24.6.2015

KOTIPIZZA GROUP OYJ
LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA
Tämä täydennysasiakirja täydentää Kotipizza Group Oyj:n (”Yhtiö”) Finanssivalvonnan 4.6.2015 hyväksymää
listalleottoesitettä
("Listalleottoesite").
Finanssivalvonnan
Listalleottoesitteen
hyväksymispäätöksen
diaarinumero on FIVA 42/02.05.04/2015. Finanssivalvonta on 24.6.2015 hyväksynyt tämän täydennysasiakirjan.
Tässä täydennysasiakirjassa käytetyillä määritelmillä on sama merkitys kuin Listalleottoesitteessä, ellei toisin ole
mainittu.
Yhtiön hallitus on 24.6.2015 päättänyt muutoksista 4.6.2015 julkistetun listautumisannin ehtoihin.
Muutokset lyhyesti
Listautumisannissa tarjottavien Osakkeiden enimmäismäärä nostetaan 5.492.000 Osakkeeseen.
Listautumisannin Alustavaa Merkintähintaa lasketaan 5,00 euroon Osakkeelta.
Merkintäaikaa jatketaan 1.7.2015 klo 16.30 Suomen aikaa saakka.
Esitteen täydennykset
Esitettä täydennetään seuraavasti:
Kansisivun johdantoa, ensimmäistä kappaletta, kolmatta kappaletta ja neljättä kappaletta muutetaan kuulumaan
seuraavasti:
"Listautumisanti alustavasti enintään 5.492.000 Osaketta - Merkintähinta 5,00 euroa Osakkeelta"
"Listautumisannissa (”Listautumisanti”) Kotipizza Group Oyj (”Kotipizza Group” tai ”Yhtiö”) tarjoaa
merkittäväksi alustavasti enintään 5.492.000 Yhtiön uutta osaketta (”Osakkeet”). Osakkeet tarjotaan
merkittäväksi yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa sekä institutionaalisille sijoittajille Suomessa
ja kansainvälisesti. Osakkeiden merkintähinta on 5,00 euroa osakkeelta (”Merkintähinta”). Yhtiö
antaa Listautumisannin Pääjärjestäjälle lisäosakeoption merkitä enintään 222.222 Yhtiön osaketta
yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi 30 päivän kuluessa kaupankäynnin
aloittamisesta NASDAQ Helsinki Oy:ssä (”Helsingin Pörssi”). "
Listautumisannin merkintäaika alkaa 5.6.2015 kello 9.00 ja päättyy viimeistään 1.7.2015 kello 16.30.
Ohjeita merkinnän tekemiseksi ja Listautumisannin tarkemmat ehdot on kuvattu Listalleottoesitteen
jaksossa ”Listautumisannin ehdot”.
Tällä hetkellä Yhtiön osakkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena. Yhtiö on hakenut
osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalla.
Kaupankäynnin osakkeilla Helsingin Pörssin pörssilistalla odotetaan alkavan arviolta 7.7.2015.
Listalleottoesitteen tiivistelmän osatekijän "B.6 – Suurimmat osakkeenomistajat" viimeinen lause, osatekijän
"C.4 – Arvopapereihin liittyvät oikeudet" toisen kappaleen ensimmäinen lause, osatekijän "C.6 - Ottaminen
kaupankäynnin kohteeksi" viimeinen lause, osatekijän "E.1 – Kokonaisnettotuotot ja kokonaiskustannukset"
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ensimmäinen lause, osatekijän "E.3 – Listautumisannin ehdot" kohdan ensimmäinen, toinen, kolmas, viides
kappale, yhdeksäs kappale, kymmenennen kappaleen viimeinen lause, yhdennentoista kappaleen toiseksi
viimeinen lause sekä Osatekijä "E.6 – Laimentuminen" täydennetään kuulumaan seuraavasti:
B.6

Suurimmat osakkeenomistajat

Lopullisesta Merkintähinnasta riippuen Listautumisannin toteuttamisen
(mukaan lukien Sentican Merkintäsitoumuksen perusteella merkityt
Osakkeet) ja Osakaslainakonversion jälkeen Sentica Buyout III Ky:n
omistusosuus tulee olemaan 3.475.100 osaketta ja Sentica Buyout III CoInvestment Ky:n omistusosuus 148.933 osaketta vastaten 51,5 prosenttia ja
2,2 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä olettaen, että Listautumisanti merkitään täysimääräisesti.

