ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

14.11.2013

IXONOS OYJ
Osakeanti
Merkittäväksi tarjotaan enintään 77 526 075 Osaketta
0,07 euroa Osakkeelta
Ixonos Oyj (”Yhtiö” tai ”Ixonos”), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi enintään
77 526 075 kappaletta uusia osakkeita (”Osakkeet”) osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvassa osakeannissa (”Osakeanti”)
merkintähintaan 0,07 euroa Osakkeelta (”Merkintähinta”) jäljempänä esitettyjen Osakeannin ehtojen mukaisesti.
Ixonos antaa Osakeannissa kaikille osakkeenomistajilleen yhden merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”) jokaista täsmäytyspäivänä
14.11.2013 (”Täsmäytyspäivä”) omistettua osaketta kohden. Jokainen yksi (1) Merkintäoikeus oikeuttaa haltijansa merkitsemään yksitoista
(11) Osaketta. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne ovat julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä
(”Helsingin Pörssi”) 19.11.2013 ja 26.11.2013 välisenä aikana. Osakkeiden merkintäaika Merkintäoikeuksilla alkaa 19.11.2013 klo 9.30 ja
päättyy 3.12.2013 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 kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalla väliaikaisina osakkeina kaupankäyntitunnuksella “XNS1VN0213”. Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa arviolta Merkintäajan
päättymistä seuraavana ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä 4.12.2013. Osakeannissa annettavat Osakkeet merkitään kaupparekisteriin
arviolta 11.12.2013, minkä jälkeen väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön olemassa olevaan osakelajiin Helsingin Pörssissä ja otetaan
kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä osana Yhtiön nykyistä osakelajia arviolta 12.12.2013.
Yhtiön suurin osakkeenomistaja Turret Oy Ab (”Turret”) (edustaen noin 24,25 prosenttia osakkeista), Yhtiön hallituksen puheenjohtaja
Pertti Ervi (noin 0,35 prosenttia osakkeista) ja Yhtiön toimitusjohtaja Esa Harju (noin 0,17 prosenttia osakkeista) ovat Osakeantiin liittyen
antaneet sitoumuksen merkitä täysimääräisesti oman omistusosuutensa nojalla merkittävissä olevat uudet Osakkeet. 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 joko 30 tai 50 prosenttia Yhtiön
kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Osakeannin seurauksena. Merkintäsitoumuksen lisäksi Turret on antanut takauksen merkitä
Osakeannissa muuten mahdollisesti merkitsemättä jääviä Osakkeita 1,0 miljoonalla eurolla. Mikäli Turretin antamaa merkintätakausta
käytetään, merkintätakausta käytetään kuitenkin vain siltä osin kuin Turretin omistus ei merkintäsitoumuksen ja -takauksen käytön seurauksena ylitä 30 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Merkintäsitoumusten ja -takauksen toteutuminen edellyttää
tiettyjen tavanomaisten ehtojen täyttymistä. Finanssivalvonta on 14.11.2013 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 joko 30 tai 50 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 sekä tiivistelmän
Rekisteröintiasiakirjassa ja Arvopaperiliitteessä esitetyistä tiedoista. Tämän lisäksi Arvopaperiliite sisältää päivityksiä tiettyihin Rekisteröintiasiakirjan tietoihin. 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

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 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
105/02.05.04/2013.
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 (A.1 – 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

B.2

B.3

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

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 visioinnista ja suunnittelusta mobiiliratkaisujen kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä näiden käyttäjätukeen ja ylläpitoon.

B.4.a

Merkittävimmät
viimeaikaiset suuntaukset

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.
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 laitteiden
joukon kasvaessa nopeasti.
Gartner-tutkimuslaitoksen mukaan maailmanlaajuisten konsultointi-, käyttöönotto- ja mobiililaitteiden tuotekehityspalveluiden markkinoiden odotetaan edelleen kasvavan ja langattomien yhte5 (68)

yksien 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 integroitujen palveluiden kasvua. Vuonna 2013 arvioidaan myytävän
yli 180 miljoonaa tablet-laitetta (Gartner, 2013). 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 arvioi Suomen ICTmarkkinoiden kasvavan vuoden 2013 aikana noin 0,6 prosenttia, mikä on alle pitkän aikavälin
keskiarvon. Markkinakasvu on kuitenkin riippuvainen taloussuhdanteesta, joka parantuessaan
tukee ICT-palvelumarkkinaa. (Market-Visio, 2012, 2013)
Älypuhelinten voimakas myynninkasvu on kiihdyttänyt mobiililaitteiden myyntiä, josta älypuhelimet muodostivat yli 40 prosenttia vuonna 2012 (IDC, 2012). Älypuhelinmarkkina kasvoi vuoden
2013 toisella neljänneksellä 46,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna vuosineljänneksen
myynnin kohotessa 225 miljoonaan laitteeseen (Gartner, 2013). 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).
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 terävöitti vuoden 2013 kolmannen vuosineljänneksen aikana strategiaansa, ja teki yhdessä
hallituksen kanssa päätöksiä tulevaisuuden suunnasta ja painopistealueista. Terävöitetyllä strategialla Yhtiö kohdentaa sen resurssit niille alueille, joilla sillä on parhaat mahdollisuudet menestyä ja
erottautua ainutlaatuisena design-lähtöisenä teknologiakumppanina valituilla markkinoilla.
Terävöitetyn strategian mukaisesti Yhtiön kohdemarkkina-segmentit ovat teollisuus, media, vähittäismyynti ja brändit sekä yritysten IT-osastot ja ohjelmistoyritykset. Yhtiö tarjoaa muun muassa
sulautettuja ja luovia digitaalisia ratkaisuja teollisen internetin ympärillä ja auttaa televisioyhtiöitä,
studioita, tuotantoyhtiöitä sekä operaattoreita tarjoamaan yhä vuorovaikutteisempia ja yksilöidympiä viihdekokemuksia sekä uusia liiketoimintamalleja hyödyntämällä innovatiivisia ratkaisuja. Lisäksi Yhtiö auttaa kuluttajamarkkinoilla toimivia yrityksiä ja brändejä hyödyntämään internetiin pohjautuvia digitaalisia ja mobiiliratkaisuja, jotta nämä voivat erottautua monikanavaisen
(omni-channel) myynnin, asiakaskokemuksen, tuottavuuden ja palveluinnovaatioiden avulla ja
tarjoaa yritysten IT-osastoille ja ohjelmistoyrityksille luotettavia ja turvallisia pilvi- ja hostingpalveluja Ixonos Elastic Cloud™ -ratkaisumme avulla.
Ixonos kohtasi kesän 2013 loppupuolella joukon uusia haasteita, joista merkittävimpänä oli vuonna
2012 solmitun Aasian-projektin viivästyminen ja kääntyminen tappiolliseksi. Edellisen lisäksi tietyt
Yhtiön asiakkaat tekivät strategisia linjanmuutoksia, millä on ollut suora heikentävä vaikutus Yhtiön
liikevaihtoon. Myös erityisesti kotimaan markkinatilanne on ollut vaikea, asiakasprojekteissa ostopäätösten tekoaika on pidentynyt ja tämä on heijastunut Yhtiön liiketoimintaan.
Yhtiö aloitti syksyn 2013 aikana konsernitasolla merkittävän uuden säästöohjelman, jolla Yhtiön
kulutaso sovitetaan tulevaan liikevaihtoon. Yhtiö toteutti aikavälillä 16.9.─29.10.2013 Suomessa
yhteistoimintaneuvottelut, joiden tuloksena päätettiin irtisanoa tai lomauttaa toistaiseksi yhteensä
enintään 85 henkeä ja lisäksi päätettiin kahden viikon määräaikaisista lomautuksista koskien enintään 12 henkeä hallinnosta. Yhtiö odottaa säästöjen vaikuttavan sen kulurakenteeseen marraskuun
2013 lopulta alkaen, ja pääsevänsä uudelle kulutasolle pääosin vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen aikana.
Yhtiön vuoden 2013 kolmannen vuosineljänneksen edellistä neljännestä alhaisempaan liikevaihdon
tasoon ovat kausivaihtelun lisäksi vaikuttaneet muu ohessa edellä mainitut Yhtiön aasialaisen
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B.5

Konserni

B.6

Suurimmat osakkeenomistajat

projektin osatuloutukseen liittyvä alaskirjaus, tiettyjen asiakkuuksien strategiamuutoksista johtuva
tilauskannan väheneminen sekä kotimaan markkinan haasteellisuus. Edelleen Yhtiön vuoden 2013
kolmannen vuosineljänneksen liiketulokseen ovat vaikuttaneet liikevaihdon tason lisäksi kertaluonteinen edellä mainitun aasialaisen projektin tappiovaraus. Yhtiö myös suoritti kolmannen neljänneksen lopussa liikearvon testauksen, jonka seurauksena liikearvoa alaskirjattiin. Yhtiön kassatilanne on vuoden 2013 kolmannen vuosineljänneksen aikana jatkunut haasteellisena.
Ixonos Oyj on Ixonos-konsernin emoyhtiö. Ixonos-konserni muodostuu Esitteen päivämääränä
emoyhtiö Ixonos Oyj:stä ja kymmenestä tytäryrityksestä.
Yhtiön suurin osakkeenomistaja on Turret Oy Ab, joka omisti 12.11.2013 yhteensä 24,25 prosenttia
kaikista Ixonosin osakkeista ja äänistä.
SEB Life International Assurance Company, joka omisti 12.11.2013 yhteensä 5,80 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 30.9.2013 ja
30.9.2012 päättyneiltä yhdeksän kuukauden jaksoilta ja 31.12.2012, 31.12.2011 ja 31.12.2010
päättyneiltä tilikausilta. Yhtiön tilintarkastetut konsernitilinpäätökset 31.12.2012, 31.12.2011 ja
31.12.2010 päättyneiltä tilikausilta on laadittu Euroopan unionin käyttöönottamien kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti ja Yhtiön tilintarkastamattomat osavuosikatsaukset 30.9.2013 sekä 30.9.2012 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
Liiketoiminnan
muut tuotot
Materiaalit ja palvelut yhteensä
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut
Poistot
Arvonalentumiset
Liiketoiminnan
muut kulut
Kulut yhteensä

1.1.–
30.9.2013

1.1. –
30.9.2012

1.1. –
31.12.2012

IFRS

IFRS

IFRS

(tilintarkastamaton)

1.1. –
31.12.2011
IFRS

1.1. –
31.12.2010
IFRS

(tilintarkastettu)

26 388

44 066

56 852

81 408

84 944

86

322

361

86

291

-2 213

-4 371

-5 674

-9 949

-9 605

-22 001
-2150
-1 600

-31 861
-4 444
-9 200

-41 464
-5 623
-11 200

-48 577
-4 209
0

-50 885
-3407
0

-9 382
-37 346

-13 556
-63 432

-17 569
-81 530

-16 822
-79 557

-16 008
-79 904

-10 871

-19 044

-24 317

1 937

5 331

-604

-391

-700

-528

-781

-11 475

-19 436

-25 018

1 409

4 550

Tuloverot

2 120

1 881

3 043

-478

-1 292

Tilikauden voitto
Jakautuminen
Emoyhtiön
omistajille
Määräysvallattomille
omistajille

-9 356

-17 555

-21 975

931

3 258

-9 430

-17 532

-21 948

955

3 262

75

-23

-27

-24

-4

Liikevoitto
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä

Voitto ennen veroja
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Laaja tuloslaskelma
1.1–
30.9.2013
IFRS

1.1. –
30.9.2012
IFRS

1.1. –
31.12.2012
IFRS

1.1.–
31.12.2011
IFRS

1.1. –
31.12.2010
IFRS

(tilintarkastettu)

(tuhatta euroa)

(tilintarkastamaton)

Tilikauden tulos
Muut laajan tuloslaskelman erät
Muuntoeron
muutos

-9 356

-17 555

-21 975

931

3 258

6

-16

-11

58

40

Tilikauden laaja tulos

-9 350

-17 571

-21 987

988

3 298

-9 424

-17 548

-21 976

1 012

3 302

75

-23

-27

-24

-4

31.12.2012
IFRS

31.12.2011
IFRS

31.12.2010
IFRS

Tilikauden laajan
tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille
omistajille
Konsernin taseen tietoja
30.9.2013
IFRS
(tuhatta euroa)

30.9.2012
IFRS

(tilintarkastamaton)

Varat
Liikearvo
Muut pitkäaikaiset
varat yhteensä
Lyhytaikaiset varat
yhteensä
Varat yhteensä

(tilintarkastettu)

10 847

14 447

12 447

23 647

23 647

9 019

8 826

8 855

8 666

10 008

8 312
28 178

13 470
36 743

12 028
33 331

20 656
52 970

23 037
56 693

1 861

11 734

7 317

29 248

28 234

246

177

172

200

224

2 108

11 911

7 489

29 448

28 457

770

9 035

1 608

4 400

7 934

25 300

15 797

24 233

19 122

20 301

26 070

24 832

25 842

23 522

28 235

28 178

36 743

33 331

52 970

56 693

1.1.–
30.9.2013
IFRS

1.1.–
30.9.2012
IFRS

1.1.–
31.12.2012
IFRS

1.1.–
31.12.2011
IFRS

Oma pääoma ja
velat
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma
Määräysvallattomien omistajien
osuus
Oma pääoma
yhteensä

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

(tuhatta euroa)
Liiketoiminnan
nettorahavirta

(tilintarkastamaton)

-6 690
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1.1. –
31.12.2010
IFRS

(tilintarkastettu)

-1 590

-1 039

5 110

4 700

Investointien
nettorahavirta
Rahoituksen
nettorahavirta
Rahavarat kauden alussa
Rahavarat kauden lopussa

-42

-1 164

-1 271

-2 199

-3 594

6 769

1 812

1 326

-2 699

-2 158

477

1 466

1 466

1 226

2 278

508

526

477

1 466

1 226

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
1.1.–
1.1.–
30.9.2013
30.9.2012
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.–
31.12.2012
IFRS
(tilintarkastettu)*

1.1.–
31.12.2011
IFRS
(tilintarkastettu)*

1.1.–
31.12.2010
IFRS
(tilintarkastettu)*

26 388
-40,1

44 066
-28,8

56 852
-30,2

81 408
-4,2

84 944
26,7

-10 871
-41,2

-19 044
-43,2

-24 317
-42,8

1 937
2,4

5 331
6,3

-11 475
-43,5

-19 436
-44,1

-25 018
-44,0

1 409
1,7

4 550
5,4

-260,0

-113,2

-119,0

3,2

13,7

-80,0

-78,2

-81,6

5,4

14,1

15 726

12 934

12 606

9 555

11 641

508

526

477

1 466

1 226

603,4

104,2

162,0

27,5

36,6

7,5

32,5

22,5

55,6

50,2

356
1,3

2 877
6,5

3 157
5,6

2 940
3,6

4 205
5,0

481

683

610

1 031

1 138

1.1.–
30.9.2013
IFRS

1.1.–
30.9.2012
IFRS

1.1.–
31.12.2012
IFRS

1.1.–
31.12.2011
IFRS

1.1.–
31.12.2010
IFRS

Investoinnit
% liikevaihdosta
Henkilöstön lukumäärä tilikauden
lopussa
* Ellei riviotsikoissa toisin mainittu
Osakekohtaiset tunnusluvut

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

-1,37
-0,88

-3,97
-0,21

-4,98
0,48

0,21
19,05

0,74
17,09

1,20

4,10

2,40

4,00

12,65

7 047 825

3 020 496

3 020 496

3 020 496

3 020 496

6 823 687
0,00

3 020 496
0,00

3 020 496
0,00

3 020 496
0,00

2 644 104
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Oma pääoma/osake, euroa*

0,26

3,88

2,42

9,68

9,35

*

Osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu vuosien 2010 ja 2013 osakeanneilla sekä yhtiökokouksen 30.10.2013 päätöksen mukaisella osakkeiden yhdistämisellä.
** Päätöskurssi on oikaistu vastaamaan tilannetta 1.11.2013 tapahtuneen osakkeiden yhdistämisen jälkeen, jolloin viisi (5) vanhaa osaketta yhdistettiin yhdeksi (1) uudeksi osakkeeksi.
*** Osakkeiden lukumäärä on ilmoitettu sen mukaisesti kun niitä on osakkeiden yhdistämisen
jälkeen 1.11.2013 siten, että viisi (5) vanhaa osaketta yhdistettiin yhdeksi (1) uudeksi osakkeeksi. Ennen osakkeiden yhdistämistä yhtiö on mitätöinyt yhtiön lahjoituksena saamat 4
vanhaa Ixonosin osaketta.
Yhtiön toimintaan on kohdistunut merkittäviä haasteita sen suurimman yksittäisen asiakkaan
vuonna 2011─2012 tekemän strategiamuutoksen johdosta. Vaikka Yhtiö on sopeuttanut toimintojaan voimakkaasti uudelle alemmalle kustannustasolle ja hakenut uusia asiakkuuksia, kannattavuus
on ollut negatiivinen. Yhtiössä on edelleen sopeutettu kustannuksia ja niitä tullaan mm. yhteistoimintamenettelyn kautta edelleen laskemaan. Myös kiinteiden kulujen puolella Yhtiö on jo tehnyt ja
tekee edelleen sopeuttamistoimia koskien mm. toimitilakustannuksia. Lisäksi Yhtiön vuonna 2012
aasialaisen operaattorin kanssa solmimaa projektisopimusta koskeva projekti on viivästynyt ja
kääntynyt tappiolliseksi vuoden 2013 kolmannen vuosineljänneksen aikana, ja Yhtiö on kirjannut
ajanjaksolta 1.1.─30.9.2013 antamaansa tilintarkastamattomaan osavuosikatsaukseen merkittävän
tappiovarauksen projektista.
Tilanteissa 30.9.2013 ja 31.12.2012 Yhtiö ei täyttänyt rahoituskovenanttien ehtoja. Tämän johdosta pitkäaikaiset rahoituslainat on esitetty tilinpäätöksessä IFRS-sääntöjen mukaisesti lyhytaikaisina.
Yhtiö on kuitenkin saanut toisen vuosipuoliskon ajalle vapauttavat kovenanttilausumat rahoittajiltaan. Lisäksi Yhtiö on saanut rahoittajiltaan suostumuksen olla eräännyttämättä rahoitussopimuksen mukaisia lainoja mahdollisia lainasopimuksia koskevia kovenanttirikkomuksia vastaan vuoden
2014 loppuun asti.
Yhtiö katsoo, että sen täytyy varmistaa lisärahoituksen saaminen toiminnan rahoittamista ja velkojen maksamista varten seuraavan 12 kuukauden aikana. Yhtiö on käynnistänyt lisätoimenpiteet
taseaseman vahvistamiseksi sekä käyttöpääoman riittävyyden takaamiseksi.
B.8

B.9

Valikoidut pro forma
- muotoisiksi yksilöidyt taloudelliset
tiedot
Tulosennuste ja arvio

B.10

Tilintarkastuskertomuksessa esitetyt
muistutukset

B.11

Käyttöpääoman
riittävyys

Ei sovelleta. Yhtiön toiminnassa ei ole tapahtunut sellaisia olennaisia muutoksia, jotka edellyttäisivät pro forma -muotoisten taloudellisten tietojen esittämistä.
Ixonos ennustaa vuoden 2013 liikevaihdon jäävän alle aiemmin arvioidun. Yhtiö arvioi uudessa
ennusteessaan vuoden 2013 liikevaihdon olevan tasolla 34 miljoonaa euroa, vaihteluvälin ollessa
+/- 1,5 miljoonaa euroa. Koko vuoden käyttökatteen arvioidaan olevan negatiivinen.
Tähän Esitteeseen viittaamalla sisällytettyä vuoden 2011 tilinpäätöstä koskeva tilintarkastuskertomus sisältää lisätiedon, jossa tilintarkastaja on lausuntoaan mukauttamatta kiinnittänyt huomiota
konsernitilinpäätöksen liitetietoon 13, jossa kuvataan yhtiön liikearvon arvonalentumislaskelmia ja
niissä käytettyjä oletuksia. Kuten liitetiedosta ilmenee, liikearvon arvonalentumislaskelman perusteena käytettyihin tulevaisuuden ennusteisiin liittyy epävarmuutta.
Yhtiön nykyinen käyttöpääoma ei tämän Esitteen päivämääränä riitä sen seuraavan 12 kuukauden
tarpeisiin. Yhtiö arvioi tämän Esitteen päivämääränä, että sen käyttöpääoma riittää arviolta seuraavien kuuden kuukauden tarpeisiin edellyttäen vähintään 5,0 miljoonan euron nettomääräisen
Osakeannin toteutumista (katso tarkemmin ”Ixonosin Rekisteröintiasiakirjan 17.1.2013 täydentäminen ─ Taloudelliset riskit – Riski käyttöpääoman riittävyydestä”) sekä Yhtiön vuodelle 2014 laatimien rahavirtaennusteiden toteutumista.
Yhtiön nykyisen käyttöpääoman riittämättömyys tämän Esitteen päivämääränä sen seuraavan 12
kuukauden tarpeisiin on seurausta muun muassa
-

pääasiakkaan ostojen vähentymisestä ja strategiamuutoksesta ja siitä seuranneesta
kassavirran vähentymisestä
uusien merkittävien asiakkuuksien ja niistä generoituvan kassavirran ennakoitua
hitaammasta saamisesta
aasialaisen asiakkaan kanssa toteutettavan projektin kääntyminen tappiolliseksi ja sen
maksujen viivästyminen
liiketoiminnan volyymiin nähden liian raskaasta kustannusrakenteesta
rahoituksen lyhytaikaisuudesta lyhennyksineen
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-

Yhtiön toiminnan uudelleenjärjestelystä aiheutuneista kustannuksista

Yhtiö on toteuttanut ja toteuttamassa useita toimenpiteitä rahoitusasemansa turvaamiseksi:
-

Osakeanti ja siihen liittyvien merkintäsitoumusten ja –takauksen vastaanottaminen.

-

Yhtiö on 8.10.2013 tiedottanut suunnitelmistaan Osakeannin lisäksi kerätä enintään 3,5
miljoonaa
euroa
laskemalla
liikkeelle
osakkeita
osakkeenomistajien
merkintäetuoikeuteen perustumattomassa osakeannissa ("Suunnattu Anti") tai optiooikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia ("Optio- tai Erityiset Oikeudet"). Yhtiö jatkaa Suunnatun Annin ja
Optio- tai Erityisten Oikeuksien liikkeeseenlaskun selvitystä Osakeannin jälkeisen
hallituksen antivaltuutuksen puitteissa.

-

Yhtiö julkisti uuden strategiansa 22.10.2013. Yhtiö on valinnut painopistealueikseen
asiakkuussegmenttejä, joissa mobiilin internet-teknologian nähdään muuttavan
asiakaskohderyhmien ansaintalogiikkaa voimakkaasti. Yhtiö katsoo, että sen osaamisella
on näissä segmenteissä merkittävä liikevaihdon kasvupotentiaali.

-

Yhtiössä on edelleen sopeutettu kustannuksia ja niitä tullaan tarvittaessa muun muassa
yhteistoimintamenettelyn kautta edelleen laskemaan. Myös kiinteiden kulujen puolella
Yhtiö on jo tehnyt ja tekee edelleen sopeuttamistoimia koskien muun muassa
toimitilakustannuksia. Jo käynnistettyjen kulusäästötoimenpiteiden vaikutukset näkyvät
Yhtiön kulurakenteessa kannattavuutta parantavina syksyn 2013 ja vuoden 2014 aikana.

-

Yhtiön rahoittajien myöntämiin lainoihin liittyviin rahoituskovenantteihin saadut
sitoumukset olla kovenanttirikkomusten perusteella irtisanomatta lainoja 31.12.2014
asti.

-

Turretin kanssa tehty sopimus lainojen lyhennysten siirtämisestä tietyissä olosuhteissa
31.12.2014 saakka seuraavasti: Osakeannin yhteydessä Turret on 7.11.2013 antanut
sitoumuksen, jonka mukaan Turret vaatii Yhtiölle myöntämiään yhteensä noin 3,5
miljoonan euron lyhytaikaisia lainoja takaisin maksettaviksi aikaisintaan 31.12.2014,
mikäli Osakeanti toteutetaan nettomääräisenä vähintään 4,5 miljoonan euron suuruisena
20.12.2013 mennessä. Turret ei myöskään kuittaa merkintäsitoumuksen- ja takauksen
perusteella tekemiensä osakemerkintöjen merkintähintoja yllä mainittuihin lainoihin
perustuvilla saamisillaan. Sitoumuksen mukaan Turretilla on, niin vaatiessaan, oikeus
konvertoida kyseisiä lainojaan kokonaan tai osittain joko Ixonosin liikkeeseen laskemaksi
osakepääomaksi, hybridilainaksi tai Yhtiön muuksi IFRS-sääntöjen mukaiseksi oman
pääoman ehtoiseksi instrumentiksi siten, että instrumentin ehdot ovat markkinaehtoisia.
Mikäli Osakeanti, Suunnattu Osakeanti ja Optio- tai Erityisten Oikeuksien liikkeeseenlasku
(kuten määritelty edellä, yhdessä ”Annit”) toteutetaan 31.12.2014 mennessä vähintään 5
miljoonan euron suuruisena, on Turret oikeutettu vaatimaan kyseisten lainojen
takaisinmaksua korkoineen sillä määrällä, jolla Antien toteutus ylittää nettomääräisenä 5
miljoonaa euroa. Yhtiön hallitus ja Yhtiön rahoitussopimuksen mukaiset rahoittajat ovat
hyväksyneet sitoumuksen. Mikäli Osakeantia ei toteuteta 20.12.2013 mennessä siten,
että Yhtiö saa siitä vähintään 4,5 miljoonan euron nettovarat voi Turret vaatia lainat
takaisinmaksettavaksi niitä koskevien sopimusten mukaisesti eli 30.11.2013 erääntyisi
1,0 miljoonaa euroa ja 31.12.2013 erääntyisi 2,5 miljoonaa euroa.

