useiden valtioiden kanssa verosopimuksia, joiden mukaan verosopimuksen soveltamisalaan kuuluville henkilöille maksetuista osingoista maksettava lähdeveroprosentti on alennettu. Sovellettavan lähdeveroprosentin määräytyminen on syytä tarkistaa
erikseen valtio- ja verosopimuskohtaisesti.
Kun hallintarekisteriin kuuluvien suomalaisten yhtiöiden osakkeiden omistajat ovat oikeutettuja osinkoon, osinkoja maksava suomalainen
yhtiö maksaa osingon omaisuudenhoitajalle, joka välittää maksetut osingot osakkeenomistajalle. Jos hallintarekisteröidylle osakkeelle
maksetun osingon saaja asuu verosopimusvaltiossa, osingosta peritään verosopimuksen mukainen lähdevero, kuitenkin aina vähintään 15
prosenttia. Mikäli verosopimuksen mukainen lähdevero on tätä alhaisempi, liikaa peritty lähdevero voidaan hakea palautettavaksi. Edellä
mainitun vähintään 15 prosentin veron perintä edellyttää, että ulkomainen omaisuudenhoitaja on merkitty verohallinnon pitämään rekisteriin ja asuu valtiossa, jonka kanssa Suomella on verosopimus. Lisäksi edellytetään, että ulkomaisella omaisuudenhoitajalla on suomalaisen tilinhoitajayhteisön kanssa sopimus osakkeen säilyttämisestä. Tässä sopimuksessa on muun muassa sitouduttava ilmoittamaan osingonsaajan asuinvaltio tilinhoitajayhteisölle ja antamaan tarvittaessa lisätietoja verohallinnolle. Mikäli mainitut kriteerit eivät täyty, hallintarekisteriosingosta peritään 30 prosentin lähdevero.
Suomen verolainsäädännön mukaan lähdeveroa ei peritä sellaisista osingoista, jotka maksetaan emo-tytäryhtiödirektiivin (90/435/ETY) 2
artiklassa esitetyssä EU-jäsenvaltiossa kotipaikkaansa pitäville yhteisöille, jotka omistavat suoraan vähintään 10 prosenttia osinkoa jakavan
suomalaisen yhtiön pääomasta. Lähdeveroa ei myöskään peritä tietyin edellytyksin osingoista, jotka maksetaan tietyille Euroopan talousalueella asuville ulkomaisille yhteisöille tai niihin sovelletaan alennettua, 18,38 prosentin, lähdeverokantaa riippuen siitä, miten osinkoa
verotettaisiin, jos maksettaisiin vastaavalle suomalaiselle yhteisölle.
Varainsiirtovero
Helsingin Pörssissä tai muussa vastaavassa arvopaperimarkkinalain tarkoittamassa julkisessa kaupankäynnissä tehdyistä Osakkeiden kaupoista ei peritä Suomessa varainsiirtoveroa. Jos luovutuksensaajan välittäjänä ei ole varainsiirtoverolaissa määritelty arvopaperikauppias
(toisin sanoen välittäjä on ulkomainen arvopaperikauppias, jolla ei ole sivuliikettä tai toimistoa Suomessa), verottomuuden edellytyksenä
on, että verovelvollinen luovutuksensaaja ilmoittaa luovutuksesta Suomen veroviranomaisille kahden kuukauden kuluessa luovutuksesta.
Mikäli kauppa tehdään muuna kuin pörssikauppana ja joko myyjä tai ostaja tai molemmat ovat Suomessa yleisesti verovelvollisia, osakkeiden tai merkintäoikeuksien luovutuksista on ostajan maksettava varainsiirtoveroa 1,6 prosenttia luovutushinnasta. Varainsiirtovero on 2
prosenttia laissa määriteltyjen kiinteistöyhtiöiden 1.3.2013 tai sen jälkeen tapahtuville osa-keluovutuksille ja sellaisten osakeyhtiöiden
osakeluovutuksille, joiden toiminta tosiasiallisesti käsittää pääasiallisesti kiinteistöjen tai kiinteistöyhtiöiden osakkeiden omistusta tai hallintaa. Varainsiirtoveron vähimmäismäärä on 10 euroa. Jos ostaja ei ole Suomessa yleisesti verovelvollinen tai ulkomaisen luottolaitoksen tai
sijoituspalveluyrityksen suomalainen sivuliike tai -konttori, on myyjän perittävä vero ostajalta. Mikäli kumpikaan kaupan osapuolista ei ole
Suomessa yleisesti verovelvollinen taikka ulkomaisen luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen Suomessa oleva sivuliike tai -konttori, ei
luovutuksesta peritä varainsiirtoveroa.
Mikäli kaupan osapuolena tai välittäjänä on suomalainen sijoituspalveluyritys tai luottolaitos tai ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen tai
ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa oleva sivuliike tai -konttori, se on velvollinen perimään varainsiirtoveron ostajalta ja tilittämään sen
valtiolle.
Uusien osakkeiden liikkeelle laskemisen yhteydessä ei makseta varainsiirtoveroa.