C.4

Arvopapereihin
liittyvät oikeudet

Osakkeet tuottavat täydet osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien,
kun Osakkeet on merkitty Patentti- ja Rekisterihallituksen ylläpitämään
kaupparekisteriin (”Kaupparekisteri”) sekä Yhtiön osakasluetteloon arviolta
7.7.2015.

C.6

Ottaminen
kaupankäynnin
kohteeksi

Osakkeet odotetaan otettavan Helsingin Pörssissä julkisen kaupankäynnin
kohteeksi arviolta 7.7.2015.

E.1

Kokonaisnettotuotot ja kokonaiskustannukset

Listautumisannin kokonaisnettotuotot Yhtiölle sille maksettavaksi tulevien
maksujen ja kulujen jälkeen tulevat olemaan noin 18,5 miljoonaa euroa
edellyttäen, että listautumisanti merkitään täysimääräisesti.

E.3

Listautumisannin
ehdot

Listautumisannissa (”Listautumisanti” tai ”Osakeanti”), Kotipizza Group
Oyj (”Kotipizza Group” tai ”Yhtiö”) tarjoaa merkittäväksi alustavasti
enintään 5.492.000 Yhtiön osaketta (”Osakkeet”). Osakkeet tarjotaan
alustavasti merkittäväksi yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa
(”Yleisöanti”) sekä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja eräissä muissa
maissa (”Instituutioanti”). Listautumisannissa tarjottavat Osakkeet edustavat
enintään noin 438,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden
tuottamista äänistä ennen Listautumisantia ja enintään noin 78,8 prosenttia
Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että Listautumisanti merkitään
täysimääräisesti.
Instituutioannin merkintäaika alkaa 5.6.2015 kello 9.00 ja päättyy 1.7.2015
kello 16.30. Yhtiön hallituksella on oikeus Instituutioannin keskeyttämiseen
mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Instituutioanti voidaan keskeyttää
aikaisintaan 12.6.2015 kello 16.30.
Yleisöannin merkintäaika alkaa 5.6.2015 kello 9.00 ja päättyy 1.7.2015 kello
16.30. Yhtiön hallituksella on oikeus Yleisöannin keskeyttämiseen
mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Yleisöanti voidaan keskeyttää
aikaisintaan 12.6.2015 kello 16.30.
Tarjottavien Osakkeiden Merkintähinta on 5,00 euroa.
Yleisöannissa ja Instituutioannissa liikkeeseen lasketut tarjottavat Osakkeet
kirjataan hyväksytyn merkinnän tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille
arviolta 7.7.2015.
-
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Osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet ja ne
oikeuttavat kaikkiin tulevaisuudessa jaettaviin osinkoihin sen jälkeen, kun
Osakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään
Kaupparekisteriin arviolta 7.7.2015.
Osakkeiden ensimmäisen kaupankäyntipäivän pörssilistalla arvioidaan
olevan 7.7.2015.
E.6

Laimentuminen

Listautumisannissa tarjottavat Osakkeet edustavat enintään noin 438,9
prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä ennen
Listautumisantia ja enintään noin 78,8 prosenttia Listautumisannin jälkeen
olettaen, että Listautumisanti merkitään täysimääräisesti.