Yhtiö arvioi tämän Esitteen päivämääränä, että sen käyttöpääoma riittää arviolta seuraavien kuuden kuukauden tarpeisiin edellyttäen vähintään 5,0 miljoonan euron nettomääräisen Osakeannin
toteutumista (katso tarkemmin ”Ixonosin Rekisteröintiasiakirjan 17.1.2013 täydentäminen ─ Taloudelliset riskit – Riski käyttöpääoman riittävyydestä”) sekä Yhtiön vuodelle 2014 laatimien rahavirtaennusteiden toteutumista.
Mikäli edellä mainittujen toimenpiteiden vaikutukset eivät toteudu suunnitellun mukaisesti, voi
tämä johtaa käyttöpääoman ehtymiseen, rahoitussopimusten irtisanomiseen ja vaikeuksiin Yhtiön
liiketoiminnan jatkamisessa seuraavan kuuden kuukauden aikana. Jos Osakeannista ei saada 5,0
miljoonan euron nettomääräisiä lisävaroja tai ilman Yhtiön vuodelle 2014 laatimien rahavirtaennusteiden toteutumista, Yhtiö todennäköisesti menettää maksuvalmiutensa ilman jatkotoimenpiteitä eikä se näissä olosuhteissa kykene rahoittamaan suunniteltua toimintaansa tai maksamaan
takaisin velkojaan alkuperäisten maksuehtojen mukaisesti. Edellä mainittu maksuvalmiuden me11 (68)

nettäminen voisi huonoimmassa tilanteessa johtaa selvitystilaan joutumiseen tai yrityssaneeraukseen taikka konkurssiin asettamiseen.
Mikäli edellä mainitut edellytykset käyttöpääoman riittävyydelle Yhtiön seuraavan kuuden kuukauden tarpeisiin eivät täyty, tulee syntynyt vaje kattaa muilla toimenpiteillä, kuten (i) käyttämällä
Yhtiön hallituksella voimassa olevaa osakeantivaltuutusta esimerkiksi yllä mainittujen Suunnatun
Annin tai Optio- tai Erityisten Oikeuksien liikkeeseen laskemiseksi, (ii) konvertoimalla Yhtiön Turretilta olevia lainoja yllä olevan mukaisesti oman pääoman ehtoiseksi instrumentiksi, (iii) Yhtiön
toimintojen lisätehostamisella ja uudelleenjärjestämisellä, (iv) Yhtiön liiketoimintojen ja omaisuuserien myynnistä saaduilla varoilla, (v) lisärahoituksella, (vi) rahoituksen uudelleenjärjestelyllä
tai (vii) edellä mainittujen keinojen yhdistelmillä.
Käyttöpääoman riittävyys vuoden 2014 toisella vuosipuoliskolla edellyttää vuodelle 2014 laadittujen rahavirtaennusteiden ennakoitua parempaa toteutumista tai rahoituksen uudelleen järjestelemistä erityisesti huomioiden 31.12.2014 erääntyvien lainojen enimmäismäärä 5,5 miljoonaa euroa,
sisältäen Turretin lainat 3,5 miljoonaa euroa, ja Yhtiön rahoituskovenantteihin liittyvien rahoittajien antamien sitoumuksien olla irtisanomatta lainoja kovenanttirikkomusten perusteella päättyminen 31.12.2014. Käyttöpääoman riittämättömyyden seurauksena Yhtiö voi menettää maksuvalmiutensa, eikä se kykene rahoittamaan suunniteltua toimintaansa tai maksamaan takaisin velkojaan alkuperäisten maksuehtojen mukaisesti. Edellä mainittu maksuvalmiuden menettäminen voi
johtaa selvitystilaan joutumiseen tai yrityssaneeraukseen taikka konkurssiin asettamiseen.
Mikäli edellä mainitut edellytykset käyttöpääoman riittävyydelle Yhtiön vuoden 2014 toisen vuosipuoliskon tarpeisiin eivät täyty, tulee syntynyt vaje kattaa muilla toimenpiteillä, kuten (i) käyttämällä Yhtiön hallituksella voimassa olevaa osakeantivaltuutusta esimerkiksi yllä mainittujen Suunnatun Annin tai Optio- tai Erityisten Oikeuksien liikkeeseen laskemiseksi, (ii) konvertoimalla Yhtiön
Turretilta olevia lainoja yllä olevan mukaisesti oman pääoman ehtoiseksi instrumentiksi, (iii) Yhtiön
toimintojen lisätehostamisella ja uudelleenjärjestämisellä, (iv) Yhtiön liiketoimintojen ja omaisuuserien myynnistä saaduilla varoilla, (v) lisärahoituksella, (vi) rahoituksen uudelleenjärjestelyllä
muulla kuin yllämainituin tavoin tai (vii) edellä mainittujen keinojen yhdistelmillä.

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
FI4000072897) kaupankäyntitunnuksella “XNS1VN0213”. Osakeannissa annettavat Osakkeet
merkitään kaupparekisteriin arviolta 11.12.2013, minkä jälkeen väliaikaiset osakkeet yhdistetään
Yhtiön olemassa olevaan osakelajiin Helsingin Pörssissä ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä osana Ixonosin nykyistä osakelajia (ISIN-tunnus FI0009008007), jonka kaupankäyntitunnus on “XNS1V”.
Arvopapereiden liikkeeseenlaskun valuutta on euro.
Ixonosin rekisteröity osakepääoma on tämän Arvopaperiliitteen päivämääränä 585 394,16 euroa.
Osakepääoma jakautuu 7 047 825 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 11.12.2013.

C.5

C.6

Arvopapereiden
vapaata luovutettavuutta koskevat rajoitukset
Ottaminen kaupankäynnin
kohteeksi

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.
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C.7

Osingonjakoperiaatteet

D.1

Liikkeeseenlaskijalle ja sen toimialalle ominaiset
riskit

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. Jäljempänä kuvatut riskit ja epävarmuustekijät ovat Yhtiön hallituksen ja johdon olennaisiksi arvioimia riskejä, mutta ne eivät ole ainoita
Yhtiön toimintaan vaikuttavia tekijöitä. 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 liiketoimintaan liittyviä riskejä ovat muun muassa:
x

x

x

x

x
x

x

x

Riippuvuus avainasiakkaista; Yhtiön liikevaihdosta kertyi noin 85 prosenttia kahdenkymmenen suurimman asiakkaan liikevaihdosta tilikaudella 2012 sekä katsauskaudella
1.1.─30.9.2013. 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 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. Yhtiö on
16.10.2013 tiedottanut aasialaisen operaattorin kanssa vuonna 2012 solmitun projektin
viivästymisestä ja kääntymisestä tappiolliseksi ja Yhtiö on kirjannut katsauskauden
1.1.─30.9.2013 tuloslaskelmaansa merkittävän tappiovarauksen aasialaisoperaattorin
projektista johtuen.
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 tuotto-odotukset toteutuisivat Ixonosin odotusten mukaisesti. Lisäksi asiakkuuksissa, Yhtiön markkina-alueilla, paikallisissa työvoimamarkkinoissa, poliittisissa olo13 (68)

x
x

x

x

x

suhteissa 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 komponentteja.
Uuden strategian toimivuutta ja implementointia koskeva riski; on mahdollista, että Yhtiön uuden strategian toimivuuden ja/tai implementoinnin mahdollinen epäonnistuminen tai toteutuminen Yhtiön odotuksista poikkeavalla tavalla voi vaikuttaa epäedullisesti
Ixonosin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
Oikeudenkäynteihin ja työehtoriitoihin liittyvät riskit; Esitteen päivämääränä Yhtiö on
osallisena Helsingin käräjäoikeudessa vireillä olevassa oikeudenkäynnissä, joka koskee
mobiilipalveluiden toimittamista koskevan sopimuksen päättymiseen liittyvää erimielisyyttä. Mobiilipalveluiden toimittaja vaatii Yhtiöltä osapuolten välillä olleen sopimuksen
päättymisen seurauksena yhteensä 150 870 euron suoritusta viivästyskorkoineen
15.8.2013 lukien sekä oikeudenkäyntikuluja. On mahdollista, että Ixonos joutuu tulevaisuudessa osalliseksi myös muuhun oikeudenkäyntiin tai välimies- tai viranomaismenettelyyn muun muassa toimitussopimuksiinsa ja toteuttamiinsa säästötoimenpiteisiin liittyen, joihin prosesseihin liittyvät riskit ja kustannukset voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Ixonosin taloudelliseen asemaan liittyviä riskitekijöitä ovat muun muassa:
x

x

Yhtiön kannattavuuteen ja kassavirtaan liittyvät riskit; mikäli Yhtiö ei kykene saavuttamaan kannattavuutta ja sen liiketoiminnan rahavirta ei ole riittävä rahoittamaan sen
toimintoja, se saattaa tarvita Osakeannin jälkeen lisärahoitusta, jota ei välttämättä ole
saatavilla houkuttelevin ehdoin tai ollenkaan. Ixonos ei odota saavansa riittävästi liikevaihtoa vuonna 2013 rahoittaakseen pelkästään liikevaihdosta saatavalla kassavirralla
toimintaansa, kuten muutosprosessinsa eteenpäin viemistä ja rahoittaakseen vuonna
2013 erääntyvien lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksua. Jos Ixonosin liiketoimintojen
tuleva rahavirta on riittämätön kattamaan sen kulut ja Ixonos ei pysty saamaan lisärahoitusta oikeina ajankohtina tai sopivilla ehdoilla liiketoimintansa rahoittamiseksi, sillä
voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Ixonosin liiketoimintaan ja se saattaa vaatia
Ixonosta rajoittamaan tai keskeyttämään toimintojaan tai se voi johtaa Yhtiön maksukyvyttömyystilaan.
Käyttöpääoman tarpeeseen ja rahoituksen saatavuuteen liittyvät riskit; Yhtiö arvioi tämän Esitteen päivämääränä, että sen käyttöpääoma riittää arviolta seuraavien kuuden
kuukauden tarpeisiin edellyttäen vähintään 5,0 miljoonan euron nettomääräisen Osakeannin toteutumista sekä Yhtiön vuodelle 2014 laatimien rahavirtaennusteiden toteutumista. Mikäli edellä mainittujen toimenpiteiden vaikutukset eivät toteudu suunnitellun mukaisesti, voi tämä johtaa käyttöpääoman ehtymiseen, rahoitussopimusten irtisanomiseen ja vaikeuksiin Yhtiön liiketoiminnan jatkamisessa seuraavan kuuden kuukauden aikana. Jos Osakeannista ei saada 5,0 miljoonan euron nettomääräisiä lisävaroja tai
ilman Yhtiön vuodelle 2014 laatimien rahavirtaennusteiden toteutumista, Yhtiö todennäköisesti menettää maksuvalmiutensa ilman jatkotoimenpiteitä eikä se näissä olosuhteissa kykene rahoittamaan suunniteltua toimintaansa tai maksamaan takaisin velkojaan alkuperäisten maksuehtojen mukaisesti. Edellä mainittu maksuvalmiuden menettäminen voisi huonoimmassa tilanteessa johtaa selvitystilaan joutumiseen tai yrityssaneerauk-seen taikka konkurssiin asettamiseen. Turret on antanut Yhtiölle 7.11.2013
sitoumuksen olla vaatimatta lainojaan takaisinmaksettaviksi ennen ajankohtaa
31.12.2014. Turretin antama sitoumus on ehdollinen sille, että Osakeanti toteutetaan
nettomääräisenä vähintään 4,5 miljoonan euron (sisältäen Turretin osakemerkinnät)
suuruisena 20.12.2013 mennessä. Turret ei myöskään kuittaa merkintäsitoumuksen- ja
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x

x
x

x
x

x

takauksen perusteella tekemiensä osakemerkintöjen merkintähintoja yllä mainittuihin
lainoihin perustuvilla saamisillaan. Sitoumuksen mukaan Turretilla on, niin vaatiessaan,
oikeus konvertoida kyseisiä lainojaan kokonaan tai osittain joko Ixonosin liikkeeseen laskemaksi osakepääomaksi, hybridilainaksi tai Yhtiön muuksi IFRS-sääntöjen mukaiseksi
oman pääoman ehtoiseksi instrumentiksi siten, että instrumentin ehdot ovat markkinaehtoisia. Mikäli Annit toteutetaan 31.12.2014 mennessä vähintään 5 miljoonan euron
suuruisena, on Turret oikeutettu vaatimaan kyseisten lainojen takaisinmaksua korkoineen sillä määrällä, jolla Antien toteutus ylittää nettomääräisenä 5 miljoonaa euroa. Yhtiön hallitus ja Yhtiön rahoitussopimuksen mukaiset rahoittajat ovat hyväksyneet sitoumuksen. Mikäli Osakeantia ei toteuteta 20.12.2013 mennessä siten, että Yhtiö saa
siitä vähintään 4,5 miljoonan euron nettovarat voi Turret vaatia lainat takaisinmaksettavaksi niitä koskevien sopimusten mukaisesti eli 30.11.2013 erääntyisi 1,0 miljoonaa euroa ja 31.12.2013 erääntyisi 2,5 miljoonaa euroa.
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 osittaiseen tai kokonaiseen nopeaan takaisinmaksuun.
Yhtiön on saanut rahoittajien myöntämiin lainoihin liittyviin rahoituskovenantteihin sitoumukset olla kovenanttirikkomusten perusteella irtisanomatta lainoja 31.12.2014 asti.
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.
Rahoituksen riittävyyteen ja saamiseen liittyvät riskit; Ixonosilla on merkittävä määrä
velkaa, mikä voi rajoittaa sen rahoituksellista ja toiminnallista joustavuutta. Ixonosin lainat olivat yhteensä 15,7 miljoonaa euroa 30.9.2013. Lisäksi Yhtiö on ottanut sen suurimmalta osakkeenomistajalta Turretilta uutta lyhytaikaista velkaa 1,0 miljoonaa euroa
edellä mainitun ajankohdan jälkeen. Osakeannin toteuttamisen jälkeen Ixonosin kyky
rahoittaa toimintojaan ja pienentää sen velkojen määrää riippuu edelleen useista tekijöistä, kuten liiketoiminnan rahavirrasta sekä velkarahoituksen ja oman pääoman rahoituksen saatavuudesta, eikä voi olla varmuutta siitä, että tällaista rahoitusta on saatavilla
tulevaisuudessa. Ei voi olla varmuutta myöskään siitä, että Ixonos pystyy saamaan lisää
velkaa tai uudelleen rahoittamaan nykyiset velkansa hyväksyttävillä ehdoilla tai ollenkaan. Edellä mainittujen riskien toteutuminen yksin tai yhdessä saattaa johtaa Yhtiön
maksukyvyttömyystilaan.
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 30.9.2013 Yhtiön taseessa yhteensä noin 10,8 miljoonaa euroa ja euroa ja sen suhde omaan pääomaan oli noin viisinkertainen Yhtiön oman pääoman ollessa 30.9.2013 2,1 miljoonaa euroa. On mahdollista, että rahavirtaennusteisiin liittyvät
oletukset eivät toteudu, minkä seurauksena syntyvillä liikearvon arvonalennuksilla voi
olla olennainen epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen
asemaan.
Laskennallista verosaamista koskeva riski; Yhtiöllä oli ajankohtana 30.9.2013 taseessa
laskennallisia verosaamisia 4,8 miljoonaa euroa. Vaikka Yhtiö katsoo, että sen toiminta
on going concern-periaatteen mukaista ja, että Yhtiöllä on riittävät edellytykset normaalien toimintaolettamien puitteissa hyödyntää sen taseessa olevat verosaamisensa tulevaisuudessa, on kuitenkin mahdollista, ettei Yhtiö pysty hyödyntämään sen taseessa
olevia verosaamisia, millä voi olla olennainen epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Ixonosin toimialaan liittyviä riskejä ovat muun muassa:
x

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.
15 (68)

x

D.3

Arvopapereille
ominaiset riskit

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.
x
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 ja Yhtiön tarjoamien palveluita ja tuotteita koskevien ostopäätöksien tekemisen pitkittymiseen, mitkä voivat vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan heikentävästi.
x
Teknologia- ja palvelutarjoomamuutokset; jos Ixonos ei kykene vastaamaan Ixonosin
toimialalle nopeaan teknologian muutoksiin tai muuttuneisiin asiakkaiden vaatimuksiin,
uusien ohjelmisto- ja laitetuotteiden teknologioihin, 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. Jäljempänä kuvatut riskit ja epävarmuustekijät ovat Yhtiön hallituksen ja johdon olennaisiksi arvioimia riskejä, mutta ne eivät ole ainoita Yhtiön toimintaan vaikuttavia tekijöitä. 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:
x
Osakkeiden ja Merkintäoikeuksien arvo ja volatiliteetti voi vaihdella.
x
Merkintäajan päättyessä kaikki käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina.
x
Sijoittajat joutuvat tekemään ainoastaan poikkeustapauksessa peruutettavissa olevan
sijoituspäätöksensä siinä vaiheessa, kun Osakeannin lopullinen tulos ei ole vielä tiedossa.
x
Mikäli Osakeannissa tarjottuja Osakkeita ei merkitä täysimääräisesti tai, voi se vaikuttaa
sekä Yhtiön tulokseen että taloudelliseen asemaan, koska Yhtiö ei tällöin saa Osakeannista odotettuja arviolta 5,0 miljoonan euron suuruisia nettovaroja.
x
Vaikka Osakeantiin liittyen on annettu merkintäsitoumuksia ja -takauksia, on mahdollista, ettei Osakeantia merkitä kokonaisuudessaan. Merkintäsitoumusten ja -takausten toteutuminen edellyttää tiettyjen tavanomaisten ehtojen täyttymistä.
Jos ainoastaan Turret sekä muut merkintäsitoumuksen antaneet tahot merkitsisivät
x
Osakeannissa tarjottavia Osakkeita, Turretin suurin mahdollinen omistusosuus Ixonosista Osakeannin jälkeen olisi noin 78,13 prosenttia kaikista Ixonosin osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Edellä mainitussa mahdollisessa tilanteessa Yhtiön
osakkeiden tuoma äänivalta keskittyisi olennaisin osin yhdelle osakkeenomistajalle vähentäen näin ollen muun ohessa muiden osakkeenomistajien vaikutusvaltaa Yhtiössä.
x
Osakeantiin osallistumattoman osakkeenomistajan suhteellinen omistus laimentuu.
x
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, arvopaperimarkkinoiden olosuhteiden, markkina-analyytikkojen ennusteiden tai Yhtiön osakkeiden ostoa tai myyntiä koskevien suosituksien muutosten sekä
muiden tekijöiden vuoksi.
x
Mahdolliset tulevat osakemyynnit ja osakeantien sekä mahdollisten osakepohjaisten
palkitsemisjärjestelmien toteuttaminen voi vaikuttaa Yhtiön osakkeiden markkinahintaan laskevasti.
x
Osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen määrä on epävarma.
x
On mahdollista, etteivät kaikki ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi käyttää merkintäoikeuttaan.
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E.1

Kokonaisnettotuotot ja kokonaiskustannukset

E.2a

Osakeannin syyt
ja varojen käyttö

E.3

Tarjousehdot

Jakso E Tarjous
Olettaen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti, Yhtiön Osakeannilla hankkimat varat, vähennettynä Yhtiölle maksettavaksi tulevien kulujen jälkeen tulevat olemaan arviolta 5,0 miljoonaa
euroa. Osakeannin kokonaiskustannukset tulevat olemaan arviolta 0,4 miljoonaa euroa. Ixonos ei
veloita sijoittajilta mitään kustannuksia.
Osakeannilla kerättävät varat Yhtiö suunnittelee käyttävänsä Yhtiön oman pääoman ja taseen
vahvistamiseen. Osakeannista saaduilla varoilla Yhtiö suunnittelee muun muassa lyhentävänsä
olemassa olevia lyhytaikaisia velkojaan sekä parantavansa käyttöpääomaansa.
Ixonos tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi enintään 77 526 075 kappaletta Osakkeita
osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvassa Osakeannissa Merkintähintaan 0,07
euroa Osakkeelta.
Ixonos antaa Osakeannissa kaikille osakkeenomistajilleen yhden Merkintäoikeuden jokaista Täsmäytyspäivänä 14.11.2013 omistettua osaketta kohden. Jokainen yksi (1) Merkintäoikeus oikeuttaa haltijansa merkitsemään yksitoista (11) Osaketta. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä 19.11.2013 ja 26.11.2013
välisenä aikana. Osakkeiden merkintäaika Merkintäoikeuksilla alkaa 19.11.2013 klo 9.30 ja päättyy
3.12.2013 klo 16.30 (”Merkintäaika”). Merkintäoikeudet, joita ei ole Osakeannissa käytetty Merkintäajan loppuun mennessä, raukeavat arvottomina. Osakkeenomistaja tai muu sijoittaja voi
merkitä Osakkeita ilman Merkintäoikeuksia antamalla merkintätoimeksiannon ja maksamalla
Merkintähinnan. 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.
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 “XNS1VN0213”. Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa arviolta Merkintäajan päättymistä seuraavana ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä
4.12.2013. Osakeannissa annettavat Osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 11.12.2013,
minkä jälkeen väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön olemassa olevaan osakelajiin Helsingin
Pörssissä ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä osana Yhtiön nykyistä osakelajia
arviolta 12.12.2013.
Tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi peruuttaa tai muuttaa Osakeannin ehdoissa mainittua
poikkeusta lukuun ottamatta enää sen jälkeen, kun merkintä on tehty.

E.4

Olennaiset intressit

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.
Yhtiön osakkeenomistajista Turret, joka edustaa noin 24,25 prosenttia osakkeista, Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi (noin 0,35 prosenttia osakkeista) ja Yhtiön toimitusjohtaja Esa Harju
(noin 0,17 prosenttia osakkeista) ovat Osakeantiin liittyen antaneet sitoumuksen merkitä täysimääräisesti oman omistusosuutensa nojalla merkittävissä olevat uudet osakkeet. 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 joko
30 tai 50 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Osakeannin seurauksena.
Finanssivalvonta on 14.11.2013 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 joko 30 tai 50 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Osakeannin seurauksena. Poikkeusluvan edellytyksenä on, ettei Turret tarjousvelvollisuusrajan ylittämisen jälkeen
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hanki tai merkitse lisää Ixonosin osakkeita tai muutoin kasvata ääniosuuttaan Ixonosissa.
Merkintäsitoumuksen lisäksi Turret on antanut takauksen merkitä Osakeannissa muuten mahdollisesti merkitsemättä jääviä Osakkeita 1,0 miljoonalla eurolla. Mikäli Turretin antamaa merkintätakausta käytetään, merkintätakausta käytetään kuitenkin vain siltä osin kuin Turretin omistus ei
merkintäsitoumuksen ja -takauksen käytön seurauksena ylitä 30 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä.
Turret on antanut Yhtiölle 7.11.2013 sitoumuksen olla vaatimatta lainojaan takaisinmaksettaviksi
ennen ajankohtaa 31.12.2014. Turretin antama sitoumus on ehdollinen sille, että Osakeanti toteutetaan nettomääräisenä vähintään 4,5 miljoonan euron (sisältäen Turretin osakemerkinnät) suuruisena 20.12.2013 mennessä. Sitoumuksen mukaan Turretilla on, niin vaatiessaan, oikeus konvertoida kyseisiä lainojaan kokonaan tai osittain joko Ixonosin liikkeeseen laskemaksi osakepääomaksi, hybridilainaksi tai Yhtiön muuksi IFRS-sääntöjen mukaiseksi oman pääoman ehtoiseksi instrumentiksi siten, että instrumentin ehdot ovat markkinaehtoisia. Mikäli Annit toteutetaan
31.12.2014 mennessä vähintään 5 miljoonan euron suuruisena, on Turret oikeutettu vaatimaan
kyseisten lainojen takaisinmaksua korkoineen sillä määrällä, jolla Antien toteutus ylittää nettomääräisenä 5 miljoonaa euroa. Yhtiön hallitus ja Yhtiön rahoitussopimuksen mukaiset rahoittajat
ovat hyväksyneet sitoumuksen. Mikäli Osakeantia ei toteuteta 20.12.2013 mennessä siten, että
Yhtiö saa siitä vähintään 4,5 miljoonan euron nettovarat voi Turret vaatia lainat takaisinmaksettavaksi niitä koskevien sopimusten mukaisesti eli lainoista erääntyisi 1,0 miljoonaa euroa 30.11.2013
ja 2,5 miljoonaa euroa erääntyisi 31.12.2013.
Pääjärjestäjä ja Yhtiö ovat solmineet Osakeantiin liittyvän toimeksiantosopimuksen ja järjestämissopimuksen. 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 / Myyntirajoitussopimukset
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 91,7 prosentilla edellyttäen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan.
Osakeannissa liikkeeseen laskettavat osakkeet vastaavat enintään noin 1 100 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 Ixonosin 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 Ixonosin liiketoimintaan. Lisäksi tällä hetkellä
tuntemattomilla tai vähäisinä pidettävillä riskeillä ja epävarmuustekijöillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön 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 kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalle. Ei ole kuitenkaan varmaa, kehittyykö
Osakkeille, väliaikaisille osakkeille ja Merkintäoikeuksille aktiiviset markkinat. Toisaalta Osakkeiden, väliaikaisten osakkeiden ja Merkintäoikeuksien kaupankäynnin aloittamisen jälkeen niiden markkinahinta saattaa vaihdella huomattavasti. Markkinahinnan vaihtelu riippuu
markkinoiden suhtautumisesta Osakkeisiin, väliaikaisiin 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 Yhtiön 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 19.11.2013 ja päättyy 3.12.2013. 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 5 miljoonan euron suuruisia nettovaroja. Jos Osakeannilla kerättyjä varoja olisi
odotettua vähemmän, tämä saattaisi vaikuttaa Yhtiön mahdollisuuksiin käyttää tuottoja suunnitellulla tavalla velkojen maksuun, Yhtiön
taseen vahvistamiseen sekä Yhtiön strategian muutoksen rahoittamiseen. Mikäli Osakeannilla kerättyjä varoja olisi odotettua vähemmän ja
Yhtiö ei onnistuisi saamaan lisärahoitusta muilla toimenpiteillä, voisi tämä huonoimmassa tilanteessa johtaa Yhtiön maksukyvyttömyyteen
ja selvitystilaan joutumiseen tai yrityssaneeraukseen taikka konkurssiin asettamiseen. Tästä johtuen myös Yhtiön osakkeiden markkinahinta saattaisi laskea alle Merkintähinnan. Näissä olosuhteissa sijoittajat, jotka ovat osallistuneet Osakeantiin merkitsemällä Osakkeita ja
osakkeenomistajat, saattavat kärsiä sijoituksensa johdosta välittömän tappion (katso myös ”Ixonosin Rekisteröintiasiakirjan 17.1.2013
täydentäminen ─ Taloudelliset riskit – Riski käyttöpääoman riittävyydestä”).
Merkintäsitoumusten ja –takausten rajallisuus ja ehdollisuus sekä omistuksen mahdollinen keskittyminen yhdelle osakkeenomistajalle
Osakeantiin liittyen annetut merkintäsitoumukset ja -takaus kattavat vain osan Osakeannissa tarjotuista Osakkeista. Merkintäsitoumusten
ja -takauksen toteutuminen edellyttää lisäksi tiettyjen tavanomaisten ehtojen täyttymistä. Finanssivalvonta on 14.11.2013 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 joko 30 tai 50 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. Lisäksi mikäli annettua merkintätakausta käytetään, merkintäta-