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PÄÄJÄRJESTÄJÄN KANSSA TEHTY SOPIMUS

Pohjola Corporate Finance Oy toimii Osakeannin Pääjärjestäjänä Yhtiö on solminut Pääjärjestäjän kanssa toimeksiantosopimuksen ja
järjestämissopimuksen, joissa määritellään Pääjärjestäjän Osakeannin yhteydessä tarjoamat palvelut (mainitut sopimukset yhdessä ”Sopimus”). Yhtiön Osakeannilla hankkimat varat, olettaen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti, arvioidaan 3,9 miljoonaksi euroksi. Tästä
on vähennetty merkintätakauksiin liittyvät palkkiot ja kulut noin 30 000 euroa sekä muiden neuvonantajien palkkiot ja kulut noin 0,3 miljoonaa euroa.
Sopimus Pääjärjestäjän kanssa sisältää tavanomaisia ehtoja, joiden mukaan Pääjärjestäjällä on oikeus tietyissä tilanteissa ja tietyin edellytyksin irtisanoa Sopimus. Tällaisiin tilanteisiin kuuluvat tietyt olennaiset negatiiviset muutokset liittyen Ixonosin yleiseen toimintaan, liiketoimintaan, johtoon, tilaan (taloudelliseen tai muuhun), liiketoiminnan tulokseen tai Ixonosin tulevaisuudennäkymiin sekä tietyt muutokset
muun muassa taloudellisissa olosuhteissa. Lisäksi Yhtiö on antanut tavanomaisia vakuutuksia Pääjärjestäjille liittyen muun muassa Ixonosin
liiketoimintaan ja lakien noudattamiseen, Yhtiön nykyisiin osakkeisiin ja Osakkeisiin sekä Esitteen sisältöön. Yhtiö on Sopimuksessa sitoutunut muun muassa vapauttamaan Pääjärjestäjän tietyistä vastuista sekä korvaamaan sille Osakeannista aiheutuneet kulut. Yhtiö on lisäksi
solminut myyntirajoitussopimuksen, jonka mukaan Yhtiö on sitoutunut, tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta, olemaan laskematta liikkeeseen tai myymättä Ixonosin osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita tai niihin liittyviä oikeuksia Osakeantia seuraavana 180
päivänä.
OLENNAISET INTRESSIT
Merkintäsitoumukset ja merkintätakaukset
Yhtiön osakkeenomistajista Turret, joka edustaa noin 22,8 prosenttia Yhtiön osakkeista, SEB Life International Assurance Company antamaansa vakuutukseen liittyen, joka edustaa noin 5,8 prosenttia Yhtiön osakkeista, Ilari Koskelo, joka edustaa noin 2,9 prosenttia Yhtiön
osakkeista, Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi, joka edustaa noin 0,27 prosenttia Yhtiön osakkeista, Yhtiön toimitusjohtaja Esa
Harju, joka edustaa noin 0,13 prosenttia Yhtiön osakkeista sekä muita Yhtiön johtoon kuuluvia henkilöitä, edellä luetellut edustaen yhteensä noin 31,9 prosenttia Yhtiön osakkeista, ovat antaneet sitoumukset merkitä täysimääräisesti oman omistusosuutensa nojalla merkittävissä olevat uudet osakkeet. Finanssivalvonta on 17.1.2013 myöntänyt Turretin merkintäsitoumuksen ehtona olevan 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. Poikkeusluvan edellytyksenä on, ettei Turret
tarjousvelvollisuusrajan ylittämisen jälkeen hanki tai merkitse lisää Ixonosin osakkeita tai muutoin kasvata ääniosuuttaan Ixonosissa.
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 vain
siltä osin, kuin merkintätakaajien omistus ei merkintäsitoumuksen ja merkintätakauksen käytön seurauksena ylitä 30 prosenttia Yhtiön
kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä.
Yhtiön hallitus voi päättää suunnata Merkintäoikeuksien perusteella ja ilman Merkintäoikeutta merkittyjen Osakkeiden lisäksi mahdollisesti
merkitsemättä jäävät Osakkeet yllämainittujen merkintätakauksen antajien merkittäväksi.
Merkintäsitoumusten ja -takauksien toteutuminen edellyttää tiettyjen tavanomaisten ehtojen toteutumista, mukaan lukien ehto, että
Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tapahtunut olennaista haitallista muutosta. Annetut merkintäsitoumukset ja -takaukset edustavat
noin 55 prosenttia Osakeannissa tarjottavasta enimmäisosakemäärästä.
Pääjärjestäjän olennaiset intressit
Pääjärjestäjä ja Yhtiö ovat solmineet Osakeantiin liittyen yllä mainitun Sopimuksen.
Pääjärjestäjä ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhteisöt voivat ostaa ja myydä Merkintäoikeuksia ja Osakkeita omaan tai asiakkaidensa lukuun ennen Osakeantia, sen aikana sekä sen jälkeen soveltuvan lainsäädännön ja säännösten mukaisesti.
Pääjärjestäjä ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhteisöt ovat tarjonneet ja voivat tulevaisuudessa tarjota Yhtiölle investointi- tai
muita pankkipalveluita tavanomaisen liiketoimintansa mukaisesti.
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IXONOSIN TILINTARKASTAJA TILIKAUSINA 2009-2012
Yhtiön tilintarkastajana oleva KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KTM Markku Katajisto KHT on
tarkastanut Yhtiön konsernitilinpäätökset 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta. KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Heikki Lassila on tarkastanut Yhtiön konsernitilinpäätökset 31.12.2010 ja 31.12.2009 päättyneiltä tilikausilta.
OIKEUDELLISET SEIKAT
Ixonosia on Arvopaperiliitteen laadinnassa avustanut oikeudellisten seikkojen osalta Asianajotoimisto Bützow Oy.
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