Listalleottoesitteen sivulla 38 kohtaa "Tärkeitä päivämääriä" muutetaan seuraavasti:
5.6.2015

Merkintäaika alkaa

12.6.2015

Merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan

1.7.2015

Merkintäaika päättyy

2.7.2015

Yhtiön hallituksen päätös Listautumisannin toteuttamisesta

2.7.2015

Pörssitiedote Listautumisannin lopputuloksesta

7.7.2015 (arvio)

Uudet Osakkeet merkitään kaupparekisteriin

7.7.2015 (arvio)

Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille

7.7.2015 (arvio)

Osakkeiden kaupankäynti pörssilistalla alkaa

Listalleottoesitteen sivulla 42 kohdan "Listautumisannin tausta ja syyt sekä varojen käyttö" ensimmäistä
kappaletta muutetaan seuraavasti:
Yhtiö saa Listautumisannissa liikkeeseen laskettavista uusista Osakkeista arviolta noin 18,5 miljoonan
euron nettotuoton, kun Pääjärjestäjälle maksettava palkkio ja muut listautumiseen ja Listautumisantiin
liittyvät palkkiot ja kulut, arviolta yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa sekä Osakaslainakonversion noin
7,5 miljoonaa euroa, on vähennetty bruttotuotoista. Arviot perustuvat tämän Listalleottoesitteen
kansisivulla esitettyyn Merkintähintaan ja olettamukseen, että Yhtiö laskee Listautumisannissa
liikkeeseen 5.492.000 uutta Osaketta.
Listalleottoesitteen sivulla 43 kohdan "Listautumisannin ehdot - Listautumisannin yleiset ehdot – Yleiskuvaus"
ensimmäistä lausetta muutetaan seuraavasti:
Listautumisannissa (”Listautumisanti” tai ”Osakeanti”), Kotipizza Group Oyj (”Kotipizza Group” tai
”Yhtiö”) tarjoaa merkittäväksi alustavasti enintään 5.492.000 Yhtiön osaketta (”Osakkeet”).
Listalleottoesitteen sivulla 43 kohdan "Listautumisannin ehdot - Listautumisannin yleiset ehdot – Osakeanti"
toista kappaletta täydennetään seuraavasti:
Yhtiön hallitus päätti 24.6.2015 nostaa Listautumisannissa tarjottavien Osakkeiden enimmäismäärän
5.492.000 Osakkeeseen.
Listalleottoesitteen sivulla 43 kohdan "Listautumisannin ehdot - Listautumisannin yleiset ehdot – Osakeanti"
viimeistä kappaletta muutetaan seuraavasti:
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Osakkeet edustavat enintään noin 438,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista
äänistä ennen Listautumisantia ja enintään noin 78,8 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen,
että Listautumisanti merkitään täysimääräisesti.
Listalleottoesitteen sivulla 43 kohtaa "Listautumisannin ehdot - Listautumisannin yleiset ehdot – Lisäosakeoptio"
täydennetään seuraavasti:
Yhtiö on edellä esitetyn lisäksi sitoutunut laskemaan liikkeeseen suunnatusti jäljempänä määriteltyyn
Merkintähintaan Pääjärjestäjälle enintään 222.222 Yhtiön osaketta yksinomaan mahdollisten
ylikysyntätilanteiden kattamiseksi 30 päivän kuluessa kaupankäynnin aloittamisesta Helsingin Pörssin
päälistalla, eli arviolta 7.7.2015 – 5.8.2015 välisenä ajanjaksona (”Lisäosakeoptio”). Ellei muuta
erikseen mainita tai asiayhteydestä muuta selvästi ilmene, Osakkeita koskevat tiedot koskevat myös
mahdollisen Lisäosakeoption perusteella merkittäviä Osakkeita. Lisäosakeoption Osakkeet edustavat
enintään noin 17,8 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä ennen
Listautumisantia ja enintään noin 3,2 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki
tarjottavat Osakkeet merkitään ja että Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan. Yhtiön hallitus
päättää Lisäosakeoption mukaisten Osakkeiden antamisesta edellä kuvatun yhtiökokouksen
osakeantivaltuutuksen nojalla viimeistään 5.8.2015.