19 (68)

kausta käytetään kuitenkin vain siltä osin kuin merkintätakaajan omistus ei merkintäsitoumuksen ja -takauksen käytön seurauksena ylitä 30
prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Merkintäsitoumuksille ja -takaukselle ei ole annettu vakuuksia eikä näin ollen
ole varmuutta siitä, että merkintäsitoumuksen tai -takauksen antaneet tahot täyttäisivät sitoumuksensa ja takauksensa sovitun mukaisesti.
Yllä olevan perusteella ei ole varmuutta siitä, että Ixonos pystyy saamaan Osakeannin toteutuksesta odotetut tuotot kokonaisuudessaan ja
Ixonos joutuisi etsimään lisärahoituskeinoja (katso myös ”Ixonosin Rekisteröintiasiakirjan 17.1.2013 täydentäminen ─ Taloudelliset riskit –
Riski käyttöpääoman riittävyydestä”).
Jos ainoastaan Turret sekä muut merkintäsitoumuksen antaneet tahot merkitsisivät Osakeannissa tarjottavia Osakkeita, Turretin suurin
mahdollinen omistusosuus Ixonosista Osakeannin jälkeen olisi noin 78,13 prosenttia kaikista Ixonosin osakkeista ja osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä. Edellä mainitussa mahdollisessa tilanteessa Yhtiön osakkeiden tuoma äänivalta keskittyisi olennaisin osin yhdelle osakkeenomistajalle vähentäen näin ollen muun ohessa muiden osakkeenomistajien vaikutusvaltaa Yhtiössä.
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 jolloin kyseisen osakkeenomistajan alkuperäisten osakkeiden prosenttiosuus
Yhtiön kaikkien liikkeeseen laskettujen osakkeiden kasvaneesta lukumäärästä vähenee vastaavassa suhteessa.
Jos Osakeanti merkitään täysmääräisesti, Osakeannin seurauksena Ixonosin osakkeiden lukumäärä lisääntyy 77 526 075 osakkeella nykyisestä 7 047 825 osakkeesta. Mikäli osakkeenomistaja ei merkitse Osakkeita, hänen suhteellinen omistuksensa Yhtiöstä laskee näissä olosuhteissa noin 91,7 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 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. Yhtiö on 8.10.2013 muun ohessa
tiedottanut mahdollisuudesta kerätä enintään 3,5 miljoonaa euroa Suunnatulla Annilla tai Optio- tai Erityisillä Oikeuksilla. Mahdollisesti
tulevaisuudessa toteutettavat Yhtiön osakkeiden suunnatut annit, optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisien oikeuksien liikkeeseen laskut, mukaan lukien olemassa olevat ja mahdolliset tulevat osakepohjaiset
henkilökunnan palkitsemisjärjestelmät, laimentaisivat niiden osakkeenomistajien omistusta Yhtiössä, jotka eivät voi osallistua edellä mainittuihin arvopapereiden liikkeeseenlaskuihin. On myös mahdollista, että Yhtiön tulevaisuudessa mahdollisesti tekemissä yrityskaupoissa
tai muissa yritysjärjestelyissä käytetään vastikkeena Yhtiön osakkeita, mikä saattaa vaikuttaa osakkeiden markkinahintaan laskevasti tai
laimentaa osakkeenomistajien omistusta Yhtiössä.
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
12.11.2013
14.11.2013
19.11.2013
26.11.2013
3.12.2013
4.12.2013 (arvio)

10.12.2013 (arvio)
11.12.2013 (arvio)

12.12.2013 (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 14.11.2013 alkaen suomenkielisenä Yhtiön internet-sivuilta osoitteesta http://investor.fi.ixonos.com/ sekä painettuna suomenkielisenä 19.11.2013 alkaen Yhtiöstä osoitteesta Ixonos Oyj, Hitsaajankatu 24,
00810 Helsinki ja Helsingin Pörssin asiakaspalvelusta osoitteesta Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Lisäksi tämä Arvopaperiliite on saatavilla
15.11.2013 alkaen arviolta 12.12.2013 tapahtuvaan Osakkeiden listalleottamiseen asti suomenkielisenä internet-sivuilta osoitteesta
www.op.fi/merkinta ja painettuna merkintäpaikoissa 19.11.2013 alkaen.
Rekisteröintiasiakirja on ollut saatavilla 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 15.11.2013 alkaen arviolta 12.12.2013 tapahtuvaan Osakkeiden listalleottamiseen asti
suomenkielisenä internet-sivuilta osoitteesta www.op.fi/merkinta.
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”) 30.10.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai
kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden
tai valtuutuksen nojalla luovutettavien Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 120 000 000 osaketta,
mikä tällä hetkellä vastaa noin 17-kertaista määrää Yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa vuonna 2014 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Yhtiön hallitus päätti 11.11.2013 laskea liikkeelle yllä olevan ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla enintään 77 526
075 uutta osaketta (”Osakkeet”) osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvassa osakeannissa näiden ehtojen mukaisesti (”Osakeanti”).
Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Osakkeet vastaavat noin 1 100 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä ennen Osakeantia sekä
noin 91,7 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 14.11.2013 (”Täsmäytyspäivä”) merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”) (ISIN-tunnus FI4000072889) jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) osaketta kohden.
Osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle Merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään jokaista yhtä (1)
Merkintäoikeutta kohden yksitoista (11) 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.
Merkintäsitoumus ja -takaus
Yhtiön suurin osakkeenomistaja Turret Oy Ab ("Turret") (edustaen noin 24,25 prosenttia osakkeista), Yhtiön hallituksen puheenjohtaja
Pertti Ervi (edustaen noin 0,35 prosenttia osakkeista) ja Yhtiön toimitusjohtaja Esa Harju (edustaen noin 0,17 prosenttia osakkeista) ovat
Osakeantiin liittyen antaneet sitoumuksen merkitä täysimääräisesti oman omistusosuutensa nojalla merkittävissä olevat uudet Osakkeet.
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.
Merkintäsitoumuksen lisäksi Turret on antanut takauksen merkitä Osakeannissa muuten mahdollisesti merkitsemättä jääviä Osakkeita 1,0
miljoonalla eurolla. Mikäli Turretin antamaa merkintätakausta käytetään, merkintätakausta käytetään kuitenkin vain siltä osin kuin Turretin omistus ei merkintäsitoumuksen ja -takauksen käytön seurauksena ylitä 30 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä.
Merkintäsitoumusten ja -takauksen toteutuminen edellyttää tiettyjen tavanomaisten ehtojen täyttymistä.
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Merkintähinta
Osakkeiden merkintähinta Osakeannissa on 0,07 euroa Osakkeelta (”Merkintähinta”). Osakkeen Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinta on määritelty siten, että se sisältää noin 85 prosentin alennuksen Yhtiön
osakkeen osakeantipäätöstä edeltävän NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) kaupankäyntipäivän päätöskurssiin nähden.
Merkintäaika
Merkintäaika alkaa 19.11.2013 klo 9.30 ja päättyy 3.12.2013 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 Merkintä-oikeuksilla ja
maksamalla Merkintähinnan. Jokainen Merkintäoikeus oikeuttaa haltijansa merkitsemään yksitoista (11) 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:
x
x

OP-Pohjola-ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oyj:n pankkien toimipisteissä niiden aukioloaikoina;
sekä
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 3.12.2013, raukeavat arvottomina.
Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa
Yhtiö julkaisee ilman aiheetonta viivytystä oikaisun tai täydennyksen Osakeantiin liittyvään esitteeseen ("Esite"), jos Esitteessä käy ilmi
virhe tai puute tai ilmenee olennainen uusi tieto Esitteen hyväksymisen jälkeen, mutta ennen kuin kaupankäynti Osakkeilla alkaa Helsingin
Pörssissä, ja jos tiedolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle. Sijoittajalla, joka on sitoutunut merkitsemään Osakkeita ennen Esitteen oikaisun tai täydennyksen julkaisemista, on oikeus peruuttaa päätöksensä määräajassa, joka on vähintään kaksi pankkipäivää siitä,
kun oikaisu tai täydennys on julkaistu. Peruuttamisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että Esitteen virhe, puute tai olennainen uusi tieto on
käynyt ilmi ennen Osakkeita edustavien väliaikaisten osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä tai, mikäli merkintä on tehty ilman Merkintäoikeuksia, ennen Osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä. Merkintöjen peruuttaminen voi koskea ainoastaan kaikkia peruuttamisoikeuden kohteena olevia Osakkeita, jotka osakkeenomistaja on merkinnyt. Peruuttamisoikeudesta ja siihen liittyvistä menettelyohjeista ilmoitetaan pörssitiedotteella samanaikaisesti Esitteen mahdollisen oikaisun tai 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 19.11.2013 klo 9.30 ja 26.11.2013 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:
x
x
x

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 mainitulle merkintätakaajalle merkintätakauksen enimmäismäärään asti ja sen
muiden ehtojen mukaisesti siten, että merkintätakaajan merkintäaika päättyy kohdasta "Merkintäaika" poiketen
10.12.2013 klo 10.00.

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä arviolta 10.12.2013. Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta 10.12.2013. Mikäli Yhtiö ei allokoi kaikkia sijoittajan merkintätoimeksiannossa mainittuja ilman Merkintäoikeuksia
merkittyjä Osakkeita, Yhtiö palauttaa saamatta jääneiden Osakkeiden Merkintähinnan sijoittajalle arviolta 11.12.2013. 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 FI4000072897), jotka vastaavat uusia Osakkeita. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin (ISIN-tunnus FI0009008007) arviolta 11.12.2013. Ilman Merkintäoikeuksia merkityt ja hyväksytyt Osakkeet kirjataan merkitsijöiden arvoosuustileille, kun uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 11.12.2013.
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 11.12.2013.
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 30.10.2013 tarkistanut 1.11.2013 kaupparekisteriin merkityn Yhtiön osakkeiden yhdistämisen johdosta sekä 11.11.2013 tarkistanut Osakeannin
johdosta Optio-oikeuksien 2011 merkintäsuhdetta ja merkintähintaa Optio-oikeuksien 2011 ehtojen mukaisesti. Optio-oikeuksien
IV/A osalta tarkistettu merkintäsuhde on 5,60 ja merkintähinta 0,27 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksien IV/C osalta tarkistettu
merkintäsuhde on 5,60 ja merkintähinta 0,19 euroa osakkeelta. Tarkistamisen yhteydessä Optio-oikeudet 2011 ohjelmaan kuuluvat
optio-oikeudet IV/B on todettu rauenneeksi.
Osakkeiden enimmäismäärä pyöristetään osakkeiden merkitsemisen yhteydessä alaspäin täysiin osakkeisiin ja kokonaismerkintähinta lasketaan käyttäen pyöristettyä osakkeiden lukumäärää ja pyöristäen lähimpään senttiin. Yllä kuvattujen tarkistamisen johdosta Optio-oikeuksilla 2011 merkittävien osakkeiden tarkistettu enimmäismäärä on 3 359 520.
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Osakeannin johdosta tehtävät edellä kuvatut tarkistukset Optio-oikeuksien 2011 ehtoihin tulevat voimaan, kun Optio-oikeuksilla
2011 merkittävien osakkeiden tarkistettu enimmäismäärä tulee rekisteröidyksi kaupparekisteriin arviolta 11.12.2013 edellyttäen,
että Osakeanti toteutetaan täysimääräisesti suunnitellun mukaisesti. Näin ollen Optio-oikeudet 2011 eivät oikeuta osallistumaan
Osakeantiin.
Lisätietoja Optio-oikeuksien 2011 ehdoista on Osakeantiin liittyvän rekisteröintiasiakirjan kohdassa "Osakkeet ja osakepääoma".
Informaatio
Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä Merkintäajan alkamisesta lähtien Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa
Hitsaajankatu 24, FI-00810 Helsinki.
Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen
Osakeantiin ja Osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia mahdollisesti koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.
Muut seikat
Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.
Lisätietoja Osakkeiden merkitsemiseen liittyvistä seikoista löytyy Osakeantiin liittyvän arvopaperiliitteen kohdasta ”Ohjeita osakkeenomistajille ja merkitsijöille”.
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OHJEITA OSAKKEENOMISTAJILLE JA MERKITSIJÖILLE
Osakkeiden merkintä Merkintäoikeuksien perusteella
Osakeannin täsmäytyspäivä on 14.11.2013. 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 kymmenen (10) Merkintäoikeutta. Tilinhoitajayhteisöt saattavat tarjota osakkeenomistajille myös mahdollisuuden antaa toimeksiannon ostaa merkintäsuhteen alittava osa Merkintäoikeuksista eli enintään kymmenen
(10) 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 26.11.2013. 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 3.12.2013 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 19.11.2013 klo 9.30 alkaen. Julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy 26.11.2013 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 “XNS1VU0213”.
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 10.12.2013. 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 11.12.2013.
Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla ja uusilla Osakkeilla
Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalla väliaikaisina
osakkeina kaupankäyntitunnuksella “XNS1VN0213”. Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä Merkintäajan päättymisen jälkeen, arviolta 4.12.2013.
Osakeannissa Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille merkinnän rekisteröimisen jälkeen
väliaikaisina osakkeina (ISIN-tunnus FI4000072897). Osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 11.12.2013. 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 12.12.2013.
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 5,0 miljoonaa euroa
edellyttäen, että kaikki Osakeannissa tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti. Osakeannin yhteydessä Ixonosin maksettavaksi
aiheutuvat kulut ovat kokonaisuudessaan arviolta 0,4 miljoonaa euroa.
Osakeannilla kerättävät varat Yhtiö suunnittelee käyttävänsä Yhtiön oman pääoman ja taseen vahvistamiseen. Osakeannista saaduilla
varoilla Yhtiö suunnittelee muun muassa lyhentävänsä olemassa olevia lyhytaikaisia velkojaan sekä parantavansa käyttöpääomaansa.
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PÄÄOMARAKENNE JA VELKAANTUNEISUUS
Seuraavassa taulukossa on esitetty Yhtiön pääomarakenne ja velkaantuneisuus konsernitasolla 30.9.2013. Taulukkoa tulee lukea yhdessä
Rekisteröintiasiakirjan kohdan ”Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuuden näkymät ” ja mainitun kohdan Arvopaperiliitteessä
sijaitsevien täydennyksien kanssa sekä Esitteeseen viittaamalla liitettyjen Yhtiön tilinpäätösten ja osavuosikatsauksen kanssa.
Tuhatta euroa

30.9.2013
(tilintarkastamaton)

Pääomarakenne
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma yhteensä
1)
Vakuudellinen
Vakuudeton
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma yhteensä
1)
Vakuudellinen
Vakuudeton
Korollinen vieras pääoma yhteensä
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Muuntoero
Kertyneet voittovarat

Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma ja korollinen vieras pääoma yhteensä

14 351
946
15 297
0
430
430
15 726

585
219
24 157
81
-23 181
1 861

246
2 108

17 835

Nettovelkaantuneisuus
Rahavarat
Likviditeetti

508
508

Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma yhteensä

15 297
15 297

Lyhytaikainen nettovelkaantuneisuus

14 789

Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma yhteensä
Nettovelkaantuneisuus

1)

430
430
15 219

Yhtiö on antanut lainojensa vakuudeksi yrityskiinnityksiä.

Yhtiö on rikkonut 30.6.2013 lainasopimuksiinsa liittyviä rahoituskovenantteja, mutta on saanut rahoittajilta vapautuksen lainojen välittömälle takaisinmaksulle. Vapautus ulottuu 31.12.2014 saakka. Yhtiö on luokitellut kyseiset lainat lyhytaikaisiksi 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta laaditusta tilinpäätöksestä alkaen. Taseen velat 30.9.2013 sisälsivät 7,2 miljoonaa euroa tällaisia kovenanttien alaisia lyhytaikaisiksi luokiteltuja 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

30.9.2013
22 300
0
2 661
4 521
0
7 182

Käyttöpääomaa koskeva lausunto
Yhtiön nykyinen käyttöpääoma ei tämän Esitteen päivämääränä riitä sen seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin. Yhtiö arvioi tämän Esitteen
päivämääränä, että sen käyttöpääoma riittää arviolta seuraavien kuuden kuukauden tarpeisiin edellyttäen vähintään 5,0 miljoonan euron
nettomääräisen Osakeannin toteutumista (katso tarkemmin ”Ixonosin Rekisteröintiasiakirjan 17.1.2013 täydentäminen ─ Taloudelliset
riskit – Riski käyttöpääoman riittävyydestä”) sekä Yhtiön vuodelle 2014 laatimien rahavirtaennusteiden toteutumista.
Yhtiön nykyisen käyttöpääoman riittämättömyys tämän Esitteen päivämääränä sen seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin on seurausta muun
muassa
-

pääasiakkaan ostojen vähentymisestä ja strategiamuutoksesta ja siitä seuranneesta kassavirran vähentymisestä
uusien merkittävien asiakkuuksien ja niistä generoituvan kassavirran ennakoitua hitaammasta saamisesta
Aasialaisen asiakkaan kanssa toteutettavan projektin kääntyminen tappiolliseksi ja sen maksujen viivästyminen
liiketoiminnan volyymiin nähden liian raskaasta kustannusrakenteesta
rahoituksen lyhytaikaisuudesta lyhennyksineen
Yhtiön toiminnan uudelleenjärjestelystä aiheutuneista kustannuksista

Yhtiö on toteuttanut ja toteuttamassa useita toimenpiteitä rahoitusasemansa turvaamiseksi:

-

Osakeanti ja siihen liittyvien merkintäsitoumusten ja -takauksen vastaanottaminen

-

Yhtiö on 8.10.2013 tiedottanut suunnitelmistaan Osakeannin lisäksi kerätä enintään 3,5 miljoonaa euroa Suunnatulla Annilla tai Optio- tai Erityisillä Oikeuksilla. Yhtiö jatkaa Suunnatun Annin ja Optio- tai Erityisten Oikeuksien liikkeeseenlaskun
selvitystä Osakeannin jälkeisen hallituksen antivaltuutuksen puitteissa.

-

Yhtiö julkisti uuden strategiansa 22.10.2013. Yhtiö on valinnut painopistealueikseen asiakkuussegmenttejä, joissa mobiilin internet- teknologian nähdään muuttavan asiakaskohderyhmien ansaintalogiikkaa voimakkaasti. Yhtiö katsoo, että
sen osaamisella on näissä segmenteissä merkittävä liikevaihdon kasvupotentiaali.

-

Yhtiössä on edelleen sopeutettu kustannuksia ja niitä tullaan tarvittaessa muun muassa yhteistoimintamenettelyn kautta
edelleen laskemaan. Myös kiinteiden kulujen puolella Yhtiö on jo tehnyt ja tekee edelleen sopeuttamistoimia koskien
muun muassa toimitilakustannuksia. Jo käynnistettyjen kulusäästötoimenpiteiden vaikutukset näkyvät Yhtiön kulurakenteessa kannattavuutta parantavina syksyn 2013 ja vuoden 2014 aikana.

-

Yhtiön rahoittajien myöntämiin lainoihin liittyviin rahoituskovenantteihin saadut sitoumukset olla kovenanttirikkomusten
perusteella irtisanomatta lainoja 31.12.2014 asti.

-

Turretin kanssa tehty sopimus lainojen lyhennysten siirtämisestä tietyissä olosuhteissa 31.12.2014 saakka seuraavasti:
Osakeannin yhteydessä Turret on 7.11.2013 antanut sitoumuksen, jonka mukaan Turret vaatii Yhtiölle myöntämiään yhteensä noin 3,5 miljoonan euron lyhytaikaisia lainoja takaisin maksettaviksi aikaisintaan 31.12.2014, mikäli Osakeanti toteutetaan nettomääräisenä vähintään 4,5 miljoonan euron suuruisena 20.12.2013 mennessä. Turret ei myöskään kuittaa
merkintäsitoumuksen- ja takauksen perusteella tekemiensä osakemerkintöjen merkintähintoja yllä mainittuihin lainoihin
perustuvilla saamisillaan. Sitoumuksen mukaan Turretilla on, niin vaatiessaan, oikeus konvertoida kyseisiä lainojaan kokonaan tai osittain joko Ixonosin liikkeeseen laskemaksi osakepääomaksi, hybridilainaksi tai Yhtiön muuksi IFRS-sääntöjen
mukaiseksi oman pääoman ehtoiseksi instrumentiksi siten, että instrumentin ehdot ovat markkinaehtoisia. Mikäli Annit
toteutetaan 31.12.2014 mennessä vähintään 5 miljoonan euron suuruisena, on Turret oikeutettu vaatimaan kyseisten
lainojen takaisinmaksua korkoineen sillä määrällä, jolla Antien toteutus ylittää nettomääräisenä 5 miljoonaa euroa. Yhtiön
hallitus ja Yhtiön rahoitussopimuksen mukaiset rahoittajat ovat hyväksyneet sitoumuksen. Mikäli Osakeantia ei toteuteta
20.12.2013 mennessä siten, että Yhtiö saa siitä vähintään 4,5 miljoonan euron nettovarat voi Turret vaatia lainat ta32 (68)

kaisinmaksettavaksi niitä koskevien sopimusten mukaisesti eli 30.11.2013 erääntyisi 1,0 miljoonaa euroa ja 31.12.2013
erääntyisi 2,5 miljoonaa euroa.
Yhtiö arvioi tämän Esitteen päivämääränä, että sen käyttöpääoma riittää arviolta seuraavien kuuden kuukauden tarpeisiin edellyttäen vähintään 5,0 miljoonan euron nettomääräisen Osakeannin toteutumista (katso tarkemmin ”Ixonosin Rekisteröintiasiakirjan
17.1.2013 täydentäminen ─ Taloudelliset riskit – Riski käyttöpääoman riittävyydestä”) sekä Yhtiön vuodelle 2014 laatimien rahavirtaennusteiden toteutumista.
Mikäli edellä mainittujen toimenpiteiden vaikutukset eivät toteudu suunnitellun mukaisesti, voi tämä johtaa käyttöpääoman ehtymiseen, rahoitussopimusten irtisanomiseen ja vaikeuksiin Yhtiön liiketoiminnan jatkamisessa seuraavan kuuden kuukauden aikana.
Jos Osakeannista ei saada 5,0 miljoonan euron nettomääräisiä lisävaroja tai ilman Yhtiön vuodelle 2014 laatimien rahavirtaennusteiden toteutumista, Yhtiö todennäköisesti menettää maksuvalmiutensa ilman jatkotoimenpiteitä eikä se näissä olosuhteissa kykene rahoittamaan suunniteltua toimintaansa tai maksamaan takaisin velkojaan alkuperäisten maksuehtojen mukaisesti. Edellä mainittu maksuvalmiuden menettäminen voisi huonoimmassa tilanteessa johtaa selvitystilaan joutumiseen tai yrityssaneeraukseen
taikka konkurssiin asettamiseen.
Mikäli edellä mainitut edellytykset käyttöpääoman riittävyydelle Yhtiön seuraavan kuuden kuukauden tarpeisiin eivät täyty, tulee
syntynyt vaje kattaa muilla toimenpiteillä, kuten (i) käyttämällä Yhtiön hallituksella voimassa olevaa osakeantivaltuutusta esimerkiksi yllä mainittujen Suunnatun Annin tai Optio- tai Erityisten Oikeuksien liikkeeseen laskemiseksi, (ii) konvertoimalla Yhtiön Turretilta olevia lainoja yllä olevan mukaisesti oman pääoman ehtoiseksi instrumentiksi, (iii) Yhtiön toimintojen lisätehostamisella ja
uudelleenjärjestämisellä, (iv) Yhtiön liiketoimintojen ja omaisuuserien myynnistä saaduilla varoilla, (v) lisärahoituksella, (vi) rahoituksen uudelleenjärjestelyllä tai (vii) edellä mainittujen keinojen yhdistelmillä.
Käyttöpääoman riittävyys vuoden 2014 toisella vuosipuoliskolla edellyttää vuodelle 2014 laadittujen rahavirtaennusteiden ennakoitua parempaa toteutumista tai rahoituksen uudelleen järjestelemistä erityisesti huomioiden 31.12.2014 erääntyvien lainojen
enimmäismäärä 5,5 miljoonaa euroa, sisältäen Turretin lainat 3,5 miljoonaa euroa ja Yhtiön rahoituskovenantteihin liittyvien rahoittajien antamien sitoumuksien olla irtisanomatta lainoja kovenanttirikkomusten perusteella päättyminen 31.12.2014. Käyttöpääoman riittämättömyyden seurauksena Yhtiö voi menettää maksuvalmiutensa, eikä se kykene rahoittamaan suunniteltua toimintaansa tai maksamaan takaisin velkojaan alkuperäisten maksuehtojen mukaisesti. Edellä mainittu maksuvalmiuden menettäminen
voi johtaa selvitystilaan joutumiseen tai yrityssaneeraukseen taikka konkurssiin asettamiseen.
Mikäli edellä mainitut edellytykset käyttöpääoman riittävyydelle Yhtiön vuoden 2014 toisen vuosipuoliskon tarpeisiin eivät täyty,
tulee syntynyt vaje kattaa muilla toimenpiteillä, kuten (i) käyttämällä Yhtiön hallituksella voimassa olevaa osakeantivaltuutusta
esimerkiksi yllä mainittujen Suunnatun Annin tai Optio- tai Erityisten Oikeuksien liikkeeseen laskemiseksi, (ii) konvertoimalla Yhtiön
Turretilta olevia lainoja yllä olevan mukaisesti oman pääoman ehtoiseksi instrumentiksi, (iii) Yhtiön toimintojen lisätehostamisella ja
uudelleenjärjestämisellä, (iv) Yhtiön liiketoimintojen ja omaisuuserien myynnistä saaduilla varoilla, (v) lisärahoituksella, (vi) rahoituksen uudelleenjärjestelyllä muulla kuin yllämainituin tavoin tai (vii) edellä mainittujen keinojen yhdistelmillä.
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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 ja kaupankäyntitunnus XNS1V. 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 osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja 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 ja mahdollisen vararahaston. 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:
x
x
x
x
x
x