Listalleottoesitteen sivulla 44 kohdan "Listautumisannin ehdot - Listautumisannin yleiset ehdot –
Vakauttaminen" ensimmäistä lausetta täydennetään seuraavasti:
Listautumisannin yhteydessä Pääjärjestäjä voi 30 päivän kuluessa kaupankäynnin aloittamisesta
Helsingin Pörssin päälistalla eli arviolta 7.7.2015 – 5.8.2015 välisenä ajanjaksona suorittaa
toimenpiteitä, joilla vakautetaan tai ylläpidetään Yhtiön osakkeiden markkinahintaa, joka ei muutoin
välttämättä vallitsisi avoimessa kaupankäynnissä.
Listalleottoesitteen sivulla 44 kohdan "Listautumisannin ehdot - Listautumisannin yleiset ehdot – Merkintähinta
sekä Listautumisantia koskevat päätökset" ensimmäisen kappaleen ensimmäistä lausetta sekä viimeistä
kappaletta muutetaan seuraavasti:
Tarjottavien Osakkeiden osakekohtainen merkintähinta on 5,00 euroa (”Merkintähinta”).
Yhtiön hallitus päättää arviolta 2.7.2015 Osakeannin toteuttamisesta, tarjottavien Osakkeiden määrän
ja jakautumisen Instituutio- ja Yleisöannin välillä sekä Listautumisannissa annettujen
merkintäsitoumusten ja -tarjousten hyväksymisestä kokonaan tai osittain. Yhtiö tiedottaa
Listautumisannin tuloksesta pörssitiedotteella arviolta 2.7.2015.
Listalleottoesitteen sivulla 45 kohdan "Listautumisannin ehdot - Listautumisannin yleiset ehdot – Merkintöjä
koskevat sitoumukset" viimeistä kappaletta muutetaan seuraavasti:
Osakaslainakonversio ja Sentican Merkintäsitoumus vastaavat yhteensä noin 45,4 prosenttia koko
Osakeannista laskettuna Merkintähinnalla 5,00 euroa.
Listalleottoesitteen sivulla 46 kohdan "Listautumisannin ehdot - Listautumisannin yleiset ehdot – Osakkeiden
kirjaaminen arvo-osuustileille" toista kappaletta muutetaan seuraavasti:
Yleisöannissa ja Instituutioannissa liikkeeseen lasketut tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyn
merkinnän tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 7.7.2015.
Listalleottoesitteen sivulla 46 kohdan "Listautumisannin ehdot - Listautumisannin yleiset ehdot –
Osakkeenomistajan oikeudet" ensimmäistä kappaletta muutetaan seuraavasti:
Osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet, kun Osakkeet on maksettu ja kirjattu sijoittajan arvoosuustilille. Osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet ja ne oikeuttavat kaikkiin
tulevaisuudessa jaettaviin osinkoihin sen jälkeen, kun Osakkeet on rekisteröity Patentti- ja
rekisterihallituksen ylläpitämään Kaupparekisteriin arviolta 7.7.2015.
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Listalleottoesitteen sivulla 46 kohtaa "Listautumisannin ehdot - Listautumisannin yleiset ehdot – Osakkeiden
listaaminen" ensimmäistä kappaletta muutetaan seuraavasti:
Ennen Listautumisantia Yhtiön osakkeet eivät ole olleet julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin
kohteena millään markkinapaikalla. Yhtiö tulee jättämään listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille
Yhtiön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin ylläpitämällä
pörssilistalla. Osakkeiden ensimmäisen kaupankäyntipäivän pörssilistalla arvioidaan olevan 7.7.2015.
Osakkeiden kaupankäyntitunnus on PIZZA ja ISIN-koodi FI4000157235.
Listalleottoesitteen sivulla 46 kohtaa "Listautumisannin ehdot - Listautumisannin yleiset ehdot – Yhtiön
osakkeiden määrä" muutetaan seuraavasti:
Yhtiön osakkeiden lukumäärä välittömästi ennen Listautumisantia ja ennen Osakaslainakonversiota
on 1.251.201. Yhtiön osakkeiden lukumäärä välittömästi Osakaslainakonversion ja Listautumisannin