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.
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 soveltuvassa 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 osakeluovutuksille 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 5,0 miljoonaksi euroksi. Tästä
on vähennetty merkintätakaukseen liittyvä palkkio ja kulut noin 0,03 miljoonaa euroa sekä Yhtiön Osakeannin järjestämiseksi käyttämien
neuvonantajien palkkiot ja kulut noin 0,4 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 merkintätakaus
Yhtiön osakkeenomistajista Turret, joka edustaa noin 24,25 prosenttia osakkeista, hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi (noin 0,35 prosenttia osakkeista) ja Yhtiön toimitusjohtaja Esa Harju (noin 0,17 prosenttia osakkeista) ovat Osakeantiin liittyen antaneet sitoumuksen merkitä
täysimääräisesti oman omistusosuutensa nojalla merkittävissä olevat uudet osakkeet. 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 joko 30 tai 50 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista
äänistä Osakeannin seurauksena. Finanssivalvonta on 14.11.2013 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 joko 30 tai 50 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.
Merkintäsitoumuksen lisäksi Turret on antanut takauksen merkitä Osakeannissa muuten mahdollisesti merkitsemättä jääviä Osakkeita
miljoonalla eurolla. Mikäli Turretin antamaa merkintätakausta käytetään, merkintätakausta käytetään kuitenkin vain siltä osin kuin Turretin
omistus ei merkintäsitoumuksen ja -takauksen 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 merkintätakauksen antaneen Turretin merkittäväksi.
Merkintäsitoumusten ja -takausten toteutuminen edellyttää tiettyjen tavanomaisten ehtojen toteutumista, mukaan lukien ehto, että
Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tapahtunut olennaista haitallista muutosta.
Turretin Yhtiölle antama sitoumus
Turret on antanut Yhtiölle 7.11.2013 sitoumuksen olla vaatimatta lainojaan takaisinmaksettaviksi ennen ajankohtaa 31.12.2014.
Turretin antama sitoumus on ehdollinen sille, että Osakeanti toteutetaan nettomääräisenä vähintään 4,5 miljoonan euron (sisältäen Turretin osakemerkinnät) suuruisena 20.12.2013 mennessä. Turret ei myöskään kuittaa merkintäsitoumuksen- ja takauksen
perusteella tekemiensä osakemerkintöjen merkintähintoja yllä mainittuihin lainoihin perustuvilla saamisillaan. Sitoumuksen mukaan Turretilla on, niin vaatiessaan, oikeus konvertoida kyseisiä lainojaan kokonaan tai osittain joko Ixonosin liikkeeseen laskemaksi
osakepääomaksi, hybridilainaksi tai Yhtiön muuksi IFRS-sääntöjen mukaiseksi oman pääoman ehtoiseksi instrumentiksi siten, että
instrumentin ehdot ovat markkinaehtoisia. Mikäli Annit toteutetaan 31.12.2014 mennessä vähintään 5 miljoonan euron suuruisena, on Turret oikeutettu vaatimaan kyseisten lainojen takaisinmaksua korkoineen sillä määrällä, jolla Antien toteutus ylittää nettomääräisenä 5 miljoonaa euroa. Yhtiön hallitus ja Yhtiön rahoitussopimuksen mukaiset rahoittajat ovat hyväksyneet sitoumuksen.
Mikäli Osakeantia ei toteuteta 20.12.2013 mennessä siten, että Yhtiö saa siitä vähintään 4,5 miljoonan euron nettovarat voi Turret
vaatia lainat takaisinmaksettavaksi niitä koskevien sopimusten mukaisesti eli lainoista erääntyisi 1,0 miljoonaa euroa 30.11.2013 ja
2,5 miljoonaa euroa erääntyisi 31.12.2013.
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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.
IXONOSIN TILINTARKASTAJA TILIKAUSINA 2010-2012
Yhtiön tilintarkastajana oleva KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KTM Markku Katajisto KHT on
tarkastanut Yhtiön konsernitilinpäätökset 31.12.2012 sekä 31.12.2011 päättyneiltä tilikausilta. KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Lassila on tarkastanut Yhtiön konsernitilinpäätöksen 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta.
OIKEUDELLISET SEIKAT
Ixonosia on Arvopaperiliitteen laadinnassa avustanut oikeudellisten seikkojen osalta Asianajotoimisto Juridia Bützow Oy.
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IXONOSIN REKISTERÖINTIASIAKIRJAN 17.1.2013 TIETOJEN TÄYDENTÄMINEN
Ixonos täydentää Yhtiön 17.1.2013 päivätyn Rekisteröintiasiakirjan sisältämiä tietoja. Tämä kohta sisältää päivityksiä erityisesti
seuraaviin Rekisteröintiasiakirjan kohtiin:
x

”Riskitekijät”
o
o
o
o
o
o
o
o

x

”Riippuvuus avainasiakkaista”
”Riski projektien huonosta kannattavuudesta”
”Kansainväliset toiminnot”
”Yhtiön vuonna 2012 käynnistämää muutosprosessia koskeva riski”
”Taloudelliset riskit – Riski käyttöpääoman riittävyydestä”
”Taloudelliset riskit – Korko ja maksuvalmiusriski”
”Taloudelliset riskit – Luottoriski”
”Taloudelliset riskit – Liikearvo ja aineettomille hyödykkeille allokoitu hankintameno”

”Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema”
o ”Tulevaisuudennäkymät – Tilikautta 2012 koskeva tulosarvio”
o ”Osavuosikatsauksen 30.9.2012 julkistamisen jälkeiset tapahtumat”
o ”Maksuvalmius ja pääomalähteet”

x

”Markkina- ja toimintaympäristö”
o ”Yleistä”

x

”Liiketoiminta”
o ”Yleistä Ixonosista”
o ”Historia

Strategian kohdentaminen ja toimintojen tehostaminen”

Strategian uudet keihäänkärjet"
o ”Strategia ja tavoitteet "
o ”Liiketoimintasegmentit ja tuotettavien palveluiden kuvaus”
o ”Tutkimus ja tuotekehitys”
o ”Konsernirakenne”
o ”Toimipaikat”
o ”Oikeudenkäynnit ja viranomaismenettelyt”

x

”Yhtiö, hallinto, johto ja työntekijät”
o ”Hallituksen jäsenet”

”Hallituksen jäsenten palkkiot ja etuudet”

”Hallituksen jäsenten osakeomistus ja optiot”

”Hallituksen jäseniä koskevat muut tiedot”
o ”Ixonosin johto”

”Toimitusjohtaja ja johtoryhmä”

”Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten osakeomistus ja optiot”
o ”Johtoa koskevat muut tiedot”
o ”Lähipiiriliiketoimet”
o ”Tilintarkastaja”
o ”Henkilöstö”

”Henkilöstön määrä”

”Henkilöstön liiketoiminta-alueittain”

x

”Osakkeet ja osakepääoma”
o ”Yleistä”
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o
o
o
o
x

”Valtuutukset osakeanteihin, optioihin tai erityisiin oikeuksiin”
”Osakkeiden lukumäärän muutokset”
”Optio- ja erityiset oikeudet osakkeisiin”
”Ixonosin osakkeenomistajat”

”Muita seikkoja”
o Viittaamalla sisällytetyt asiakirjat

x

LIITE
o Tilintarkastajan raportti Rekisteröintiasiakirjaan sisältyvästä tulosennusteesta

Yhtiön 17.1.2013 päivätyn Rekisteröintiasiakirjan jälkeen laaditut tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta sekä tilintarkastamaton osavuosikatsaus 30.9.2013 päättyneeltä ajanjaksolta ovat viittauksina
sisällytetty tähän esitteeseen. Edellä yksilöidyt tilinpäätökset sisältävät päivitettyä tietoa Ixonosin taloudellisesta asemasta ja suurimmat muutokset verrattuna vastaaviin tietoihin Rekisteröintiasiakirjassa ovat seuraavat:
Osavuosikatsaus 30.9.2013 päättyneeltä yhdeksän kuukauden ajanjaksolta
Ixonosin liikevaihto ajalla 1.1.–30.9.2013 oli 26,4 miljoonaa euroa ja liiketappio oli 10,9 miljoonaa euroa.
Tilinpäätös 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta
Ixonosin liikevaihto 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta oli 56,9 miljoonaa euroa ja liiketappio oli 24,3 miljoonaa euroa.
Päivitykset kappaleeseen ”Riskitekijät”
Päivitys kappaleeseen ”Riippuvuus avainasiakkaista”
Rekisteröintiasiakirjan kohdan ”Riippuvuus avainasiakkaista” viides─seitsemäs lause korvataan seuraavilla lauseilla:
Yhtiön liikevaihdosta katsauskaudella 1.1.─30.9.2013 kertyi noin 85 prosenttia kahdenkymmenen suurimman asiakkaan liikevaihdosta. Yhtiön liikevaihdosta kertyi 31.12.2012 päättyneellä tilikaudella noin 85 prosenttia kahdenkymmenen suurimman asiakkaan
liikevaihdosta, kun 31.12.2011 päättyneellä tilikaudella noin 95 prosenttia Yhtiön liikevaihdosta kertyi kahdenkymmenen suurimman asiakkaan liikevaihdosta. Koko konsernin liikevaihdosta on tullut yli 50 prosenttia yhdeltä ulkopuoliselta asiakkaalta tilikausilla
2009-2011 sekä 30.9.2012 päättyneellä tarkastelujaksolla.
Päivitys kappaleeseen ”Riski projektien huonosta kannattavuudesta”
Rekisteröintiasiakirjan kohta ”Riski projektien huonosta kannattavuudesta” muutetaan kuulumaan seuraavasti:
Osa Ixonosin projektitoimituksista on kiinteä- tai tavoitehintaisia. Näiden projektien kannattavuus muun ohessa edellyttää sitä, että
Ixonos on ennen projektin aloittamista onnistunut arvioimaan projektin edellyttämän työmäärän ja/tai sopimusriskit oikein. Yhtiö
on 16.10.2013 tiedottanut aasialaisen operaattorin kanssa vuonna 2012 käynnistetyn projektin viivästymisestä ja kääntymisestä
tappiolliseksi ja Yhtiö on kirjannut katsauskauden 1.1.─30.9.2013 tuloslaskelmaansa merkittävän tappiovarauksen aasialaisoperaattorin projektista johtuen. Yhtiö on 6.11.2013 tiedottanut, että Yhtiö on tehnyt sopimukseen kyseisen operaattorin kanssa vuonna
2012 solmitun kiinteähintaisen projektin mahdollisesta päättämisestä tietyin uusin ehdoin vuoden 2013 loppuun mennessä. Tämän
johdosta kyseisen projektin liikevaihdon odotetaan jäävän aikaisempaa ennustetta alhaisemmalle tasolle, ja Yhtiö arvioi myös
muun liiketoiminnan kyseisen operaattorin kanssa jäävän aikaisemmin arvioitua pienemmäksi.
On mahdollista, että Ixonos vastaisuudessa epäonnistuu jonkin projektin edellyttämän työmäärän ja/tai sopimusriskien arvioinnissa. Tällä voi olla epäedullinen vaikutus projektin kannattavuuteen ja sitä kautta myös Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan.
Päivitys kappaleeseen ”Kansainväliset toiminnot”
Rekisteröintiasiakirjan kohta ”Kansainväliset toiminnot” muutetaan kuulumaan seuraavasti:
Ixonos on vuodesta 2005 alkaen laajentanut toimintaansa ulkomaille muun muassa perustamalla ulkomaisia tytäryhtiöitä ja sivutoimipisteitä. Laajentumisella on pyritty ylläpitämään Yhtiön kilpailukykyä ja turvaamaan Yhtiön kasvun edellyttämien resurssien
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saatavuus ja asiakkuudet. Tästä syystä Ixonos on perustanut ulkomaisia tytäryhtiöitä. Yhtiö on vuodesta 2012 alkaen hakenut liiketoiminnan kasvua entistä kohdennetummin eurooppalaisesta ja pohjoisamerikkalaisesta asiakaskunnasta. Lisäksi Yhtiö on vuodesta
2012 alkaen toiminut useilla Yhtiölle uusilla toimialoilla ja maantieteellisillä markkina-alueilla. Ixonos on myös tiedottanut jatkavansa työtä pysyvän asiakaskunnan vakiinnuttamiseksi uusilla laajentuneen asiakaskantansa mukanaan tuomilla markkinoilla.
Huolimatta Yhtiön kohdemaissa tekemistä markkinaselvityksistä sekä paikalliseen yritystoimintaan liittyvistä juridisista selvityksistä
ei ole mitään takeita siitä, että ulkomaisten tytäryhtiöiden ja/tai sivutoimipisteiden liikevaihto- ja tuotto-odotukset toteutuisivat
Yhtiön odotusten mukaisesti. Asiakkuuksissa tai paikallisissa työvoimamarkkinoissa, poliittisissa olosuhteissa ja lainsäädännössä
tapahtuvilla muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus Ixonosin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
Ulkomaisissa toimipisteissä mahdollisesti tehtävillä muutoksilla tai toimipisteiden lakkauttamisilla voi olla haitallinen vaikutus
Ixonosin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
Päivitys kappaleeseen ”Yhtiön vuonna 2012 käynnistämää muutosprosessia koskeva riski”,
Rekisteröintiasiakirjan kohta ”Taloudelliset riskit – Yhtiön vuonna 2012 käynnistämää muutosprosessia koskeva riski” nimetään ja
muutetaan kuulumaan seuraavasti:
Uuden strategian toimivuutta ja implementointia koskeva riski
Viimeisen kahden vuoden aikana Ixonosin toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Suureksi osaksi nämä ovat
johtuneet Yhtiön tärkeimmän yksittäisen asiakkaan teknologiastrategiaansa tekemästä muutoksesta, mikä on merkittävästi vaikuttanut Ixonosin mobiililaitteiden ohjelmistokehityspalveluiden kysyntään. Vaikka Ixonos on uudelleenlinjannut strategiaansa ja
toimintojaan sekä laajentanut asiakaskantaansa uusille markkinoille, työ pysyvän asiakaskunnan vakiinnuttamiseksi tulevaa menestystä varten jatkuu edelleen. Ixonos on toiminut rajallisin resurssein useilla toimialoilla ja maantieteellisillä markkina-alueilla, minkä
johdosta vuorovaikutus potentiaalisten asiakkaiden kanssa on jäänyt pintapuoliseksi.
Yhtiö on tiedottanut uudesta strategiastaan 22.10.2013. Ixonosin strategia on asemoitua design-suuntautuneeksi teknologiakumppaniksi valituilla kohdemarkkinoilla toimiville asiakasyrityksille. Terävöitetyn strategiansa mukaisesti Yhtiö keskittyy vuosien
2014─2015 aikana rakentamaan vakaan aseman yksilöimillään kohdemarkkina-segmenteillä Terävöitetty strategia kohdentaa
Ixonosin resurssit niille alueille, joilla yrityksellä on kykyjensä ja taitojensa ansiosta parhaat mahdollisuudet menestyä.
Strategian terävöittämisen osana ja sen tukena Ixonos uudelleenlinjaa organisaatiotaan mahdollistaakseen tehokkaan myynnin
sekä ketterän palvelutuotannon ja ratkaisukehityksen. Uudelleenorganisoitumiselle tehostetaan huomattavasti yrityksen sisäistä
toimintaa ja mahdollistetaan yhdenmukaisten toimintamallien noudattaminen ja työkalujen hyödyntäminen. Yhtiö haluaa myös
keskittää samankaltaiset osaamisalueet ja kyvykkyydet yhteen yksikköön. Samaan aikaan kun toimintoja organisoidaan ja tehokkuutta lisätään, Ixonos mukauttaa kulurakennettaan varmistaakseen tulevan kilpailukykynsä. Säästötoimenpiteet, joista Yhtiö on
tiedottanut 16.9.2013, ovat tarpeen yrityksen kulurakenteen sopeuttamiseksi
Vuonna 2012 alkaneeseen muutosprosessiin liittyen Ixonos on sopeuttanut kapasiteettiaan laskenutta liikevaihtoa vastaavaksi.
Ixonosin henkilöstö vähentyi vuoden 2012 aikana Suomessa 166 työntekijällä ja ulkomaantoimipisteissä Virossa, Slovakiassa ja
Kiinassa 176 henkilöllä. Vuoden 2013 aikana 8.11.2013 mennessä henkilöstö on edelleen vähentynyt Suomessa 71 työntekijällä ja
ulkomaantoimipisteissä Saksassa, Isossa-Britanniassa, Virossa, Slovakiassa ja Kiinassa 69 henkilöllä. Edellisten toimien lisäksi Yhtiö
on toteuttanut useita muita säästötoimia kulurakenteensa sopeuttamiseksi.
Uuden strategian toimivuuden ja/tai implementoinnin mahdollinen epäonnistuminen tai toteutuminen Yhtiön odotuksista poikkeavalla tavalla voi vaikuttaa epäedullisesti Ixonosin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
Täydennys kappaleeseen ”Riskitekijät”
Rekisteröintiasiakirjan kohtaan ”Riskitekijät” lisätään uusi riskitekijä joka nimetään ja kuuluu seuraavasti:
Oikeudenkäynteihin liittyvät riskit
Esitteen päivämääränä Yhtiö on osallisena Helsingin käräjäoikeudessa vireillä olevassa oikeudenkäynnissä, joka koskee mobiilipalveluiden toimittamista koskevan sopimuksen päättymiseen liittyvää erimielisyyttä. Mobiilipalveluiden toimittaja vaatii Yhtiöltä osapuolten välillä olleen sopimuksen päättymisen seurauksena yhteensä 150 870 euron suoritusta viivästyskorkoineen 15.8.2013
lukien sekä oikeudenkäyntikuluja. Yhtiö tulee vastustamaan mobiilipalveluiden toimittajan vaatimusta perusteettomana, mutta
riskin realisoituminen riippuu oikeudenkäynnin lopputuloksesta.
Edellä mainitun oikeudenkäynnin lisäksi Yhtiö ei ole tällä hetkellä osallisena oikeudenkäynnissä tai välimies- tai viranomaismenettelyssä, jolla olisi olennaista merkitystä Yhtiön taloudelliseen asemaan. Ixonos kuitenkin altistuu liiketoiminnassaan erilaisille oikeudellisille riskeille, joita saattaa aiheutua muun muassa Yhtiön ainutlaatuisen Dream-Design-Deliver –lähestymistavan mukaisten
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ratkaisujen toimituksiin. On mahdollista, että Ixonos joutuu tulevaisuudessa osalliseksi oikeudenkäyntiin tai välimies- tai viranomaismenettelyyn joko Suomessa tai ulkomailla. Mihin tahansa edellä mainittuihin prosesseihin tai menettelyihin liittyvät riskit ja
kustannukset voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
Yhtiö on solminut vuonna 2012 projektisopimuksen aasialaisen operaattorin kanssa. Projekti on viivästynyt ja kääntynyt tappiolliseksi kolmannen vuosineljänneksen 2013 aikana, ja Yhtiö on kirjannut ajanjaksolta 1.1.─30.9.2013 antamaansa tilintarkastamattomaan osavuosikatsaukseen merkittävän tappiovarauksen projektista. Yhtiö on tehnyt sopimuksen kyseisen operaattorin kanssa
vuonna 2012 solmitun kiinteähintaisen projektin mahdollisesta päättämisestä tietyin uusin ehdoin vuoden 2013 loppuun mennessä. Projektiin liittyy edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä ja riskejä, johtuen erimielisyyksistä liittyen sopimuksen piiriin kuuluvista toiminnallisuuksia ja vaatimuksista. Asiakkaalla on oikeus esittää korvausvaatimuksia sopimuksen pohjalta, jolloin sopimuksen
vastuunrajoitukset asettavat rajoja Ixonosin korvausriskille. Yhtiö pyrkii rajaamaan sopimuksen riskejä eri keinoin, ja neuvottelemaan ratkaisua projektin lopputoimitusten osalta. On kuitenkin mahdollista, että Ixonos joutuu tulevaisuudessa projektin osalta
osalliseksi välimiesmenettelyyn, jolloin prosessiin liittyvät riskit ja kustannukset voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön
liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
Vuonna 2012 alkaneeseen muutosprosessiin liittyen Ixonos on sopeuttanut kapasiteettiaan laskenutta liikevaihtoa vastaavaksi,
minkä seurauksena Yhtiön henkilöstön määrä on vähentynyt merkittävästi. On myös mahdollista, että Yhtiö joutuu tulevaisuudessa
toteuttamaan Ixonos-konsernin piirissä erilaisia henkilöstöjärjestelyjä. Yhtiö on 16.9.2013 tiedottanut suunnittelevansa toteuttaa
joukon globaaleja säästötoimenpiteitä syksyn 2013 aikana, ja osana tätä Yhtiö on käynnistänyt Suomen henkilöstöään koskevat
yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista syistä johtuen. Tällaisiin järjestelyihin liittyy riski erilaisista vaatimuksista Yhtiötä kohtaan, jotka voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Ixonosin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen
asemaan. Alalla toimivat työntekijä- tai työnantajajärjestöt saattavat ajautua työehtoihin liittyviin riitoihin, jotka saattavat johtaa
työtaistelutoimenpiteisiin.
Mikä tahansa edellä mainituista seikoista voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Ixonosin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja
taloudelliseen asemaan.
Täydennys kappaleeseen ”Riskitekijät─Taloudelliset riskit”
Rekisteröintiasiakirjan kohtaan ”Riskitekijät─Taloudelliset riskit” lisätään uusi riskitekijä joka nimetään ja kuuluu seuraavasti:
Yhtiön kannattavuuteen ja kassavirtaan liittyvät riskit
Mikäli Yhtiö ei kykene saavuttamaan kannattavuutta ja sen liiketoiminnan rahavirta ei ole riittävä rahoittamaan sen toimintoja, se
saattaa tarvita Osakeannin jälkeen lisärahoitusta, jota ei välttämättä ole saatavilla houkuttelevin ehdoin tai ollenkaan.
Yhtiö on tehnyt tappiollisen tuloksen vuonna 2012 sekä Yhtiön katsauskauden 1.1.─30.9.2013 tulos oli tappiollinen. Ixonosin tilikauden tappio oli 22,0 miljoonaa euroa 31.12.2012 ja katsauskauden 1.1.─30.9.2013 tappio oli 9,4 miljoonaa euroa. Ixonosin rahavarat olivat 30.9.2013 0,5 miljoonaa euroa, lainat yhteensä 15,7 miljoonaa euroa ja nettovelka 15,2 miljoonaa euroa.
Yhtiön 6.11.2013 antamassa tulosvaroituksessa Ixonos ennustaa vuoden 2013 liikevaihdon jäävän alle aiemmin arvioidun. Yhtiö
arvioi uudessa ennusteessaan vuoden 2013 liikevaihdon olevan tasolla 34 miljoonaa euroa, vaihteluvälin ollessa +/- 1,5 miljoonaa
euroa. Koko vuoden käyttökatteen arvioidaan olevan negatiivinen.
Yhtiön kyky saavuttaa kannattavuus tulevaisuudessa riippuu sen kyvystä toteuttaa uuden strategian myyntitavoitteet ja strategian
implementointi tavoitellulla tavalla ja sopeuttaa kapasiteettinsa ja kulurakenteensa liikevaihtoa vastaavaksi varmistaen kuitenkin
tulevan kilpailukykynsä (Katso ”Ixonosin Rekisteröintiasiakirjan 17.1.2013 täydentäminen ─ Riskitekijät ─ Uuden strategian toimivuutta ja implementointia koskeva riski”). Ixonos ei odota saavansa riittävästi liikevaihtoa vuonna 2013 rahoittaakseen pelkästään
liikevaihdosta saatavalla kassavirralla toimintaansa, kuten muutosprosessinsa eteenpäin viemistä ja rahoittaakseen vuonna 2013
erääntyvien lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksua.
Ei voi olla varmuutta siitä saavuttaako Ixonos tavoittelemansa kannattavuuden. Vaikka Ixonos saavuttaisi kannattavuuden, ei ole
varmuutta siitä, että se pystyy ylläpitämään kannattavuuden. Niin kauan kuin Ixonosin liiketoiminnan rahavirta ei riitä rahoittamaan
sen toimintoja, Ixonosin on jatkettava toimintojensa rahoittamista ulkopuolisella rahoituksella. Jos Ixonosin liiketoimintojen tuleva
rahavirta on riittämätön kattamaan sen kulut ja Ixonos ei pysty saamaan lisärahoitusta oikeina ajankohtina tai sopivilla ehdoilla
liiketoimintansa rahoittamiseksi, sillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Ixonosin liiketoimintaan ja se saattaa vaatia Ixonosta
rajoittamaan tai keskeyttämään toimintojaan tai se voi johtaa Yhtiön maksukyvyttömyystilaan.
Päivitys kappaleeseen ”Taloudelliset riskit – Riski käyttöpääoman riittävyydestä”
Rekisteröintiasiakirjan kohta ” Taloudelliset riskit – Riski käyttöpääoman riittävyydestä” muutetaan kuulumaan seuraavasti:
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Yhtiön nykyinen käyttöpääoma ei tämän Esitteen päivämääränä riitä sen seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin. Yhtiö arvioi tämän Esitteen
päivämääränä, että sen käyttöpääoma riittää arviolta seuraavien kuuden kuukauden tarpeisiin edellyttäen vähintään 5,0 miljoonan euron
nettomääräisen Osakeannin toteutumista sekä Yhtiön vuodelle 2014 laatimien rahavirtaennusteiden toteutumista.
Yhtiön nykyisen käyttöpääoman riittämättömyys tämän Esitteen päivämääränä sen seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin on seurausta muun
muassa
-

pääasiakkaan ostojen vähentymisestä ja strategiamuutoksesta ja siitä seuranneesta kassavirran vähentymisestä
uusien merkittävien asiakkuuksien ja niistä generoituvan kassavirran ennakoitua hitaammasta saamisesta
Aasialaisen asiakkaan kanssa toteutettavan projektin kääntyminen tappiolliseksi ja sen maksujen viivästyminen
liiketoiminnan volyymiin nähden liian raskaasta kustannusrakenteesta
rahoituksen lyhytaikaisuudesta lyhennyksineen
Yhtiön toiminnan uudelleenjärjestelystä aiheutuneista kustannuksista

Yhtiö on toteuttanut ja toteuttamassa useita toimenpiteitä rahoitusasemansa turvaamiseksi:
-

Osakeanti ja siihen liittyvien merkintäsitoumusten ja –takauksen vastaanottaminen

-

Yhtiö on 8.10.2013 tiedottanut suunnitelmistaan Osakeannin lisäksi kerätä enintään 3,5 miljoonaa euroa Suunnatulla Annilla tai Optio- tai Erityisillä Oikeuksilla. Yhtiö jatkaa Suunnatun Annin ja Optio- tai Erityisten Oikeuksien liikkeeseenlaskun
selvitystä Osakeannin jälkeisen hallituksen antivaltuutuksen puitteissa.

-

Yhtiö julkisti uuden strategiansa 22.10.2013. Yhtiö on valinnut painopistealueikseen asiakkuussegmenttejä, joissa mobiilin
internet- teknologian nähdään muuttavan asiakaskohderyhmien ansaintalogiikkaa voimakkaasti. Yhtiö katsoo, että sen
osaamisella on näissä segmenteissä merkittävä liikevaihdon kasvupotentiaali.

-

Yhtiössä on edelleen sopeutettu kustannuksia ja niitä tullaan tarvittaessa muun muassa yhteistoimintamenettelyn kautta
edelleen laskemaan. Myös kiinteiden kulujen puolella Yhtiö on jo tehnyt ja tekee edelleen sopeuttamistoimia koskien
muun muassa toimitilakustannuksia. Jo käynnistettyjen kulusäästötoimenpiteiden vaikutukset näkyvät Yhtiön kulurakenteessa kannattavuutta parantavina syksyn 2013 ja vuoden 2014 aikana.

-

Yhtiön rahoittajien myöntämiin lainoihin liittyviin rahoituskovenantteihin saadut sitoumukset olla kovenanttirikkomusten
perusteella irtisanomatta lainoja 31.12.2014 asti.

-

Turretin kanssa tehty sopimus lainojen lyhennysten siirtämisestä tietyissä olosuhteissa 31.12.2014 saakka seuraavasti:
Osakeannin yhteydessä Turret on 7.11.2013 antanut sitoumuksen, jonka mukaan Turret vaatii Yhtiölle myöntämiään yhteensä noin 3,5 miljoonan euron lyhytaikaisia lainoja takaisin maksettaviksi aikaisintaan 31.12.2014, mikäli Osakeanti toteutetaan nettomääräisenä vähintään 4,5 miljoonan euron suuruisena 20.12.2013 mennessä. Turret ei myöskään kuittaa
merkintäsitoumuksen- ja takauksen perusteella tekemiensä osakemerkintöjen merkintähintoja yllä mainittuihin lainoihin
perustuvilla saamisillaan. Sitoumuksen mukaan Turretilla on, niin vaatiessaan, oikeus konvertoida kyseisiä lainojaan kokonaan tai osittain joko Ixonosin liikkeeseen laskemaksi osakepääomaksi, hybridilainaksi tai Yhtiön muuksi IFRS-sääntöjen
mukaiseksi oman pääoman ehtoiseksi instrumentiksi siten, että instrumentin ehdot ovat markkinaehtoisia. Mikäli Annit
toteutetaan 31.12.2014 mennessä vähintään 5 miljoonan euron suuruisena, on Turret oikeutettu vaatimaan kyseisten
lainojen takaisinmaksua korkoineen sillä määrällä, jolla Antien toteutus ylittää nettomääräisenä 5 miljoonaa euroa. Yhtiön
hallitus ja Yhtiön rahoitussopimuksen mukaiset rahoittajat ovat hyväksyneet sitoumuksen. Mikäli Osakeantia ei toteuteta
20.12.2013 mennessä siten, että Yhtiö saa siitä vähintään 4,5 miljoonan euron nettovarat voi Turret vaatia lainat takaisinmaksettavaksi niitä koskevien sopimusten mukaisesti eli 30.11.2013 erääntyisi 1,0 miljoonaa euroa ja 31.12.2013
erääntyisi 2,5 miljoonaa euroa.

Yhtiö arvioi tämän Esitteen päivämääränä, että sen käyttöpääoma riittää arviolta seuraavien kuuden kuukauden tarpeisiin edellyttäen vähintään 5,0 miljoonan euron nettomääräisen Osakeannin toteutumista sekä Yhtiön vuodelle 2014 laatimien rahavirtaennusteiden toteutumista.
Mikäli edellä mainittujen toimenpiteiden vaikutukset eivät toteudu suunnitellun mukaisesti, voi tämä johtaa käyttöpääoman ehtymiseen, rahoitussopimusten irtisanomiseen ja vaikeuksiin Yhtiön liiketoiminnan jatkamisessa seuraavan kuuden kuukauden aikana.
Jos Osakeannista ei saada 5,0 miljoonan euron nettomääräisiä lisävaroja tai ilman Yhtiön vuodelle 2014 laatimien rahavirtaennusteiden toteutumista, Yhtiö todennäköisesti menettää maksuvalmiutensa ilman jatkotoimenpiteitä eikä se näissä olosuhteissa kykene rahoittamaan suunniteltua toimintaansa tai maksamaan takaisin velkojaan alkuperäisten maksuehtojen mukaisesti. Edellä mainittu maksuvalmiuden menettäminen voisi huonoimmassa tilanteessa johtaa selvitystilaan joutumiseen tai yrityssaneeraukseen
taikka konkurssiin asettamiseen.
Mikäli edellä mainitut edellytykset käyttöpääoman riittävyydelle Yhtiön seuraavan kuuden kuukauden tarpeisiin eivät täyty, tulee
syntynyt vaje kattaa muilla toimenpiteillä, kuten (i) käyttämällä Yhtiön hallituksella voimassa olevaa osakeantivaltuutusta esimer45 (68)

kiksi yllä mainittujen Suunnatun Annin tai Optio- tai Erityisten Oikeuksien liikkeeseen laskemiseksi, (ii) konvertoimalla Yhtiön Turretilta olevia lainoja yllä olevan mukaisesti oman pääoman ehtoiseksi instrumentiksi, (iii) Yhtiön toimintojen lisätehostamisella ja
uudelleenjärjestämisellä, (iv) Yhtiön liiketoimintojen ja omaisuuserien myynnistä saaduilla varoilla, (v) lisärahoituksella, (vi) rahoituksen uudelleenjärjestelyllä tai (vii) edellä mainittujen keinojen yhdistelmillä.
Käyttöpääoman riittävyys vuoden 2014 toisella vuosipuoliskolla edellyttää vuodelle 2014 laadittujen rahavirtaennusteiden ennakoitua parempaa toteutumista tai rahoituksen uudelleen järjestelemistä erityisesti huomioiden 31.12.2014 erääntyvien lainojen
enimmäismäärä 5,5 miljoonaa euroa, sisältäen Turretin lainat 3,5 miljoonaa euroa, ja Yhtiön rahoituskovenantteihin liittyvien rahoittajien antamien sitoumuksien olla irtisanomatta lainoja kovenanttirikkomusten perusteella päättyminen 31.12.2014. Käyttöpääoman riittämättömyyden seurauksena Yhtiö voi menettää maksuvalmiutensa, eikä se kykene rahoittamaan suunniteltua toimintaansa tai maksamaan takaisin velkojaan alkuperäisten maksuehtojen mukaisesti. Edellä mainittu maksuvalmiuden menettäminen
voi johtaa selvitystilaan joutumiseen tai yrityssaneeraukseen taikka konkurssiin asettamiseen.
Mikäli edellä mainitut edellytykset käyttöpääoman riittävyydelle Yhtiön vuoden 2014 toisen vuosipuoliskon tarpeisiin eivät täyty,
tulee syntynyt vaje kattaa muilla toimenpiteillä, kuten (i) käyttämällä Yhtiön hallituksella voimassa olevaa osakeantivaltuutusta
esimerkiksi yllä mainittujen Suunnatun Annin tai Optio- tai Erityisten Oikeuksien liikkeeseen laskemiseksi, (ii) konvertoimalla Yhtiön
Turretilta olevia lainoja yllä olevan mukaisesti oman pääoman ehtoiseksi instrumentiksi, (iii) Yhtiön toimintojen lisätehostamisella ja
uudelleenjärjestämisellä, (iv) Yhtiön liiketoimintojen ja omaisuuserien myynnistä saaduilla varoilla, (v) lisärahoituksella, (vi) rahoituksen uudelleenjärjestelyllä muulla kuin yllämainituin tavoin tai (vii) edellä mainittujen keinojen yhdistelmillä.
Päivitys kappaleeseen ”Taloudelliset riskit – Korko ja maksuvalmiusriski”
Rekisteröintiasiakirjan kohta ” Taloudelliset riskit – Korko ja maksuvalmiusriski” muutetaan kuulumaan seuraavasti:
Yhtiön tulot sekä operatiiviset rahavirrat ovat pääosin riippumattomia markkinakorkojen vaihteluista. Yhtiö on altistunut rahavirran
korkoriskille lainasalkun kautta, joka koostuu lyhytaikaisista ja pitkäaikaisista vaihtuvakorkoisista lainoista. Yhtiön rahoittajien
myöntämiin lainoihin liittyy rahoituskovenantteja. Mikäli Ixonos ei täytä sovittujen rahoituskovenanttienvaatimuksia, rahoittajilla
on oikeus irtisanoa takaisinmaksettavaksi lainat, joita kovenanttisopimus koskee. Rahoituskovenanttien rikkoutuminen saattaa
aiheuttaa joko Yhtiön rahoituskulujen nousun tai vaatimuksen vieraan pääoman ehtoisten lainojen joko osittaiseen tai kokonaiseen
nopeaan takaisinmaksuun. Suurimmat riskit kovenanttien rikkoutumiseen liittyvät markkinatilanteesta johtuvasta käyttökatteen
heilahtelusta tai mahdollisesta tarpeesta Yhtiön käyttöpääoman lisäämiseen vieraan pääoman ehtoisella rahoituksella. Riskiä pyritään hallitsemaan neuvotteluilla rahoittajien kanssa sekä ylläpitämällä valmiutta erilaisiin rahoitusratkaisuihin.
Omavaraisuusasteen tulee olla vähintään 35 prosenttia tarkasteluajankohtana. Osassa lainoista korollisten nettovelkojen (oikaistun
taseen korolliset velat pois lukien pääomalainat ja lisättynä konsernin kassavaroilla) ja käyttökatteen suhteen tulee olla enintään
3,0:1 ajankohdasta riippuen sekä osassa lainoista korollisten nettovelkojen (oikaistun taseen korolliset nettovelat pois lukien leasingvastuukanta ja pääomalainat ja lisättynä konsernin kassavaroilla) ja käyttökatteen suhde tulee olla enintään 2,5:1. Kovenanttiehtojen täyttymistä tarkastellaan puolivuosittain 30.6 ja 31.12.
Niiden rahoituslainojen määrä, joita kovenantit koskevat, oli 30.9.2013 pääomamäärältään yhteensä 7,2 miljoonaa euroa
(31.12.2012: 8,0 miljoonaa euroa). Ajankohtana 30.9.2013 Yhtiön omavaraisuusaste oli 7,5 prosenttia ja korollisten velkojen ja
käyttökatteen suhde negatiivinen. Yhtiö on rikkonut 30.6.2013 lainasopimuksiinsa liittyviä rahoituskovenantteja, mutta on saanut
rahoittajilta vapautuksen lainojen välittömälle takaisinmaksulle. Vapautus ulottuu 31.12.2014 saakka. Kovenanttiehtojen täyttymistä tarkastellaan puolivuosittain 30.6 ja 31.12.
Yhtiön suurin osakkeenomistaja Turret on myöntänyt Ixonosille lyhytaikaista rahoitusta 3,5 miljoonan euron edestä. Lainoista
erääntyy maksettavaksi 1,0 miljoonaa euroa 30.11.2013 ja 2,5 miljoonaa euroa erääntyy maksettavaksi 31.12.2013 mennessä.
Lainojen vakuudeksi Yhtiö on pantannut yrityskiinnitysvelkakirjoja.
Turret on antanut Yhtiölle 7.11.2013 sitoumuksen olla vaatimatta lainojaan takaisinmaksettaviksi ennen ajankohtaa 31.12.2014.
Turretin antama sitoumus on ehdollinen sille, että Osakeanti toteutetaan nettomääräisenä vähintään 4,5 miljoonan euron (sisältäen Turretin osakemerkinnät) suuruisena 20.12.2013 mennessä. Turret ei myöskään kuittaa merkintäsitoumuksen- ja takauksen
perusteella tekemiensä osakemerkintöjen merkintähintoja yllä mainittuihin lainoihin perustuvilla saamisillaan. Sitoumuksen mukaan Turretilla on, niin vaatiessaan, oikeus konvertoida kyseisiä lainojaan kokonaan tai osittain joko Ixonosin liikkeeseen laskemaksi
osakepääomaksi, hybridilainaksi tai Yhtiön muuksi IFRS-sääntöjen mukaiseksi oman pääoman ehtoiseksi instrumentiksi siten, että
instrumentin ehdot ovat markkinaehtoisia. Mikäli Annit toteutetaan 31.12.2014 mennessä vähintään 5 miljoonan euron suuruisena, on Turret oikeutettu vaatimaan kyseisten lainojen takaisinmaksua korkoineen sillä määrällä, jolla Antien toteutus ylittää nettomääräisenä 5 miljoonaa euroa. Yhtiön hallitus ja Yhtiön rahoitussopimuksen mukaiset rahoittajat ovat hyväksyneet sitoumuksen.
Mikäli Osakeantia ei toteuteta 20.12.2013 mennessä siten, että Yhtiö saa siitä vähintään 4,5 miljoonan euron nettovarat voi Turret
vaatia lainat takaisinmaksettavaksi niitä koskevien sopimusten mukaisesti eli lainoista erääntyisi 1,0 miljoonaa euroa 30.11.2013 ja
2,5 miljoonaa euroa erääntyisi 31.12.2013.
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Yhtiössä pyritään jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liiketoiminnan vaatimaa rahoituksen määrää, jotta Yhtiöllä olisi tarpeeksi
likvidejä varoja toiminnan rahoittamiseksi ja erääntyvien lainojen takaisinmaksuun. Yhtiön rahavarat 30.9.2013 koostuivat lähes
kokonaan pankkitileillä olevista varoista. Yhtiön maksuvalmiutta ja rahoituksen riittävyyttä seurataan jatkuvasti. Mahdolliset häiriöt
perusliiketoiminnan rahavirrassa heikentäisivät Ixonosin taloudellista asemaa.
Korkoriskien realisoituminen vaikeuttaisi Yhtiön ulkopuolisen rahoituksen saatavuutta ja korkoriskien toteutumisella voi olla olennainen epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
Päivitys kappaleeseen ”Taloudelliset riskit – Luottoriski”
Rekisteröintiasiakirjan kohta ”Taloudelliset riskit – Luottoriski” muutetaan kuulumaan seuraavasti:
Yhtiöllä on asiakkaita, joilla on kohonnut luottoriski. Yhtiön rahavirrasta kuitenkin suuri osa tulee sellaisten erilaisten vakiintuneiden
instituutioiden, julkisen sektorin ja yritysten maksuina, joilla on asianmukainen luottohistoria.
Katsauskaudella 1.1.2013–30.9.2013 Yhtiö on kirjannut luottotappioita ja myyntisaamisten arvonalentumistappioita yhteensä
67 tuhatta euroa. Katsauskaudella 1.1.2012–30.9.2012 Yhtiö ei ole kirjannut luottotappioita ja myyntisaamisten arvonalentumistappioita. Tilikauden 2012 aikana Yhtiö kirjasi myyntisaamisista luottotappioita sekä arvonalentumistappioita yhteensä 602 tuhatta
euroa. Yhtiön luottoriskin enimmäismäärä vastaa rahoitusvarojen kirjanpitoarvoa.
Luottoriskien realisoitumisella voi olla olennainen epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
Täydennys kappaleeseen ”Riskitekijät─Taloudelliset riskit”
Rekisteröintiasiakirjan kohtaan ”Riskitekijät─Taloudelliset riskit” lisätään uusi riskitekijä joka nimetään ja kuuluu seuraavasti:
Rahoituksen riittävyyteen ja saamiseen liittyvät riskit
Ixonosilla on merkittävä määrä velkaa, mikä voi rajoittaa sen rahoituksellista ja toiminnallista joustavuutta. Ixonosin lainat olivat
yhteensä 15,7 miljoonaa euroa 30.9.2013. Lisäksi Yhtiö on ottanut sen suurimmalta osakkeenomistajalta Turretilta uutta lyhytaikaista velkaa 1,0 miljoonaa euroa edellä mainitun ajankohdan jälkeen.
Osakeannin toteuttamisen jälkeen Ixonosin kyky rahoittaa toimintojaan ja pienentää sen velkojen määrää riippuu edelleen useista
tekijöistä, kuten liiketoiminnan rahavirrasta sekä velkarahoituksen ja oman pääoman rahoituksen saatavuudesta, eikä voi olla varmuutta siitä, että tällaista rahoitusta on saatavilla tulevaisuudessa. Ei voi olla varmuutta myöskään siitä, että Ixonos pystyy saamaan lisää velkaa tai uudelleen rahoittamaan nykyiset velkansa hyväksyttävillä ehdoilla tai ollenkaan.
Suurella velkaantumisasteella on merkittäviä seurauksia osakkeenomistajille. Ixonosin on esimerkiksi käytettävä olennainen osa
liiketoiminnan rahavirrasta lainavelvoitteidensa hoitamiseen, mikä voi vähentää liiketoiminnan, investointien, käyttöpääoman ja
muiden tarpeiden rahoittamiseen käytettävissä olevia varoja. Ixonosin velkaantumisaste myös lisää sen alttiutta tuotannollisten
haasteiden, talouden ja markkinoiden yleisille olosuhteille sekä rajoittaa sen joustavuutta sen suunnitellessa tai reagoidessa sen
toiminnassa tai kohdemarkkinoilla tapahtuneisiin muutoksiin.
Lisäksi lainamarkkinoiden epäedullinen kehitys, joko yksin tai yhdistettynä yleisen taloudellisen tilanteen heikkenemiseen, voi
vaikuttaa olennaisen haitallisesti Ixonosin kykyyn saada lisää lainarahoitusta sekä rahoituksen hintaan tai muihin ehtoihin. Epäonnistuminen riittävän rahoituksen saamisessa toimintaa varten tai rahoituksen korkeampi hinta tai epäsuotuisat ehdot voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Ixonosin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Lisäksi Ixonosin mahdollisesti kohtaamat vaikeudet rahoituksessa voivat estää Ixonosia toteuttamasta sen tulevia mahdollisia investointeja liiketoimintansa
vakauttamiseksi ja parantamiseksi ja voivat johtaa siihen, että Ixonos menettää tulevaisuudessa esiin tulevia liiketoimintamahdollisuuksia. Tällä puolestaan voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Ixonosin kilpailuasemaan.
Edellä mainittujen riskien toteutuminen yksin tai yhdessä saattaa johtaa Yhtiön maksukyvyttömyystilaan (katso myös ”Ixonosin
Rekisteröintiasiakirjan 17.1.2013 täydentäminen ─ Taloudelliset riskit – Riski käyttöpääoman riittävyydestä”).
Päivitys kappaleeseen ”Taloudelliset riskit – Liikearvo ja aineettomille hyödykkeille allokoitu hankintameno”
Rekisteröintiasiakirjan kohta ”Taloudelliset riskit – Liikearvo ja aineettomille hyödykkeille allokoitu hankintameno” muutetaan kuulumaan seuraavasti:
Yritysostojen seurauksena Ixonosin taseessa on merkittävä määrä liikearvoa. Liikearvon määrä oli 30.9.2013 Yhtiön taseessa yhteensä 10,8 miljoonaa euroa ja sen suhde omaan pääomaan oli noin viisinkertainen Yhtiön oman pääoman ollessa 30.9.2013 2,1
miljoonaa euroa. Liikearvo testataan vuosittain, vuoden viimeisen neljänneksen aikana, ja myös muulloin jos tarvetta ilmenee.
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Vuoden 2013 aikana Yhtiö on tehnyt liikearvojen arvonalentumistestauksen vuosineljänneksittäin. Katsauskaudella
1.1.2013─30.9.2013 Yhtiö kirjasi arvonalentumistappiota 1,6 miljoonaa euroa. Tilikaudella 2012 Yhtiö kirjasi liikearvon arvonalentumistappiota 11,2 miljoonaa euroa. Tilikaudella 2011 tai 2010 Yhtiö ei kirjannut liikearvon arvonalentumistappiota.
Vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä Yhtiön liikearvojen testauksessa käyttämät taustaolettamat ovat olleet seuraavat: Vuoden
2013 viimeinen neljännes alustavan budjetin mukaisesti, vuodet 2014–2017 liikevaihto keskimääräisen noin 5 prosentin markkinakasvun mukaisesti, jonka uskotaan kuvaavan Yhtiön toimialan kasvua kansainvälisesti. Ennustejakson jälkeisen kasvun oletuksena
on käytetty konservatiivista 1 prosentin BKT -kasvua. Kassavirtaa tuottavan yksikön liikevoiton ennustejaksolla odotetaan olevan 1,9 prosenttia ja 9,6 prosenttia välillä. Ennustetut liikevoittotasot ovat konservatiivisempia kuin Yhtiön sisäisesti itselleen asettamat
pitkän aikavälin liikevoittotavoitteet. Käytetty diskonttokorko on ollut 12 prosenttia. Liikearvon testauksessa tärkeimmät herkkyystekijät ovat terminaaliarvon kasvuprosentti ja käytetty diskonttokorko. Mikäli terminaaliarvon kasvuprosenttina olisi käytetty 0,5
prosenttia yhden prosentin sijaan, olisi se johtanut 0,5 miljoonan euron lisäarvonalentumiseen. Mikäli diskonttokorkona olisi käytetty 13 prosenttia kahdentoista prosentin sijaan, olisi se johtanut 1,0 miljoonan euron lisäarvonalentumiseen.
Yritysostojen yhteydessä hankitut aineettomat hyödykkeet olivat Ixonosin taseessa 30.9.2013 yhteensä 0,3 miljoonaa euroa. Ixonos
arvioi tilinpäätöspäivänä, onko viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo on alentunut. Jos viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähennettynä
myynnistä aiheutuvilla menoilla tai sitä korkeampi käyttöarvo.
Arvonalentumistestauksessa käytetyt rahavirtaennusteet perustuvat Ixonosin johdon taloudellisiin ennusteisiin. On mahdollista,
että rahavirtaennusteisiin liittyvät oletukset eivät toteudu, minkä seurauksena syntyvillä liikearvon arvonalennuksilla voi olla olennainen epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
Täydennys kappaleeseen ”Riskitekijät─Taloudelliset riskit”
Rekisteröintiasiakirjan kohtaan ”Riskitekijät─Taloudelliset riskit” lisätään uusi riskitekijä joka nimetään ja kuuluu seuraavasti:
Laskennallista verosaamista koskeva riski
Yhtiön toimintaan on kohdistunut merkittäviä haasteita sen suurimman yksittäisen asiakkaan vuonna 2011─2012 tekemän strategiamuutoksen johdosta. Vaikka Yhtiö on sopeuttanut toimintojaan ja kustannuksiaan voimakkaasti uudelle alemmalle kustannustasolle ja hakenut uusia asiakkuuksia, kannattavuus on ollut negatiivinen. Yhtiön toteuttamien ja jo käynnistettyjen kulusäästötoimenpiteiden vaikutukset näkyvät Yhtiön kulurakenteessa kannattavuutta parantavina syksyn 2013 ja vuoden 2014 aikana. Edellisen
lisäksi Yhtiö on uudistanut strategiansa vuoden 2013 aikana ja valinnut painopistealueikseen asiakkuussegmenttejä, joissa mobiilin
internet teknologian nähdään muuttavan asiakaskohderyhmien ansaintalogiikkaa voimakkaasti.
Yhtiön katsauskautta 1.1.2013─30.9.2013 koskeva osavuosikatsaus on laadittu toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti
huomioiden Yhtiön meneillään olevat rahoitusjärjestelyt, uusi strategia sekä liiketoimintaennuste vuoden 2014 loppuun. Ennusteissa on huomioitu todennäköiset tai nähtävissä olevat muutokset tulevaisuuden odotuksissa niin tulovirran kuin odotettavissa olevien menojen osalta.
Yhtiöllä on voimassaolevan Suomen verolainsäädännön mukaan aikaa vuoteen 2022 asti hyödyntää laskennallisia verosaamisiaan.
Yhtiöllä oli ajankohtana 30.9.2013 taseessa laskennallisia verosaamisia 4,8 miljoonaa euroa. Laskennallisista verosaamisista 4,3
miljoonaa euroa tulee Suomen yhtiöistä vuodelta 2012.
Laskennallisista verosaamisista 0,5 miljoonaa euroa tulee Ixonosin isobritannialaisesta tytäryhtiöstä, joka on perustettu lokakuussa
2011. Toiminnan käynnistäminen ja asiakaspohjan rakentaminen aiheuttaa kustannuksia verrattuna toimintaan vakiintuneessa
ympäristössä. Tytäryhtiön toiminnan katsotaan vakiintuvan normaalille toimintatasolle vuoden 2013 loppuun mennessä. IsoBritannian tytäryhtiö on osa Ixonosin design-painotteista uutta strategiaa. Isossa-Britanniassa verosaamisten hyödyntämistä ei ole
rajoitettu ajallisesti.
Vaikka Yhtiö katsoo, että sen toiminta on going concern-periaatteen mukaista ja, että Yhtiöllä on riittävät edellytykset normaalien
toimintaolettamien puitteissa hyödyntää sen taseessa olevat verosaamisensa tulevaisuudessa, on kuitenkin mahdollista, ettei Yhtiö
pysty hyödyntämään sen taseessa olevia verosaamisia, millä voi olla olennainen epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
Päivitys kappaleeseen ”Toimialaan liittyvät riskit –Suhdannevaihtelut”
Rekisteröintiasiakirjan kohta ” Toimialaan liittyvät riskit ” muutetaan kuulumaan seuraavasti:
Talouden suhdannevaihtelut saattavat vaikuttaa Yhtiön asiakkaiden palveluiden ja tuotteiden kysyntään ja sitä kautta niiden tuotekehitysbudjetteihin pienentävästi. Lisäksi suhdannevaihtelut saattavat vaikuttaa Yhtiön tarjoamia palveluita ja tuotteita koskevien
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ostopäätöksien tekemisen pitkittymiseen. Edellä mainitut seikat voivat Yhtiön asiakasostojen vähentymisen tai Yhtiön palveluita tai
tuotteita koskevien ostopäätösten viivästymisen kautta vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja
taloudelliseen asemaan heikentävästi.
Päivitys kappaleeseen ”Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema”
Päivitys kappaleeseen ”Tulevaisuudennäkymät – Tilikautta 2012 koskeva tulosarvio”
Rekisteröintiasiakirjan kohta ”Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema- Tulevaisuudennäkymät – Tilikautta 2012 koskeva tulosarvio” korvataan seuraavalla kappaleella ”Tilikautta 2013 koskeva tulosennuste”:
Ixonos ennustaa vuoden 2013 liikevaihdon jäävän alle aiemmin arvioidun. Yhtiö arvioi uudessa ennusteessaan vuoden 2013 liikevaihdon olevan tasolla 34 miljoonaa euroa, vaihteluvälin ollessa +/- 1,5 miljoonaa euroa. Koko vuoden käyttökatteen arvioidaan
olevan negatiivinen.
Aikaisemmin yhtiö arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan 35 - 38 miljoonaa euroa, ja koko vuoden käyttökatteen arvioitiin olevan
negatiivinen.
Pääsyynä ohjeistuksen muutokseen ovat aasialaiseen operaattoriasiakkuuteen ja meneillään oleviin projekteihin liittyvät näkymien
muutokset. Yhtiö on tehnyt sopimukseen kyseisen operaattorin kanssa vuonna 2012 solmitun kiinteähintaisen projektin mahdollisesta päättämisestä tietyin uusin ehdoin vuoden 2013 loppuun mennessä. Tämän johdosta kyseisen projektin liikevaihdon odotetaan jäävän aikaisempaa ennustetta alhaisemmalle tasolle, ja Yhtiö arvioi myös muun liiketoiminnan kyseisen operaattorin kanssa
jäävän aikaisemmin arvioitua pienemmäksi.
Toissijaisena syynä ohjeistuksen muutokseen ovat loppuvuoden heikentyneet näkymät tiettyjen muiden liiketoiminta-alueiden
osalta.
Päivitys kappaleeseen ”Osavuosikatsauksen 30.9.2012 julkistamisen jälkeiset tapahtumat”
Rekisteröintiasiakirjan kohta ”Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema- Osavuosikatsauksen 30.9.2012 jälkeiset tapahtumat”
korvataan seuraavalla kappaleella ”Osavuosikatsauksen 30.9.2013 täydentämisen julkistamisen jälkeiset tapahtumat”:
Osavuosikatsauksen 30.9.2013 täydentämisen julkistamisen jälkeen ja Esitteen päivämäärän välillä Ixonos-konsernin taloudellisessa
tai liiketoiminnallisessa asemassa ei ole tapahtunut muita merkittäviä muutoksia kuin seuraavat Yhtiön tiedottamat asiat:
Ixonos alentaa vuoden 2013 liikevaihtoennustetta (6.11.2013)
Ixonos ennustaa vuoden 2013 liikevaihdon jäävän alle aiemmin arvioidun. Yhtiö arvioi uudessa ennusteessaan vuoden 2013 liikevaihdon olevan tasolla 34 MEUR, vaihteluvälin ollessa +/- 1,5 MEUR. Koko vuoden käyttökatteen arvioidaan olevan negatiivinen
(katso tarkemmin edellä ”Rekisteröintiasiakirjan 17.1.2013 täydentäminen ─ Tilikautta 2013 koskeva tulosennuste”).
Ixonosin hallitus on päättänyt enintään noin 5,43 miljoonan euron merkintäetuoikeusannista (11.11.2013)
Ixonosin hallitus on 30.10.2013 pidetyn yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen perusteella päättänyt enintään noin 5,43 miljoonan euron Osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintäoikeuteen perustuen enintään 77 526 075 uutta osaketta
("Osakkeet"). Osakeannilla kerättävät varat Yhtiö suunnittelee käyttävänsä Yhtiön oman pääoman ja taseen vahvistamiseen. Osakeannista saaduilla varoilla Yhtiö suunnittelee muun muassa lyhentävänsä olemassa olevia velkojaan sekä parantavansa käyttöpääomaansa.
Osakkeenomistajat, jotka ovat Osakeannin täsmäytyspäivänä 14.11.2013 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön
osakasluetteloon, saavat automaattisesti kutakin omistamaansa Yhtiön osaketta kohden yhden vapaasti luovutettavan arvoosuusmuotoisen merkintäoikeuden. Yksi (1) merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yksitoista (11) Osaketta. Merkintähinta on
0,07 euroa kultakin Osakkeelta, vastaten noin 32 prosentin laskennallista alennusta Osakeannin jälkeiseen teoreettiseen osakkeen
hintaan (TERP), laskettuna Ixonosin 8.11.2013 Helsingin Pörssissä listatun osakkeen päätöskurssista.
Optio-oikeuksien haltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi Yhtiön hallitus on 30.10.2013 tarkistanut 1.11.2013 kaupparekisteriin merkityn Yhtiön osakkeiden yhdistämisen johdosta sekä 11.11.2013 tarkistanut Osakeannin
johdosta Optio-oikeuksien 2011 merkintäsuhdetta ja merkintähintaa Optio-oikeuksien 2011 ehtojen mukaisesti. Optio-oikeuksien
IV/A osalta tarkistettu merkintäsuhde on 5,60 ja merkintähinta 0,27 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksien IV/C osalta tarkistettu
merkintäsuhde on 5,60 ja merkintähinta 0,19 euroa osakkeelta. Tarkistamisen yhteydessä Optio-oikeudet 2011 ohjelmaan kuuluvat
optio-oikeudet IV/B on todettu rauenneeksi.
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Päivitys kappaleeseen ”Maksuvalmius ja pääomalähteet”
Rekisteröintiasiakirjan kohtaa ”Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema - Maksuvalmius ja pääomalähteet” täydennetään seuraavasti:
Ixonosin liiketoiminnan nettorahavirta oli katsauskaudella 1.1.–30.9.2013 -6,7 miljoonaa euroa ja tilikaudella 2012 -1,0 miljoonaa
euroa. Yhtiö oli 30.9.2013 mennessä myynyt edelleen avoimena olevia myyntisaamisia yhteensä 2,9 miljoonaa euroa. Myyntisaamisten myymiseen käytettävästä limiitistä Yhtiöllä oli käyttämättä 30.9.2013 3,1 miljoonaa euroa. Investointeihin käytetty rahavirta
oli katsauskaudella 1.1.–30.9.2013 0,04 miljoonaa euroa ja tilikaudella 2012 1,3 miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–30.9.2013 6,8 miljoonaa euroa ja tilikaudella 2012 1,3 miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirtaan katsauskaudella
1.1.─30.9.2013 vaikuttivat kasvattavasti tammikuussa 2013 toteutettu osakeanti sekä lyhytaikaisten lainojen nostot.
Ixonosin omavaraisuusaste oli 30.9.2013 7,5 prosenttia ja tilikauden 2012 päättyessä 22,5 prosenttia.
Seuraavassa taulukossa on esitetty yhteenveto Ixonosin taseesta 30.9.2013 ja 31.12.2012
30.9.2013
IFRS
(tilintarkastamaton)