toteuttamisen jälkeen on 6.743.201 osaketta, mikäli kaikki Osakkeet merkitään. Jos Lisäosakeoptio
toteutetaan kokonaisuudessaan, Yhtiön osakkeiden lukumäärä Lisäosakeoption jälkeen on 6.965.423
osaketta.
Listalleottoesitteen sivulla 47 kohdan "Listautumisannin ehdot – Instituutioannin erityiset ehdot – Tarjottavat
Osakkeet" ensimmäistä lausetta muutetaan seuraavasti:
Instituutioannissa tarjotaan merkittäväksi alustavasti enintään 4.942.800 Osaketta institutionaalisille
sijoittajille sekä Osakaslainavelkojille Suomessa ja eräissä muissa maissa.
Listalleottoesitteen sivulla 47 kohdan "Listautumisannin ehdot – Instituutioannin erityiset ehdot – Merkintäaika"
ensimmäistä lausetta sekä toisen kappaleen toista lausetta muutetaan seuraavasti:
Instituutioannin merkintäaika alkaa 5.6.2015 kello 9.00 ja päättyy 1.7.2015 kello 16.30.
Instituutioannin merkintäaika päättyy kuitenkin viimeistään 3.7.2015 kello 16.30.
Listalleottoesitteen sivulla 48 kohdan "Listautumisannin ehdot – Instituutioannin erityiset ehdot –
Merkintähinta" ensimmäistä lausetta muutetaan seuraavasti:
Tarjottavien Osakkeiden osakekohtainen Merkintähinta on 5,00 euroa.
Listalleottoesitteen sivulla 48 kohdan "Listautumisannin ehdot – Instituutioannin erityiset ehdot –
Merkintähinta" toinen kappale poistetaan kokonaan.
Listalleottoesitteen sivulla 48 kohdan "Listautumisannin ehdot – Instituutioannin erityiset ehdot – Osakkeiden
maksaminen" ensimmäistä lausetta sekä toisen kappaleen viimeistä lausetta muutetaan seuraavasti:
Institutionaaliset sijoittajat maksavat hyväksyttyä merkintätarjousta vastaavat tarjottavat Osakkeet
Pääjärjestäjän antamien ohjeiden mukaan siten, että maksu on Pääjärjestäjän tilillä viimeistään
arviolta 6.7.2015 kello 10.00.
Mahdolliset maksujen palautukset tapahtuvat kolmantena (3.) pankkipäivänä tarjottavien Osakkeiden
allokoinnin jälkeen, arviolta 7.7.2015.
Listalleottoesitteen sivulla 48 kohdan "Listautumisannin ehdot – Instituutioannin erityiset ehdot – Merkintöjen
hyväksyminen" viimeistä lausetta muutetaan seuraavasti:
Hyväksytyistä merkintätarjouksista toimitetaan vahvistusilmoitus tai niistä ilmoitetaan sijoittajille
muulla tavalla niin pian kuin käytännössä on mahdollista tarjottavien Osakkeiden allokoimisen
jälkeen, arviolta 2.7.2015.
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Listalleottoesitteen sivulla 48 kohdan "Listautumisannin ehdot – Yleisöannin erityiset ehdot – Tarjottavat
Osakkeet" ensimmäistä lausetta muutetaan seuraavasti:
Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 549.200 Osaketta yksityishenkilöiden ja yhteisöjen
merkittäväksi Suomessa.
Listalleottoesitteen sivulla 49 kohdan "Listautumisannin ehdot – Yleisöannin erityiset ehdot – Merkintäaika"
ensimmäistä lausetta sekä toisen kappaleen kolmatta lausetta muutetaan seuraavasti:
Yleisöannin merkintäaika alkaa 5.6.2015 kello 9.00 ja päättyy 1.7.2015 kello 16.30.
Yleisöannin merkintäaika päättyy kuitenkin viimeistään 3.7.2015 kello 16.30.
Listalleottoesitteen sivulla 49 kohdan "Listautumisannin ehdot – Yleisöannin erityiset ehdot – Merkintähinta"
ensimmäistä lausetta muutetaan seuraavasti:
Tarjottavien Osakkeiden Merkintähinta on 5,00 euroa.
Listalleottoesitteen sivulla 49 kohdan "Listautumisannin ehdot – Yleisöannin erityiset ehdot – Merkintähinta"
toinen kappale poistetaan kokonaan.
Listalleottoesitteen sivulla 50 kohdan "Listautumisannin ehdot – Yleisöannin
Merkintävarausmaksun palauttaminen" ensimmäistä lausetta muutetaan seuraavasti:

erityiset

ehdot

–

Mikäli merkintäsitoumus hylätään kokonaan tai hyväksytään vain osittain tai mikäli tarjottavien
Osakkeiden lopullinen Merkintähinta Yleisöannissa on Alustavan Merkintähinnan sisällä mutta
alempi kuin Alustavan Merkintähinnan enimmäishinta, maksettu merkintävarausmaksu tai sen osa
palautetaan merkintäsitoumuksen antajalle hänen merkintäsitoumuksen antamisen yhteydessä
ilmoittamalleen pankkitilille Suomessa arviolta 7.7.2015.
Listalleottoesitteen sivulla 51 kohdan "Listautumisannin ehdot – Yleisöannin erityiset ehdot – Merkintöjen
hyväksyminen" viimeistä lausetta muutetaan seuraavasti:
Hyväksytyistä merkintäsitoumuksista lähetetään vahvistusilmoitus merkintäsitoumuksen antaneille
sijoittajille arviolta 2.7.2015.
Listalleottoesitteen sivulla 53 toisen kappaleen tekstiä muutetaan seuraavasti:
Osakeannista saatavat nettovarat kirjataan Yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiön
Listautumisannissa saamien varojen arvioitu nettomäärä on noin 18,5 miljoonaa euroa olettaen, että
Listautumisanti merkitään täysimääräisesti Merkintähinnalla.
Listalleottoesitteen sivulla 120 kohdan "Omistusrakenne" viidennen kappaleen viimeistä lausetta muutetaan
seuraavasti:
Listautumisannin toteuttamisen (mukaan lukien Sentican Merkintäsitoumuksen perusteella merkityt
Osakkeet) ja Osakaslainakonversion jälkeen Sentica Buyout III Ky:n omistusosuus tulee olemaan
3.475.100 osaketta ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky:n omistusosuus 148.933 osaketta vastaten
51,5 prosenttia ja 2,2 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä
olettaen, että Listautumisanti merkitään täysimääräisesti.
Listalleottoesitteen sivulla 121 kohdan "Osakkeet ja osakepääoma - Tiedot osakkeista " neljännen kappaleen
toiseksi viimeistä lausetta muutetaan seuraavasti:
Osakkeet otetaan Helsingin Pörssissä julkisen kaupankäynnin kohteeksi pörssilistalla arviolta
7.7.2015.
Listalleottoesitteen sivulla 125 kohdan "Osakkeenomistajien oikeudet – Yleistä - Omistuksen laimentuminen"
toista kappaletta muutetaan seuraavasti:
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Tarjottavat uudet osakkeet vastaavat noin 438,9 prosenttia Yhtiön kaikkien liikkeeseenlaskettujen
osakkeiden lukumäärästä ja noin 438,9 prosenttia Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä ennen
Osakeantia sekä noin 78,8 prosenttia Yhtiön kaikkien liikkeeseenlaskettujen osakkeiden lukumäärästä
ja noin 78,8 prosenttia Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä Osakeannin jälkeen olettaen, että
Osakeanti merkitään täysimääräisesti. Siinä tapauksessa, että Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat eivät
merkitsisi uusia Osakkeita Osakeannissa, olemassa olevien osakkeenomistajien kokonaisomistusosuus
laimenisi noin 81,4 prosentilla edellyttäen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti.