31.12.2012
IFRS
(tilintarkastettu)

10 847
9 019
8 312
28 178

12 447
8 855
12 028
33 331

2 108

7 489

Velat
Pitkäaikaiset velat yhteensä
Lyhytaikaiset velat yhteensä
Velat yhteensä

770
25 300
26 070

1 608
24 233
25 841

Oma pääoma ja velat yhtensä

28 178

33 331

(tuhatta euroa)
Varat
Liikearvo
Muut pitkäaikaiset varat yhteensä
Lyhytaikaiset varat yhteensä
Varat yhteensä
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma yhteensä

Yhtiön taseen pitkäaikaiset varat osavuosikatsauksessa 30.9.2013 koostuivat pääasiassa liikearvosta sekä aineettomista että aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä. Lyhytaikaiset varat 30.9.2013 koostuivat pääasiassa myyntisaamisista, muista lyhytaikaisista
saamisista sekä rahavaroista, joiden tasearvo oli 8,3 miljoonaa euroa.
Taseen velat koostuivat pääasiassa lyhyt- ja pitkäaikaisista korollisista ja korottomista veloista. Yhtiön pitkäaikaisten lainojen efektiivinen korkokanta oli 30.9.2013 noin 4,7 prosenttia. Kovenanttien rikkoutumisesta johtuen yhtiön lainat rahoituslaitoksista on
luokiteltu kokonaisuudessaan lyhytaikaisiksi veloiksi. Yhtiön rahoitusvelat on kuvattu seuraavassa taulukossa.

(tuhatta euroa)

30.9.2013
IFRS
(tilintarkastamaton)

31.12.2012
IFRS
(tilintarkastettu)

0
430

0
946

430

946

11 851
946
2 500
47

10 410
1 251
87

Pitkäaikaiset
Lainat rahoituslaitoksilta
Rahoitusleasing-velat
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Lyhytaikaiset
Lainat rahoituslaitoksilta
Rahoitusleasing-velat
Lainat lähipiiriltä
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat*
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Lyhytaikaiset rahoitusvelat

15 344

11 748

Rahoitusvelat yhteensä

15 774

12 694

* Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat eivät sisälly korollisen vieraan pääoman tunnuslukuihin.
Yhtiön rahoituslaitoksilta olevien lainojen maturiteettijakauma per 30.9.2013 on kuvattu alla olevassa taulukossa. Lainat rahoituslaitoksilta sisältävät myös käytössä olevat luottolimiitit, mutta nämä eivät sisälly erittelyyn. Yhtiöllä oli 30.9.2013 toistaiseksi voimassa olevia luottolimiittejä yhteensä 3,0 miljoonaa euroa, josta oli käytössä 2,6 miljoonaa euroa ja käyttämättä yhteensä 0,4
miljoonaa euroa.

Lainat rahoituslaitoksilta 30.9.2013
Lyhennykset 2013

9 237 051 euroa
- 791 876 euroa

Lyhennykset 2014

- 3 973 841 euroa

Lyhennykset 2015

- 1 621 071 euroa

Lyhennykset 2016

- 1 621 071 euroa

Lyhennykset 2017

- 1 229 193 euroa

Ixonosin vieraan pääoman ehtoiseen rahoitukseen ei liity tavanomaisesta poikkeavia vakuuksia. Tärkeimpiä ulkoisten rahoittajien
kanssa sovittuja rahoituskovenantteja ovat osittain korolliset nettovelat suhteessa käyttökatteeseen, joissa rahoittajasta ja laskutavasta riippuen rajana on 3,0 tai 2,5. Lisäksi osaan Yhtiön ulkoisesta rahoituksesta liittyy kovenantti, jonka mukaan Yhtiön omavaraisuusaste ei saa laskea alle 35 prosentin. Yhtiö on rikkonut 30.6.2013 lainasopimuksiinsa liittyviä rahoituskovenantteja, mutta on
saanut rahoittajilta vapautuksen lainojen välittömälle takaisinmaksulle. Vapautus ulottuu 31.12.2014 saakka. Tämän seurauksena
Yhtiö on luokitellut kyseiset lainat lyhytaikaisiksi 30.9.2013 päättyneeltä katsauskaudelta laaditussa osavuosikatsauksessa. Taseen
velat 30.9.2013 sisälsivät 7,2 miljoonaa euroa tällaisia kovenanttien alaisia lyhytaikaiseksi luokiteltuja lainoja. Noudatettava kovenanttitaso tarkistetaan puolivuosittain (katso lisätietoja kohdassa ”Päivitys kappaleeseen ”Taloudelliset riskit – Korko ja maksuvalmiusriski”).
Yhtiö rahoittaa liiketoimintansa joko liiketoiminnan kassavirrasta saatavilla rahoilla, vieraalla pääomalla tai lisäämällä oman pääoman ehtoista rahoitusta. Yhtiön rahoitusriskien hallinta on kuvattu Yhtiön vuoden 2012 tilinpäätöksen kohdassa ”31. Rahoitusriskien hallinta”.
Yhtiö seuraa rahoitustarvetta tekemällä sekä lyhyen että pitkän aikavälin kassavirtalaskentaa rahoituksen riittävyyden varmistamiseksi. Rahoitukseen liittyviä sitoumuksiaan ja investointejaan Yhtiö rahoittaa kassavirrallaan, tarvittaessa neuvottelemalla rahoittajien kanssa uudelleen- tai lisärahoituksesta sekä tarvittaessa oman pääoman ehtoisella rahoituksella. Ixonosin rahavarat olivat
30.9.2013 yhteensä 0,5 miljoonaa euroa ja 31.12.2012 yhteensä 0,5 miljoonaa euroa.

Vakuudet ja vastuusitoumukset
Seuraavassa taulukossa on esitetty Yhtiön vastuusitoumuksia alla mainittuina ajankohtina.
(tuhatta euroa)

30.9.2013

31.12.2012

(tilintarkastamaton)

(tilintarkastettu)

Omasta puolesta annetut vakuudet
Yrityskiinnitykset
Muut vakuudet
Leasing- ja muut vuokravastuut

22 300

19 800

0

0

7 182

6 377

Päivitys kappaleeseen ”Markkina- ja toimintaympäristö”
Päivitys kappaleeseen ”Yleistä”
Rekisteröintiasiakirjan kohta ”Yleistä” muutetaan kuulumaan seuraavasti:
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Ixonos on luovien mobiiliratkaisujen tuottaja, joka toimittaa tuotteita ja palveluita langattomien laitteiden sekä monikanavaisten
pilvipalveluiden ja mobiilisovellusten kehittämiseen. Yhtiö kehittää yhdessä asiakkaittensa kanssa tuotteita ja palveluita, jotka
tuottavat elämyksellisiä digitaalisia kokemuksia, ajasta ja paikasta riippumatta.
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 laitteiden 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 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 integroitujen palveluiden kasvua. Vuonna 2013 arvioidaan myytävän yli 180
miljoonaa tablet-laitetta (Gartner, 2013). 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 arvioi Suomen ICT-markkinoiden kasvavan vuoden 2013 aikana noin 0,6 prosenttia, mikä on
alle pitkän aikavälin keskiarvon. Markkinakasvu on kuitenkin riippuvainen taloussuhdanteesta, joka parantuessaan tukee ICTpalvelumarkkinaa. (Market-Visio, 2012, 2013)
Älypuhelinten voimakas myynninkasvu on kiihdyttänyt mobiililaitteiden myyntiä, josta älypuhelimet muodostivat yli 40% vuonna
2012 (IDC, 2012). Älypuhelinmarkkina kasvoi vuoden 2013 toisella neljänneksellä 46,5% edelliseen vuoteen verrattuna vuosineljänneksen myynnin kohotessa 225 miljoonaan laitteeseen (Gartner, 2013). 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 (Gartner, 2011).
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.
Päivitys kappaleeseen ”Liiketoiminta”
Päivitys kappaleeseen ”Yleistä Ixonosista”
Rekisteröintiasiakirjan kohta ”Yleistä Ixonosista” muutetaan kuulumaan seuraavasti:
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 22.10.2013 julkaissut uuden terävöitetyn strategian, jonka myötä se pyrkii asemoitumaan design-suuntautuneeksi teknologiakumppaniksi seuraavilla kohdemarkkinasegmenteillä: teollisuus, media, vähittäismyynti ja
brändit, sekä yritysten IT-osastot ja ohjelmistoyritykset.
Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Suomen lisäksi Yhtiöllä on toimipisteet Etelä-Koreassa, Isossa-Britanniassa, Saksassa,
Slovakiassa, Tanskassa, Virossa ja Yhdysvalloissa.
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Ixonos-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 1.1.─30.9.2013 26,4 miljoonaa euroa. Liiketulos vastaavalla ajanjaksolla oli -10,9
miljoonaa euroa. Ixonos-konsernin katsauskauden 1.1.─30.9.2012 liikevaihto oli 44,1 miljoonaa euroa ja liiketulos oli -19,0 miljoonaa euroa. Katsauskaudella 1.1.─30.9.2013 liikevaihto supistui 40,1 prosenttia ja liiketappio supistui 8,2 miljoonaa euroa edellisen
vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden.
Seuraavassa taulukossa esitetään Ixonos-konsernin liikevaihto, liikevoitto, tilikauden voitto ja henkilöstön määrä tilikausilta 2010–
2012 sekä ajanjaksoilta 1.1.–30.9.2013 ja 1.1.–30.9.2012.
1.1.–30.9.
2013
(miljoonaa euroa)

2012

2012

1.1.–31.12.
2011

(tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) (tilintarkastettu)

Liikevaihto
26,4
44,1
Käyttökate*
-7,1
-5,4
Liikevoitto (EBIT)
-10,9
-19,0
% liikevaihdosta
-41,2
-43,2
Tilikauden voitto
-9,4
-17,6
% liikevaihdosta
-35,5
-39,8
Henkilöstö (keskimäärin)
523
891
*) Käyttökate tunnusluku ei ole sisältynyt tilintarkastettuihin tilinpäätöksiin

56,9
-7,5
-24,3
-42,8
-22,0
-38,7
824

2010
(tilintarkastettu)

81,4
6,1
1,9
2,4
0,9
1,1
1 118

84,9
8,7
5,3
6,3
3,3
3,8
1 120

Tulosten vertailukelpoisuutta tarkasteltaessa on poikkeuksellisina erinä otettava huomioon tilikaudella 1.1.-30.9.2013 liikearvon
alaskirjaus 1,6 miljoonaa euroa, tappiovaraus 1,5 miljoonaa euroa liittyen aasialaisen operaattorin kanssa vuonna 2012 solmittuun
projektiin sekä tilikaudella 1.1.-31.12.2012 liikearvon alaskirjaus 11,2 miljoonaa euroa ja toiminnan uudelleenjärjestelemisestä
aiheutuvat kulut 3,8 miljoonaa euroa.
Ixonosin liikevaihto jakautui markkina-alueittain vuosien 2010─2012 aikana sekä ajanjaksolla 1.1.─30.9.2013 ja 1.1.─30.9.2012
seuraavasti:

(miljoonaa euroa)
Liikevaihto
Eurooppa
Pohjois-Amerikka
Aasia
Konserni yhteensä

1.1. ─30.9.
2013
2012
(tilintarkastamaton)
18,7
40,1
5,4
3,4
2,3
0,6
26,4
44,1

2012
(tilintarkastettu)
48,0
7,3
1,5
56,9

1.1.─31.12.
2011
(tilintarkastettu)
79,0
1,8
0,7
81,4

2010
(tilintarkastamaton)
77,3
7,1
0,6
84,9

Ixonos on raportoinut liiketoimintansa vuoden 2012 alusta lähtien yhdessä segmentissä. 1.11.2013 alkaen Yhtiön liiketoiminta on
jakautunut toimintoihin Sales & Marketing, Solution Creation ja Design. Tätä aikaisemmin liiketoiminta jakautui palvelualueihin
Connected Devices, Online Solutions ja User Experience Design.
Vuonna 2011 Yhtiön liiketoiminta raportoitiin kahdessa segmentissä: Mobile Solutions sekä Business Solutions. Mobile Solutions liiketoiminta-alueeseen kuuluivat langattomien teknologioiden, päätelaitteiden ja palveluiden kehittämiseen tarjottavat ratkaisut ja
palvelut. Business Solutions -liiketoiminta-alueeseen kuuluivat digitaalisen liiketoiminnan ja sähköisen asioinnin kehittämiseen
tarjottavat ratkaisut ja palvelut.
Vuosina 2009–2010 Yhtiön liiketoiminta raportoitiin kolmessa segmentissä: Mobile Terminals & Software, Media & Communities ja
Business Solutions. Mobile Terminals & Software -liiketoiminta-alueeseen kuuluivat mobiilipäätelaitteiden ja -ohjelmistojen tuotekehityspalvelut. Media & Communities -liiketoiminta-alueeseen kuuluivat digitaalisen sisällön jakeluun ja verkkoyhteisöjen viestintään liittyvät internet-palvelut. Business Solutions -liiketoiminta-alueeseen kuuluivat yritysten liiketoimintaohjelmistojen ja järjestelmien sekä julkisen hallinnon sähköisen asioinnin kehityspalvelut.
Yhtiössä 30.9.2013 työskenteli 481 henkilöä. Yhtiöllä on Helsingissä sijaitsevan pääkonttorin lisäksi kotimaassa toimipisteet, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa ja Kemissä, ja ulkomailla toimipisteet Ulmissa Saksassa, Košicessa Slovakiassa, San Josessa
Yhdysvalloissa, Aalborgissa Tanskassa, Tallinnassa Virossa, Seoulissa Etelä-Koreassa sekä Lontoossa Isossa-Britanniassa.
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Sales

Design

Development (Solution Creation)

Aalborg
London
Ulm

Turku
Tampere
Jyväskylä
Oulu
Kemi
HELSINKI
Tallinna
Košice

San Francisco

Seoul

Päivitys kappaleeseen ”Historia – Strategian kohdentaminen ja toimintojen tehostaminen”
Rekisteröintiasiakirjan kohtaa ”Historia – Strategian kohdentaminen ja toimintojen tehostaminen” täydennetään seuraavasti:
Jatkona muutosprosessille Ixonos on vuoden 2013 aikana sopeuttanut kapasiteettiaan edellisvuoteen nähden laskenutta liikevaihtoaan vastaavaksi. Sopeutustoimien lopputuloksena Suomen toiminnoista irtisanottiin 20 henkeä ja lomautettiin 50 henkeä. Myös
Ixonosin kulurakennetta on edelleen tehostettu.
Strategiaa on lisäksi terävöitetty 22.10.2013 annetun pörssitiedotteen mukaisesti kohdentamalla myynnin ja markkinoinnin resursseja valikoiduille segmenteille: teollisuus, media, vähittäismyynti ja brändit, sekä yritysten IT-osastot ja ohjelmistoyritykset.
Päivitys kappaleeseen ”Historia – Strategian uudet keihäänkärjet"
Rekisteröintiasiakirjan kohdan ”Historia – Strategian uudet keihäänkärjet” kappale ”Päivitetyn strategiansa mukaisesti Ixonos tuottaa palveluita ja ratkaisuja muun muassa teknologia- ja piirisarjatoimittajille, mobiililaitevalmistajille, viihde- ja elektroniikkateollisuudelle sekä teleoperaattoreille ja muille online-palveluiden tarjoajille. Yhtiö tavoittelee uutta kasvua myös autoteollisuudesta sekä
edistyneistä ajoneuvoihin liitettävien ratkaisujen kehittämisestä" korvataan seuraavasti:
22.10.2013 julkaistun terävöitetyn strategiaan mukaisesti Yhtiö keskittyy jatkossa valikoituihin asiakassegmentteihin: teollisuus,
media, vähittäismyynti ja brändit, sekä yritysten IT-osastot ja ohjelmistoyritykset. Strategiamuutosta tukee 1.11.2013 voimaan
tullut organisaatiomuutos, jossa liiketoiminta on jaettu toimintoihin Sales & Marketing, Solution Creation ja Design.
Päivitys kappaleeseen ”Strategia ja tavoitteet"
Rekisteröintiasiakirjan kohdan ”Strategia ja tavoitteet” kappale "Pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi Ixonos keskittyy
strategiassaan tuote-, ratkaisu- ja palveluliiketoimintansa laajentamiseen uusiin asiakkuuksiin ja uusille asiakastoimialoille" korvataan seuraavasti:
Pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi Ixonos keskittyy strategiassaan tuote-, ratkaisu- ja palveluliiketoimintansa fokusointiin
valituille asiakassegmenteille, jotka ovat teollisuus, media, vähittäismyynti ja brändit, sekä yritysten IT-osastot ja ohjelmistoyritykset.
Päivitys kappaleeseen ”Liiketoimintasegmentit ja tuotettavien palveluiden kuvaus”
Rekisteröintiasiakirjan kohtaa ”Liiketoimintasegmentit ja tuotettavien palveluiden kuvaus” täydennetään seuraavasti:
1.11.2013 alkaen Ixonos-konsernin liiketoiminnot jakaantuvat kolmeen toimintoon: Sales & Marketing, Solution Creation ja Design.
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Sales & Marketing -toiminto vastaa asiakkuuksista, myyntikanavista, tilauskannasta sekä kannattavan liikevaihdon tuottamisesta.
Yksikkö muodostuu koko konsernin laajuisesta myynnin ja markkinoinnin funktiosta, jonka toiminta kohdistuu ensisijaisesti kohdemarkkinasegmenteille.
Solution Creation -toiminto vastaa asiakasprojekteista ja niiden kannattavasta tuottamisesta sekä tarjoaman ja tuoteportfolion
hallinnasta ja tutkimus- ja kehitystoiminnasta. Yksikkö muodostuu entisten liiketoiminnan palvelualueiden Connected Devices ja
Online Solutions ydintoimintojen yhdistyessä. Yksikön tavoitteena on johtaa Ixonosin transformaatiota vahvasta ulkoistettujen
R&D-palveluiden tuottajasta kohti korkeamman jalostusarvon ratkaisujen tuottajaa.
Design-toiminto vastaa Yhtiön design-kyvykkyydestä ja on siksi keskeisessä roolissa Ixonosin kilpailijoista erottavana tekijänä
Dream-Design-Deliver -lähestymistavassa, joka painottaa Ixonosin osaamista laite- ja käyttöjärjestelmätuotekehityksen lisäksi lopputuotteen suunnittelussa. Yksikkö vastaa aiempaa User Experience Design -palvelualuetta.
Päivitys kappaleeseen ”Tutkimus ja tuotekehitys”
Rekisteröintiasiakirjan kohta ”Tutkimus ja tuotekehitys” muutetaan kuulumaan seuraavasti:
Katsauskaudella 1.1─30.9.2013 konsernin tulokseen sisältyvien tutkimus- ja tuotekehityskulujen määrä oli 0,6 miljoonaa euroa ja
taseeseen aktivoitujen kehittämismenojen määrä 0 miljoonaa euroa. Katsauskaudella 1.1.─30.9.2012 konsernin tulokseen
sisältyvien tutkimus- ja tuotekehityskulujen määrä oli 1,3 miljoonaa euroa ja taseeseen aktivoitujen kehittämismenojen määrä
0,6 miljoonaa euroa. Tilikauden 2012 tulokseen sisältyvien tutkimus- ja tuotekehityskulujen määrä oli 1,5 miljoonaa euroa niiden
ollessa tilikaudella 2011 1,1 miljoonaa euroa ja tilikaudella 2010 1,6 miljoonaa euroa. Taseeseen aktivoitujen kehittämismenojen
määrä oli tilikaudella 2012 0,9 miljoonaa euroa, niiden ollessa tilikaudella 2011 1,1 miljoonaa euroa ja 2010 1,4 miljoonaa euroa.
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot tilikaudella 2012 olivat yhteensä 4,2 prosenttia konsernin liikevaihdosta, niiden ollessa 2011
yhteensä 2,7 prosenttia konsernin liikevaihdosta ja tilikaudella 2010 3,5 prosenttia konsernin liikevaihdosta.
Vuonna 2009 Ixonos laajensi älypuhelimien tuotekehityspalveluitaan ja perusti Jyväskylän toimipisteensä yhteyteen uuden seuraavan sukupolven matkaviestimien suunnitteluyksikön. Uusi suunnitteluyksikkö laajensi Ixonosin palvelutarjonnan kattamaan ohjelmistokehityksen lisäksi älypuhelimien mekaniikka- ja elektroniikkasuunnittelun. Uudessa yksikössä suunnitellaan johtavien teknologiatoimittajien uusille tehokkaille piiriperheille sekä useille eri käyttöjärjestelmille perustuvia älypuhelimia kansainvälisille laitevalmistaja- ja operaattoriasiakkaille. Uuden yksikön perustamisen yhteydessä Ixonos osti Nokia Oyj:n Jyväskylässä sijaitsevan matkaviestimien tuotekehityslaboratorion laitteistot. Yksikkö on toteuttanut useampia kokonaisvaltaisia kehitysprojekteja, joiden lopputuloksena asiakkaalle on toimittu sovittujen vaatimusten mukaisia mobiililaitteita kansainvälisille markkinoille.
Ixonos harjoittaa taseeseen aktivoitavaa omaa tutkimusta ja tuotekehitystä varsin vähän. Suurin osa Ixonosin tutkimus- ja tuotekehitystyöstä tapahtuu asiakashankkeiden yhteydessä tai on muutoin sen luonteista, että menot kirjataan kuluksi niiden syntyessä.
Päivitys kappaleeseen ”Konsernirakenne”
Rekisteröintiasiakirjan kohta ”Konsernirakenne” muutetaan kuulumaan seuraavasti:
Ixonos-konserni muodostuu emoyhtiö Ixonos Oyj:stä ja kymmenestä tytäryrityksestä.
Nimi

Perustamismaa

Päätoimipaikan sijainti

Ixonos Finland Oy
Ixonos Estonia OÜ
Ixonos Hong Kong Limited
Ixonos Slovakia s.r.o.
Ixonos Germany GmbH
Beijing Ixonos Technology Co, Ltd
Chengdu Ixonos Technology Co, Ltd
Ixonos Denmark ApS
Ixonos UK Ltd
Ixonos USA Ltd

Suomi
Viro
Hongkong
Slovakia
Saksa
Kiina
Kiina
Tanska
Iso-Britannia
Yhdysvallat

Helsinki, Suomi
Tallinna, Viro
Hongkong, Kiina
Košice, Slovakia
Berliini, Saksa
Peking, Kiina
Chengdu, Kiina
Aalborg, Tanska
Lontoo, Iso-Britannia
San Jose, Yhdysvallat
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Emoyhtiön omistusosuus (%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Emoyhtiön osuus
äänistä (%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Ixonos Business Solutions Oy
Ixonos Business Solutions Oy on toukokuussa 2007 yrityskaupalla hankittu entinen Mermit Business Applications Oy, joka on erikoistunut teknologiakonsultoinnin palveluihin. Ixonos Business Solutions Oy:n toiminimi oli 25.1.2009 saakka Ixonos Teknologiakonsultointi Oy ja 1.2.2010 saakka Ixonos Finland IS Oy. Ixonos Business Solutions Oy sulautui 30.6.2012 Ixonos Finland Oy:hyn.
Ixonos Finland Oy
Ixonos Finland Oy:n toiminimi oli 18.12.2008 saakka Vega Technologies Oy ja 7.2.2011 saakka Ixonos Finland MTSW Oy. Yhtiöön
sulautui 31.12.2010 sisaryhtiöfuusiolla Ixonos Finland OICT Oy, joka käsitti yrityskaupalla hankitut Service 4 Mobile Oy:n sekä Cidercone Life Cycle Solutions Oy:n. Ixonos Business Solutions Oy sulautui 30.6.2012 Ixonos Finland Oy:hyn. Ixonos Finland Oy:n palveluksessa oli 30.9.2013 yhteensä 335 henkilöä.
Ixonos Estonia OÜ
Ixonos Estonia OÜ:n toimii Tallinnassa Virossa ja se tuottaa ohjelmistotestauspalveluja älypuhelinvalmistajille ja teleoperaattoreille.
Ixonos Estonia OÜ:n palveluksessa oli 30.9.2013 yhteensä 9 henkilöä.
Ixonos Slovakia s.r.o.
Ixonos Slovakia s.r.o. on Ixonosin maaliskuussa 2007 Slovakiaan perustama tytäryhtiö, jonka toimipiste on Slovakian Košicessa.
Yhtiö tuottaa testauspalveluita sekä ohjelmistokehityksen ja ohjelmistojen ylläpidon palveluita Ixonos-konsernin eri liiketoimintayksiköiden asiakasprojekteihin ja lisäksi Ixonosin sisäiseen ohjelmistokehitykseen. Ixonos Slovakia s.r.o:n palveluksessa oli 30.9.2013
yhteensä 77 henkilöä.
Ixonos Germany GmbH
Ixonos Germany GmbH perustettiin marraskuussa 2007. Yhtiö on perustettu tuottamaan ohjelmistokehityksen palveluita Ixonosin
Tietoliikenne-liiketoimintayksikön asiakasprojekteihin. Ixonos Germany GmbH:n palveluksessa oli 30.9.2013 yhteensä 4 henkilöä.
Beijing Ixonos Technology Co. Ltd
Beijing Ixonos Technology Co, Ltd perustettiin elokuussa 2008 ja se sai väliaikaisen liiketoimintaluvan marraskuussa 2008. Yhtiö on
perustettu tuottamaan ohjelmistokehityksen palveluita Ixonos konsernin asiakaskunnalle sekä länsimaihin, että myös paikallisille
asiakkaille Kiinassa. Beijing Ixonos Technology Co, Ltd:n palveluksessa oli 30.9.2013 yhteensä 1 henkilö.
Chengdu Ixonos Technology Co. Ltd
Chengdu Ixonos Technology Co, Ltd perustettiin elokuussa 2009. Chengdu Ixonos Technology Co. Ltd:n palveluksessa ei ollut
30.9.2013 yhtään henkilöä ja yhtiön toiminta on lopetettu vuoden 2012 aikana.
Ixonos Denmark ApS
Ixonos Denmark ApS perustettiin huhtikuussa 2009. Yhtiö perustettiin tuottamaan ohjelmistokehityksen palveluita Ixonosin Tietoliikenne-liiketoimintayksikön asiakasprojekteihin. Ixonos Denmark ApS:n palveluksessa oli 30.9.2013 yhteensä 20 henkilöä.
Ixonos USA Ltd
Ixonos USA Ltd perustettiin helmikuussa 2009 tarkoituksenaan tuottaa ohjelmistokehityksen palveluita Media & Communities liiketoimintayksikön asiakasprojekteihin. Yhtiö aloitti toimintansa Bostonin toimipisteessä huhtikuun 2009 alussa, kesäkuussa 2011
Ixonosin paikallisesti operaatiot keskitettiin Yhtiön San Joseen toimipisteeseen. Ixonos USA Ltd:n palveluksessa oli 30.9.2013 yhteensä 9 henkilöä.
Ixonos UK Ltd
Ixonos UK Ltd perustettiin syyskuussa 2011. Yhtiön toimipaikka sijaitsee Lontoossa, joka on Ixonosin Design -palveluiden tuottamiseen erikoistunut suunnitteluyksikkö. Yhtiön palveluksessa oli 30.9.2013 yhteensä 10 henkilöä.
Ixonos Hong Kong Limited
Ixonos Hong Kong Limited perustettiin syyskuussa 2011. Yhtiön toimipaikka sijaitsee Hongkongissa. Yhtiöllä ei ole ollut liiketoimintaa eikä yhtiön palveluksessa ole henkilökuntaa.
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Päivitys kappaleeseen ”Toimipaikat”
Rekisteröintiasiakirjan kohta ”Toimipaikat” muutetaan kuulumaan seuraavasti:
Ixonosin toimipaikkaverkostoon kuuluvat ajankohtana 14.11.2013 alla mainitut toimipaikat:
Nimi
Ixonos Oyj
Ixonos Oyj
Ixonos Oyj
Ixonos Oyj
Ixonos Oyj
Ixonos Oyj
Ixonos Finland Oy
Ixonos Finland Oy
Ixonos Finland Oy
Ixonos Slovakia s.r.o.
Ixonos Estonia OÜ
Beijing Ixonos Technology Co. Ltd
Ixonos Germany GmbH
Ixonos USA Ltd
Ixonos Hong Kong Limited
Ixonos Denmark ApS

Paikkakunta
Helsinki, Hitsaajankatu 24
Jyväskylä, Mattilanniemi 6
Tampere, Hermiankatu 1 C
Oulu, Kiviharjunlenkki 1 E
Turku, Yliopistonkatu 25 A
Kemi, Tietokatu 6
Helsinki, Hitsaajankatu 24
Soul, Etelä-Korea
Lontoo, Iso-Britannia
Košice, Slovakia
Tallinna, Viro
Peking, Kiina
Berliini, Saksa
San Jose, Yhdysvallat
Hongkong, Kiina
Aalborg, Tanska

Toimipaikka
Pääkonttori, konsernin keskushallinto
Haarakonttori
Haarakonttori
Haarakonttori
Haarakonttori
Haarakonttori
Yhtiön päätoimipaikka
Sivuliike
Sivuliike
Yhtiön päätoimipaikka
Yhtiön päätoimipaikka
Yhtiön päätoimipaikka
Yhtiön päätoimipaikka
Yhtiön päätoimipaikka
Yhtiön päätoimipaikka
Yhtiön päätoimipaikka

Kaikki Ixonosin käytössä olevat toimitilat ovat vuokrattuja.
Päivitys kappaleeseen ”Oikeudenkäynnit ja viranomaismenettelyt”
Rekisteröintiasiakirjan kohta ”Liiketoiminta - Oikeudenkäynnit ja viranomaismenettelyt” korvataan seuraavalla kappaleella:
Esitteen päivämääränä Yhtiö on osallisena Helsingin käräjäoikeudessa vireillä olevassa oikeudenkäynnissä, joka koskee mobiilipalveluiden toimittamista koskevan sopimuksen päättymiseen liittyvää erimielisyyttä. Mobiilipalveluiden toimittaja vaatii Yhtiöltä osapuolten välillä olleen sopimuksen päättymisen seurauksena yhteensä 150 870 euron suoritusta viivästyskorkoineen 15.8.2013
lukien ja oikeudenkäyntikuluja. Yhtiö tulee vastustamaan mobiilipalveluiden toimittajan vaatimusta perusteettomana. Yhtiöllä ja
sen tytäryhtiöllä ei ole ajankohtana 14.11.2013 edellä mainitun oikeudenkäynnin lisäksi käynnissä oikeudenkäyntejä tai välimiesmenettelyjä eikä tietoa sellaisten oikeudenkäyntien tai välimiesmenettelyjen alkamisen uhasta, millä olisi olennainen tai merkittävä
vaikutus Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden taloudelliseen asemaan tai kannattavuuteen.
Yhtiön vuonna 2012 aasialaisen operaattorin kanssa solmimaan projektisopimukseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä ja
riskejä, johtuen erimielisyyksistä liittyen sopimuksen piiriin kuuluvista toiminnallisuuksia ja vaatimuksista. Asiakkaalla on oikeus
esittää korvausvaatimuksia projektisopimuksen pohjalta, jolloin sopimuksen vastuunrajoitukset asettavat rajoja Ixonosin korvausriskille. Yhtiö pyrkii rajaamaan sopimuksen riskejä eri keinoin, ja neuvottelemaan ratkaisua projektin lopputoimitusten osalta. Yhtiö
on tehnyt sopimuksen kyseisen operaattorin kanssa vuonna 2012 solmitun kiinteähintaisen projektin mahdollisesta päättämisestä
tietyin uusin ehdoin vuoden 2013 loppuun mennessä. On kuitenkin mahdollista, että Ixonos joutuu tulevaisuudessa projektin osalta
osalliseksi välimiesmenettelyyn.
Esitteen päivämäärää edeltävän 12 kuukauden aikana Yhtiö ei ole ollut edellä mainitun oikeudenkäynnin lisäksi osallisena oikeudenkäynneissä, joilla oikeudenkäynneillä olisi ollut olennaista tai merkittävää vaikutusta Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden taloudellisen
asemaan tai kannattavuuteen.
Päivitykset kappaleeseen ”Yhtiö, hallinto, johto ja työntekijät”
Päivitys kappaleeseen ”Hallituksen jäsenet”
Rekisteröintiasiakirjan kohta ”Yhtiö, hallinto, johto ja työntekijät – Hallituksen jäsenet” korvataan seuraavalla taulukolla sekä kohtaa
täydennetään hallituksen jäseniä Ilari Koskeloa ja May Wiialaa koskevilla lyhyillä kuvauksilla:
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Nimi

Asema hallituksessa

Syntynyt

Pertti Ervi
Paul Ehrnrooth
Matti Heikkonen
Ilari Koskelo
Samu Konttinen
May Wiiala

Puheenjohtaja
Jäsen, varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen

1957
1965
1976
1959
1973
1962

Hallituksen
jäseneksi
2009
2010
2011
2013
2011
2013

Ilari Koskelo
Hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2013 lähtien
Koulutus: MBA, M.Sc
Omistajayrittäjä, Navdata Ltd.
Keskeinen työkokemus:
1988 - Omistajayrittäjä, Navdata Oy
2/2008 - 7/2009 Interim CEO, Dovre Group Oyj (Proha Oyj)
Hallitusjäsenyydet muissa yhtiöissä:
Dovre Group Oyj Navdata Oy (pj)
Planman Oy
Osakeomistus Yhtiöstä: 235 601 osaketta
Optiot: ei optio-oikeuksia
May Wiiala
Hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2013 lähtien
Tarkastusvaliokunnan jäsen
Koulutus: Filosofian maisteri
CFO, International division, ÅF-Consult
Keskeinen työkokemus:
2012- CFO, International division, ÅF-Consult
2010-2011 Division Controller, Network Systems, Nokia Siemens Networks
2007-2009 Division Controller, Operations and Business Software, Nokia Siemens Networks
2005-2007 Business Controller, Services, Nokia Networks
2001-2004 Director, Pricing and Commercial Management, Nokia Networks
1995-2001 Business Controller, Sales & Marketing, Nokia Networks
1988-1995 Communications Manager, Nokia Group, Nokia Consumer Electronics
Osakeomistus Yhtiöstä: ei ole
Optiot: ei optio-oikeuksia
Päivitys kappaleeseen ”Hallituksen jäsenet - Hallituksen jäsenten palkkiot ja etuudet”
Rekisteröintiasiakirjan kohta ”Yhtiö, hallinto, johto ja työntekijät – Hallituksen jäsenet - Hallituksen jäsenten palkkiot ja etuudet”
korvataan seuraavalla taulukolla:

Tilikausilla 2010–2012 hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita ja muita etuuksia seuraavasti:
Palkkiot (euroa)
Nimi
Pertti Ervi
Paul Ehrnrooth
Peter Eriksson
Eero Hurme
Matti Järvinen
Kirsi-Marja Kuivalainen
Tero Laaksonen

2012

2011

2010

45 915
34 000
0
0
26 083
23 333
0

45 000
33 000
6 000
24 750
24 000
12 750

35 750
20 667
23 917
24 417
20 917
46 583

58 (68)

Matti Makkonen
Esko Siik
Markku Toivanen
Matti Heikkonen
Samu Konttinen
Hallituksen palkkiot yhteensä

0
0
0
24 833
23 083
177 247

6 000
6 250
15 083
16 750
189 583

23 917
4 250
23 917
224 334

Palkkiot, euroa/kuukausi
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsenet

2013
3 333
2 500
1 667

2012
3 333
2 500
1 667

2011
3 333
2 500
1 667

2010
3 333
2 500
1 667

Kokouspalkkiot, euroa/kokous
puheenjohtaja/hallituksen kokous
puheenjohtaja/valiokunnan kokous
jäsenet/hallituksen ja valiokunnan kokoukset

2012
500
500
250

2012
500
500
250

2011
500
500
250

2010
500
500
250

Päivitys kappaleeseen ”Hallituksen jäsenet - Hallituksen jäsenten osakeomistus ja optiot”
Rekisteröintiasiakirjan kohta ”Yhtiö hallinto, johto ja työntekijät – Hallituksen jäsenet” korvataan seuraavalla kappaleella:
Hallituksen jäsenten henkilökohtaisesti ja määräysvaltayhtiöidensä kautta omistamien Ixonosin osakkeiden lukumäärä ajankohtana
14.11.2013 oli yhteensä 2 000 042 kappaletta, joka edusti Ixonosin koko osake- ja äänimäärästä noin 28,38 prosenttia. Hallituksen
jäsenet eivät omista Ixonosin optio-oikeuksia.
Alla on listattu hallituksen jäsenten Ixonosin osakkeiden omistus suoraan ja määräysvaltayhteisöjen kautta:
Nimi
Pertti Ervi
1)
Paul Ehrnrooth
Matti Heikkonen
Ilari Koskelo
Samu Konttinen
May Wiiala
Yhteensä

Asema hallituksessa
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Osakkeita
24 567
1 708 884
30 990
235 601
0
0
2 000 042

1) Paul Ehrnroothin määräysvaltayhteisöksi luonnehdittava Turret Oy Ab omistaa 1 708 884 osaketta.
Päivitys kappaleeseen ”Hallituksen jäsenet - Hallituksen jäseniä koskevat muut tiedot”
Rekisteröintiasiakirjan kohta ”Hallituksen jäsenet – Hallituksen jäseniä koskevat muut tiedot” esitetään uudelleen Rekisteröintiasiakirjan 17.1.2013 jälkeen Yhtiön hallituksen kokoonpanossa tapahtuneiden henkilövaihdosten vuoksi:
Hallituksen jäsenillä ei ole eturistiriitoja, jotka koskisivat heidän asemaansa Ixonosin hallituksen jäsenenä ja heidän yksityisiä etujaan tai heidän muita tehtäviään. Hallituksen jäsenten osakeomistus Ixonosissa on ilmoitettu Rekisteröintiasiakirjan kohdassa ”Hallinto, johto ja työntekijät – Ixonosin hallitus – Hallituksen jäsenten osakeomistus ja optiot”.
Hallituksen jäsenet eivät ole olleet ajankohtaa 14.11.2013 edeltävän viiden (5) vuoden aikana osallisena konkursseissa tai selvitystiloissa minkään yhtiön tai yhteisön hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenen asemassa.
Hallituksen jäsenillä ei ole tuomioita petoksesta, kavalluksesta, varkaudesta, verorikoksesta tai -rikkomuksesta, avustusrikoksesta
tai -rikkomuksesta, kiristyksestä, elinkeinorikoksesta, kätkemis- tai rahanpesurikoksesta, väärennysrikoksesta, velallisen rikoksesta,
ympäristörikoksesta, arvopaperimarkkinarikoksesta tai muusta liiketoimintaan tai taloudellisen edun tavoitteluun liittyvästä rangaistavasta teosta viimeisen viiden (5) vuoden aikana. Mitkään oikeus-, hallinto- tai muut vastaavat viranomaistahot eivät ole esittäneet viimeisen viiden (5) vuoden aikana hallituksen jäseniä kohtaan virallisia syytöksiä eikä hallituksen jäsenille ole annettu määräystä tai kieltoa, jonka mukaan joku hallituksen jäsenistä ei voisi toimia osakeyhtiön hallituksen jäsenenä tai muutoin hoitaa tai
harjoittaa liiketoimintaa.
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Yhtiö noudattaa sisäpiiriohjetta, jonka mukaan sisäpiiriin kuuluvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa Yhtiön osakkeilla neljän viikon
aikana ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöksen julkistamista.
Päivitys kappaleeseen ”Ixonosin johto –Toimitusjohtaja ja johtoryhmä”
Rekisteröintiasiakirjan kohdan ”Yhtiö, hallinto, johto ja työntekijät – Ixonosin johto – Toimitusjohtaja ja johtoryhmä” kolme ensimmäistä kappaletta korvataan seuraavilla kappaleilla, minkä lisäksi kohtaa täydennetään johtoryhmään kuuluvia Bo Lönnqvistiä ja
Satu Roinista koskevilla lyhyillä kuvauksilla:
Ajankohtana 14.11.2013 Ixonosin toimitusjohtajana toimii Esa Harju. Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa konsernin juoksevaa
hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten sekä Osakeyhtiölain mukaisesti. Hallitus valitsee toimitusjohtajan toistaiseksi.
Konsernin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Esa Harjun ja talousjohtaja Teppo Talvingon lisäksi henkilöstöjohtaja Satu Roininen, palvelualueen johtaja Timo Kaisla, Pohjois-Amerikan liiketoimintajohtaja Pasi Iljin sekä palvelualueiden johtajat Teppo Kuisma,
Sami Paihonen ja Bo Lönnqvist.
Nimi

Asema tai vastuualue

Syntynyt

Esa Harju
Timo Kaisla
Teppo Talvinko
Teppo Kuisma
Sami Paihonen
Bo Lönnqvist
Satu Roininen

Toimitusjohtaja
Palvelualueen johtaja
Talousjohtaja
Myyntijohtaja
Palvelualueen johtaja
Tuotantojohtaja
Henkilöstöjohtaja