Listalleottoesitteen sivulla 134 kohdan "Pääjärjestäjän ja pääomistajien kanssa tehdyt sopimukset - Sopimukset
Pääjärjestäjän kanssa" toista lausetta muutetaan seuraavasti:
Yhtiö on solminut Pääjärjestäjän kanssa toimeksiantosopimuksen ja tulee solmimaan arviolta 2.7.2015
järjestämissopimuksen, joissa määritellään Pääjärjestäjän Listautumisannin yhteydessä tarjoamat
palvelut (yhdessä ”Sopimus”).
Listalleottoesitteen sivulla 135 kohdan "Pääjärjestäjän ja pääomistajien kanssa tehdyt sopimukset Merkintäsitoumukset" ensimmäisen kappaleen viimeistä lausetta muutetaan seuraavasti:
Listautumisannin toteuttamisen (mukaan lukien Sentican Merkintäsitoumuksen perusteella merkityt
Osakkeet) ja Osakaslainakonversion jälkeen Sentica Buyout III Ky:n omistusosuus tulee olemaan
3.475.100 osaketta ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky:n omistusosuus 148.933 osaketta vastaten
51,5 prosenttia ja 2,2 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä
olettaen, että Listautumisanti merkitään täysimääräisesti.
Täydennysasiakirjan saatavilla olo
Tämä täydennysasiakirja on 24.6.2015 lähtien saatavilla Yhtiön Internet-sivuilta osoitteesta
ipo.kotipizzagroup.com ja OP Ryhmän verkkosivuilla osoitteessa www.op.fi/merkinta. Täydennysasiakirjan
epävirallinen englanninkielinen käännös on arviolta 25.6.2015 lähtien saatavilla Kotipizza Groupin tiloissa
osoitteessa Hermannin Rantatie 8, 00580 Helsinki, kuten myös Helsingin Pörssin palvelupisteessä osoitteessa
Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.
Peruutusoikeus
Sijoittajalla, joka on ennen tämän täydennysasiakirjan julkistamista antanut merkintätarjouksen tai -sitoumuksen,
on oikeus peruuttaa annettu merkintätarjous tai -sitoumus kahden (2) pankkipäivän ajan tämän
täydennysasiakirjan julkistamisesta eli viimeistään 26.6.2015 klo 16.30 Suomen aikaa.
Jos sijoittaja haluaa edellä kuvatun esitteen täydentämisestä aiheutuvan peruuttamisoikeutensa nojalla peruuttaa
merkintänsä, merkintäsitoumuksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti sille merkintäpaikalle, jossa
merkintäsitoumus on annettu. Merkintäsitoumuksen peruutusta ei kuitenkaan voi tehdä OP Ryhmän
internetpalvelun kautta, vaan se tulee tehdä muussa merkintäpaikassa. Mahdollinen sitoumuksen peruuttaminen
koskee sitoumusta kokonaisuudessaan.
Jos merkintäsitoumus peruutetaan, maksettu merkintävarausmaksu palautetaan merkintäsitoumuksen yhteydessä
ilmoitetulle pankkitilille. Varat palautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, arviolta kolmen (3)
pankkipäivän sisällä merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta. Mikäli pankkitili on eri
rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten
välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin.
Palautettaville varoille ei makseta korkoa.
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