1967
1969
1966
1977
1974
1965
1967

Palveluksessa
vuodesta
2013
2006
2013
2007
2010
2013
2013

Bo Lönnqvist
Ixonos Oyj, Senior Vice President, Connected Devices, 1.7.2013 alkaen
Koulustus: Diplomi-insinööri
Keskeinen työkokemus:
2013– Ixonos Oyj., Senior Vice President, Connected Devices
2011–2012 Nokia Siemens Networks, Head of Business Transformation, Mobile Broadband
2011–2011 Nokia Siemens Networks, Head of Create Process Excellence
2009–2011 Nokia Siemens Networks, Head of Business Transformation
2007–2008 Nokia Siemens Networks, Head of Product Management
2006–2007 Nokia Networks, Director, Product Management
2004–2006 Nokia Networks, Director, R&D strategy
2003–2004 Nokia Networks, General Manager, Product Line Mgmt
2000–2003 Nokia Networks, Director, Product Business
1992–2000 Nokia Networks, Product and System Marketing
1989–1991 Nokia Networks, NRC, R&D and Research
Osakeomistus Yhtiöstä: ei ole
Optiot: ei optio-oikeuksia
Satu Roininen
Vice President, Human Resources, 8.7.2013 alkaen.
Koulutus: Filosofian maisteri (psykologia)
Keskeinen työkokemus:
2013–
Vice President, Human Resources, Ixonos
2010–2013 Nokia Siemens Networks, HR CO ELAT SR Nordic & Baltic
2008–2010 Nokia Siemens Networks, HR Manager, Global Services North East Region
2007–2008 Nokia Siemens Networks, HR Manager, Managed Services North East Region
2004–2007 Nokia, HR Account Manager, Operations and Business Software
1999–2004 Nokia, Manager, Resourcing Services
1995–1999 Nokia, HR Consultant
Osakeomistus Yhtiöstä: ei ole
Optiot: ei optio-oikeuksia
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Päivitys kappaleeseen ”Ixonosin johto – Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten osakeomistus ja optiot”
Rekisteröintiasiakirjan kohta ”Yhtiö, hallinto, johto ja työntekijät – Ixonosin johto – Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten osakeomistus ja optiot” korvataan seuraavilla kappaleilla:
Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten henkilökohtaisesti omistamien Ixonosin osakkeiden lukumäärä ajankohtana 12.11.2013
oli yhteensä 99 941 kappaletta. Sen lisäksi Yhtiön kannustinjärjestelmään kuuluvien henkilöiden omistama määräysvaltayhtiö
Ixonos Management Invest Oy omistaa yhteensä 93 526 Yhtiön osaketta. Kaiken kaikkiaan toimitusjohtajan ja johtoryhmän henkilökohtaisesti sekä Ixonos Management Invest Oy:n omistamien Ixonosin osakkeiden lukumäärä ajankohtana 12.11.2013 oli yhteensä 193 467 kappaletta, joka edusti Ixonosin koko osake- ja äänimäärästä noin 2,75 prosenttia.
Alla on listattu toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten Ixonosin osakkeiden suora omistus:
Nimi
Esa Harju
Timo Kaisla
Teppo Talvinko
Teppo Kuisma
Sami Paihonen
Bo Lönnqvist
Satu Roininen
Yhteensä

Asema tai vastuualue
Toimitusjohtaja
Palvelualueen johtaja
Talousjohtaja
Palvelualueen johtaja
Palvelualueen johtaja
Tuotantojohtaja
Henkilöstöjohtaja

Osakkeita Optio-oikeuksia
12 301
0
87 640
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99 941
0

Päivitys kappaleeseen ”Ixonosin johto - Johtoa koskevat muut tiedot”
Rekisteröintiasiakirjan kohta ”Ixonosin johto – Johtoa koskevat muut tiedot” esitetään uudelleen Rekisteröintiasiakirjan 17.1.2013
jälkeen Yhtiön johtoryhmän kokoonpanossa tapahtuneiden henkilövaihdosten vuoksi:
Toimitusjohtajalla ja johtoryhmän jäsenillä ei ole eturistiriitoja, jotka koskisivat heidän asemaansa Ixonosin johtajina ja heidän
yksityisiä etujaan tai heidän muita tehtäviään. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten osakeomistus Ixonosissa on ilmoitettu
edellä Rekisteröintiasiakirjan kohdassa ”Yhtiö, hallinto, johto ja työntekijät – Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten osakeomistus ja optiot”.
Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet eivät ole olleet tämän ajankohtaa 14.11.2013 edeltävien viiden (5) vuoden aikana osallisena
konkursseissa tai selvitystiloissa tavanomaisia vapaaehtoisia konsernirakenteen yksinkertaistamiseksi toteutettuja yhtiöiden purkamisia lukuun ottamatta, minkään yhtiön tai yhteisön hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenen asemassa.
Toimitusjohtajalla ja johtoryhmän jäsenillä ei ole tuomioita petoksesta, kavalluksesta, varkaudesta, verorikoksesta tai rikkomuksesta, avustusrikoksesta tai -rikkomuksesta, kiristyksestä, elinkeinorikoksesta, kätkemis- tai rahanpesurikoksesta, väärennysrikoksesta, velallisen rikoksesta, ympäristörikoksesta, arvopaperimarkkinarikoksesta tai muusta liiketoimintaan tai taloudellisen
edun tavoitteluun liittyvästä rangaistavasta teosta viimeisen viiden (5) vuoden aikana. Mitkään oikeus-, hallinto- tai muut vastaavat
viranomaistahot eivät ole esittäneet viimeisen viiden (5) vuoden aikana toimitusjohtajaa ja johtoryhmän jäseniä kohtaan virallisia
syytöksiä eikä edellä mainituille ole annettu määräystä tai kieltoa, jonka mukaan joku heistä ei voisi toimia osakeyhtiön hallituksen
jäsenenä tai muutoin hoitaa tai harjoittaa liiketoimintaa.
Yhtiö noudattaa sisäpiiriohjetta, jonka mukaan sisäpiiriin kuuluvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa Yhtiön osakkeilla neljän viikon
aikana ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöksen julkistamista.
Päivitys kappaleeseen ”Yhtiö, hallinto, johto ja työntekijät –Lähipiiriliiketoimet”
Rekisteröintiasiakirjan kohtaa ”Yhtiö, hallinto, johto ja työntekijät –Lähipiiriliiketoimet” täydennetään seuraavilla tiedoilla:
Yhtiö on vuoden 2013 aikana 30.9.2013 mennessä nostanut 2,5 miljoonaa euroa ja päivämäärään 14.11.2013 mennessä nostanut
yhteensä 3,5 miljoonaa euroa lyhytaikaista lainaa suurimmalta omistajaltaan Oy Turret Ab:lta.
Turret on antanut Yhtiölle 7.11.2013 sitoumuksen olla vaatimatta lainojaan takaisinmaksettaviksi ennen ajankohtaa 31.12.2014.
Turretin antama sitoumus on ehdollinen sille, että Osakeanti toteutetaan nettomääräisenä vähintään 4,5 miljoonan euron (sisältäen Turretin osakemerkinnät) suuruisena 20.12.2013 mennessä. Turret ei myöskään kuittaa merkintäsitoumuksen- ja takauksen
perusteella tekemiensä osakemerkintöjen merkintähintoja yllä mainittuihin lainoihin perustuvilla saamisillaan. Sitoumuksen mukaan Turretilla on, niin vaatiessaan, oikeus konvertoida kyseisiä lainojaan kokonaan tai osittain joko Ixonosin liikkeeseen laskemaksi
osakepääomaksi, hybridilainaksi tai Yhtiön muuksi IFRS-sääntöjen mukaiseksi oman pääoman ehtoiseksi instrumentiksi siten, että
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instrumentin ehdot ovat markkinaehtoisia. Mikäli Annit toteutetaan 31.12.2014 mennessä vähintään 5 miljoonan euron suuruisena, on Turret oikeutettu vaatimaan kyseisten lainojen takaisinmaksua korkoineen sillä määrällä, jolla Antien toteutus ylittää nettomääräisenä 5 miljoonaa euroa. Yhtiön hallitus ja Yhtiön rahoitussopimuksen mukaiset rahoittajat ovat hyväksyneet sitoumuksen.
Mikäli Osakeantia ei toteuteta 20.12.2013 mennessä siten, että Yhtiö saa siitä vähintään 4,5 miljoonan euron nettovarat voi Turret
vaatia lainat takaisinmaksettavaksi niitä koskevien sopimusten mukaisesti eli lainoista erääntyisi 1,0 miljoonaa euroa 30.11.2013 ja
2,5 miljoonaa euroa erääntyisi 31.12.2013.
Päivitys kappaleeseen ”Yhtiö, johto ja työntekijät –Tilintarkastajat”
Rekisteröintiasiakirjan kohtaa ”Yhtiö, hallinto, johto ja työntekijä –Tilintarkastajat” täydennetään seuraavilla tiedoilla:
Ajankohtana 14.11.2013 Yhtiön tilintarkastajana oleva KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana
KTM, KHT Markku Katajisto on tarkastanut Yhtiön konsernitilinpäätökset 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta.
Päivitys kappaleeseen ”Henkilöstö – Henkilöstön määrä”
Rekisteröintiasiakirjan kohta ”Yhtiö, hallinto, johto ja työntekijät – Henkilöstö” korvataan seuraavilla kappaleilla:
Henkilöstö

Henkilöstön määrä
Palveluksessa keskimäärin
Asiantuntijoita
Hallinto- ja myyntihenkilöstöä
Kesäharjoittelijoita
Yhteensä

2012
712
112
0
824

Palveluksessa tilikauden lopussa
Asiantuntijoita
Hallinto- ja myyntihenkilöstöä
Kesäharjoittelijoita
Yhteensä

2012
517
93
0
610

2011
996
115
7
1 118
2011
936
90
5
1 031

2010
966
153
1
1 120
2010
977
161
0
1 138

Ixonos-konsernin palveluksessa oli 30.9.2013 yhteensä 481 henkilöä, kun ajankohtana 30.9.2012 Ixonos-konsernin palveluksessa oli
yhteensä 683 henkilöä.
Päivitys kappaleeseen ”Henkilöstö – Henkilöstö liiketoiminta-alueittain”
Rekisteröintiasiakirjan kohta ”Yhtiö, hallinto, johto ja työntekijät – Henkilöstö – Henkilöstö liiketoiminta-alueittain” korvataan seuraavilla kappaleilla:
Seuraavassa taulukossa on esitetty Ixonosin liiketoiminta-alueiden keskimääräinen henkilöstön määrä tilikausilta 2010-2012. Yhtiö
raportoi tilikaudella 2012 liiketoimintansa yhdessä segmentissä. Tilikautena 2011 yhtiöllä oli kaksi raportoitavaa segmenttiä ja
tilikautena 2010 kolme raportoitavaa segmenttiä. Alla olevissa taulukoissa on esitetty tilikausien 2010-2012 keskimääräiset henkilöstömäärät raportoitujen segmenttien mukaisesti.

Vain yksi Ixonos segmentti

2012
610

Mobile Solutions
Business Solutions
Hallinto

2011
878
108
149

Mobile Terminals & Software
Media & Communities
Business Solutions
Hallinto

2010
718
104
145
153
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Päivitykset kappaleeseen ”Osakkeet ja osakepääoma”
Päivitys kappaleeseen ”Osakkeet ja osakepääoma ─-Yleistä”
Rekisteröintiasiakirjan kohta ”Osakkeet ja osakepääoma ─ Yleistä” korvataan seuraavalla kappaleella:
Ixonosin rekisteröity osakepääoma ajankohtana 14.11.2013 on 585 394,16 euroa ja rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 7 047 825
osaketta. Kaikki osakkeet on maksettu. Yhtiöjärjestyksessä ei ole rajoitettu osakkeiden lukumäärää eikä Ixonosin osakkeella ole
nimellisarvoa. Ixonosilla on yksi osakelaji ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet.
Päivitys kappaleeseen ”Osakkeet ja osakepääoma - Valtuutukset osakeanteihin, optioihin tai erityisiin oikeuksiin”
Rekisteröintiasiakirjan kohtaa ”Osakkeet ja osakepääoma - Valtuutukset osakeanteihin, optioihin tai erityisiin oikeuksiin” täydennetään seuraavilla tiedoilla:
Valtuutus 30.10.2013
Ixonosin ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin
edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:
Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 120 000 000 osaketta. Valtuutus vastaa noin
17-kertaista määrää Yhtiön kaikista osakkeista.
Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi sekä yhtiön
taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
Hallitukselle annetaan oikeus päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
ehdoista.
Hallitus oikeutetaan päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Valtuutuksen, joka ei kumoa aiempia osakeantivaltuutuksia, on voimassa vuonna 2014 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka.
Valtuutus 24.4.2013
Ixonosin yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:
Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 7 047 825 osaketta, mikä vastaa noin 20
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä.
Hallitus oikeutettiin päättämään em. valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
ehdoista.
Hallitus oikeutettiin päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi sekä konsernin vakavaraisuuden
ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi.
Valtuutus on voimassa vuonna 2014 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen myös päättämään enintään 3 524 000 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta
yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhet-
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kellä. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa
vuonna 2014 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Päivitys kappaleeseen ”Osakkeet ja osakepääoma - Osakkeiden lukumäärän muutokset ”
Rekisteröintiasiakirjan kohta ”Osakkeet ja osakepääoma - Osakkeiden lukumäärän muutokset” korvataan seuraavilla kappaleilla:
Osakeanti 24.1.─7.2.2013
Ixonosin 24.1.—7.2.2013 järjestetyssä merkintäetuoikeusannissa merkittiin kaikki tarjotut 20 136 645 osaketta. Osakeannissa merkittyjen osakkeiden 14.2.2013 tapahtuneen kaupparekisteriin rekisteröinnin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousi
35 239 129 osakkeeseen. Kaikki osakeannissa merkityt osakkeet on maksettu kokonaisuudessaan.
Osakkeiden yhdistäminen 30.10.2013
Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 30.10.2013 vähentää yhtiön osakkeiden lukumäärää osakepääomaa alentamatta siten, että
viisi vanhaa osaketta yhdistettiin yhdeksi uudeksi osakkeeksi Osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa ja lainkohdan mukaista menettelyä noudattaen. Osana osakkeiden yhdistämistä koskevaa prosessia yhtiö mitätöi vastikkeetta haltuunsa
saamia omia osakkeitaan siten, että yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ennen yhdistämistä oli viidellä jaollinen. Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena oli osakkeen kaupankäynnin edellytysten ja hinnan muodostuksen parantaminen sekä yksittäisen osakkeen
arvon kasvattaminen.
Yhdistäminen toteutettiin lunastamalla jokaiselta osakkeenomistajalta osakemäärä, joka määräytyi lunastussuhteen 4/5 mukaisesti,
toisin sanoen jokaista viittä osaketta kohden lunastettiin neljä osaketta. Osakkeenomistajilta, joiden omistamien osakkeiden lukumäärä ei ollut yhdistämispäivänä viidellä jaollinen, lunastettiin lisäksi ne osakkeet, jotka ylittävät lähimmän edeltävän viidellä jaollisen lukumäärän (pyöristys). Osakkeiden lukumäärää arvioitiin arvo-osuustilikohtaisesti.
Lunastus toteutettiin vastikkeetta lukuun ottamatta Osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:ssä tarkoitettua, pyöristysten perusteella maksettavaa korvausta. Lunastus toteutettiin näiltä osin mainitussa pykälässä tarkoitetulla tavalla muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen suhteessa. Yhdistämisen yhteydessä lunastetut osakkeet mitätöitiin, ei kuitenkaan pyöristämisen takia lunastettavaksi tulleita ylimääräisiä osakkeita, jotka koottiin yhteen ja myydään. Yhdistämisen jälkeen yhtiö myy viivytyksettä edellä tarkoitetun pyöristämisen takia lunastettavaksi tulevista ylimääräisistä osakkeista yhdistetyt osakkeet kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa
laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla edellä mainittujen osakkeenomistajien lukuun. Osakkeiden myynnistä saatavat varat
maksetaan osakkeenomistajille niiden erotusten suhteessa, jotka saadaan vähentämällä kultakin osakkeenomistajalta lunastettavien osakkeiden määrästä määrä, joka tulisi lunastettavaksi ilman pyöristystä. Varoille maksetaan korkoa lunastushetken ja varojen
tilittämisen väliseltä ajalta korkolain 12 §:ssä tarkoitetun kulloinkin voimassa olevan viitekoron mukaisesti.
Yhdistämispäivä, jonka mukaan määräytyi myös oikeus pyöristämisen perusteella myydyistä osakkeista saatuihin varoihin, oli
1.11.2013. Lunastetut osakkeet mitätöitiin ja yhdistetty uusi osakemäärä merkittiin kaupparekisteriin 1.11.2013. Yhdistämisen
jälkeen osakkeita on yhteensä 7 047 825 kappaletta. Osakkeiden yhdistämisen ja siihen liittyvän lunastuksen toteutus näkyi osakkeenomistajien arvo-osuustileillä ja kaupankäynti yhdistetyillä osakkeilla alkoi maanantaina 4.11.2013, kun yhdistäminen oli toteutettu. Pyöristämisen perusteella myydyistä osakkeista saadut varat maksetaan osakkeenomistajille arviolta viimeistään 12.11.2013
olettaen, että kaikkien osakkeiden myynti pystytään toteuttamaan viimeistään 4.11.2013. Muussa tapauksessa murto-osien maksu
tapahtuu neljäntenä, viimeisenkin kaupan toteutumisen jälkeisenä pankkipäivänä.
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Osakkeiden
lukumäärä, kpl

Osakepääoma,
euroa

Osakeanti
euroa

Ylikurssirahasto, euroa

Sijoitetun
vapaan oman
pääoman
rahasto, euroa

Omat osakkeet, euroa

Yhteensä,
euroa

1.1.2013
Osakeanti ...............
Oman pääoman
1)
hankintakulut ......
30.9.2013

15 102 484
20 136 645

585 394
0

0
0

218 725
0

20 247 084
4 228 695

0
0

21 051 203
4 229 117

0
35 239 129

0
585 394

0
0

0
218 725

318 578
24 157 201

0
0

318 578
24 961 320

1.1.2012
Oman pääoman
hankintakulut ........
31.12.2012

15 102 484

585 394

0

218 725

20 312 607

0

21 116 726

0
15 102 484

0
585 394

0
0

0
218 725

-65 523
20 247 084

0
0

-65 523
21 051 203

1.1.2011
Oman pääoman
hankintakulut ........

15 102 484

585 394

0

218 725

20 342 875

0

21 146 994

0
15 102 484

0
585 394

0
0

0
218 725

-30 268
20 312 607

0
0

-30 268
21 116 726

1.1.2010.................
Osakeanti ...............
Johdon kannustinjärjestelmä ........

9 313 089
5 321 765

372 524
212 871

0
0

218 725
0

14 808 381
5 534 494

0
1 141 017

15 399 629
6 888 382

467 630

0

0

0

0

-1 141 017

-1 141 017

31.12.2010 ............

15 102 484

585 394

0

218 725

20 342 875

0

21 146 994

1.1.2009.................
Merkinnät optiooikeuksien
perusteella .............
31.12.2009.............

9 253 089

370 124

100 000

121 125

14 808 381

0

15 399 629

60 000
9 313 089

2 400
372 524

-100 000
0

97 600
218 725

0
14 808 381

0
0

0
15 399 629

31.12.2011.............

Päivitys kappaleeseen ”Osakkeet ja osakepääoma ─ Optio- ja muut erityiset oikeudet osakkeisiin”
Rekisteröintiasiakirjan kohtaa ”Osakkeet ja osakepääoma - Optio- ja muut erityiset oikeudet osakkeisiin ─ Yleistä ─ Optio-ohjelma
IV/A, IV/B ja IV/C” korvataan seuraavilla kappaleilla:
Optio- ja muut erityiset oikeudet osakkeisiin
Yleistä
Yhtiöllä on voimassa yksi optio-ohjelma. Ixonosin hallitus päätti 30.11.2011 varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2011 antamaan valtuutukseen perustuen optio-oikeuksien antamisesta. Optio-oikeudet merkittiin tunnuksilla IV/A, IV/B ja IV/C. Optio-oikeuksia IV/A
ja IV/C on jaettu Ixonos-konsernin henkilökuntaan kuuluville heidän sitouttamisekseen ja motivoimisekseen. Optio-oikeuksia IV/B ei
ole jaettu. Optio-ohjelman piiriin eivät kuulu Ixonosin hallituksen jäsenet tai konsernin ylimpään johtoon kuuluvat henkilöt (Ixonos
Management Invest Oy:n osakkeenomistajat).
Optio-ohjelma IV/A, IV/B ja IV/C
Optio-oikeuksia on annettu yhteensä 600 000 kappaletta. Optio-oikeuksia koskevien ehtojen mukaan Ixonosin hallitus on voinut
päättää liikkeeseen laskettujen optio-oikeuden jakamisesta eri optiosarjoihin ja tarvittaessa jakamatta olevien optio-oikeuksien
muuntamisesta toiseen optiosarjaan kuuluviksi.
Yhtiön hallituksen 30.11.2011 varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2011 antaman valtuutuksen nojalla hyväksymien optio-oikeuksien
ehtojen mukaan optio-oikeuksien 2011 (”Optio-oikeudet 2011) haltijalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa
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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 30.10.2013 tarkistanut 1.11.2013 kaupparekisteriin merkityn Yhtiön osakkeiden yhdistämisen johdosta sekä 11.11.2013 tarkistanut Osakeannin johdosta Optio-oikeuksien 2011 merkintäsuhdetta ja merkintähintaa Optio-oikeuksien 2011 ehtojen mukaisesti. Optio-oikeuksien IV/A
osalta tarkistettu merkintäsuhde on 5,60 ja merkintähinta 0,27 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksien IV/C osalta tarkistettu merkintäsuhde on 5,60 ja merkintähinta 0,19 euroa osakkeelta. Tarkistamisen yhteydessä Optio-oikeudet 2011 ohjelmaan kuuluvat optiooikeudet IV/B on todettu rauenneeksi.
Osakkeiden enimmäismäärä pyöristetään osakkeiden merkitsemisen yhteydessä alaspäin täysiin osakkeisiin ja kokonaismerkintähinta lasketaan käyttäen pyöristettyä osakkeiden lukumäärää ja pyöristäen lähimpään senttiin. Yllä kuvattujen tarkistamisen johdosta Optio-oikeuksilla 2011 merkittävien osakkeiden tarkistettu enimmäismäärä on 3 359 520.
Osakeannin johdosta tehtävät edellä kuvatut tarkistukset Optio-oikeuksien 2011 ehtoihin tulevat voimaan, kun Optio-oikeuksilla
2011 merkittävien osakkeiden tarkistettu enimmäismäärä tulee rekisteröidyksi kaupparekisteriin arviolta 11.12.2013 edellyttäen,
että Osakeanti toteutetaan täysimääräisesti suunnitellun mukaisesti. Näin ollen Optio-oikeudet 2011 eivät oikeuta osallistumaan
Osakeantiin.
Optio-oikeuksilla IV/A osakkeiden merkintäaika alkaa 1.10.2014 ja optio-oikeuksilla IV/C 1.10.2016. Osakkeiden merkintäaika päättyy molemmilla optio-oikeuksilla 31.12.2018.
Päivitys kappaleeseen ”Osakkeet ja osakepääoma ─ Ixonosin osakkeenomistajat”
Rekisteröintiasiakirjan kohtaa ”Osakkeet ja osakepääoma - Ixonosin osakkeenomistajat” korvataan seuraavilla kappaleilla:

Ixonosin rekisteröity osakepääoma on tämän Rekisteröintiasiakirja päivämääränä 585 394,16 euroa ja Ixonosin rekisteröity
osakkeiden lukumäärä on yhteensä 7 047 825 osaketta. Ixonosin osakasluettelossa on ollut 12.11.2013 yhteensä 3 458 osakkeenomistajaa. Ixonosilla on yksi osakelaji ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet.
Seuraavassa taulukossa on esitetty Ixonosin kymmenen (10) suurinta osakkeenomistajaa 12.11.2013 tilanteen mukaan:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Osakkeenomistaja
Turret Oy
SEB Life International Assurance Company
Koskelo Ilari
Terho Risto
Ixonos Management Invest Oy
Lombard International Assurance S.A.
Kaisla Timo
Laaksonen Lars
Jokinen Matti
Gripenberg Jarl kuolinpesä
10 suurinta omistajaa yhteensä
Hallintarekisteröidyt yhteensä
Muut kuin mainitut yhteensä
Yhteensä

Kappaletta
1 708 884
408 570
235 601
126 633

Prosenttia
24,25
5,80
3,34
1,80

93 526
93 406
86 980
82 480
70 580
70 000

1,33
1,33

2 976 660
72 354
3 998 811
7 047 825

42,24

1,23

1,17
1,00
0,99

1,03
56,73
100,00

Päivitys kappaleeseen ”Muita seikkoja – Viittaamalla sisällytetyt asiakirjat”
Rekisteröintiasiakirjan kohtaa ”Muita seikkoja ─ Viittaamalla sisällytetyt asiakirjat” täydennetään seuraavilla tiedoilla:
Ixonosin hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta sekä Ixonosin
tilintarkastamaton osavuosikatsaus 30.9.2013 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta ovat sisällytetty tähän asiakirjaan viittaamalla ja ne pidetään saatavilla Yhtiön internet-sivuilla osoitteissa http://investor.fi.ixonos.com/annuals.cfm ja
http://investor.fi.ixonos.com/interim.cfm sekä http://investor.fi.ixonos.com/governance.cfm Rekisteröintiasiakirjan voimassaoloajan.
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LIITE Tilintarkastajan raportti Rekisteröintiasiakirjan päivitykseen sisältyvästä tulosennusteesta
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YHTIÖ
Ixonos Oyj
Hitsaajankatu 24
00810 Helsinki
PÄÄJÄRJESTÄJÄ
Pohjola Corporate Finance Oy
Teollisuuskatu 1
00510 Helsinki
YHTIÖN OIKEUDELLINEN NEUVONANTAJA
Asianajotoimisto Juridia Bützow Oy
Fabianinkatu 29 B
00100 Helsinki
TILINTARKASTAJAT
PricewaterhouseCoopers Oy
Itämerentori 2
00180 Helsinki
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