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HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖN OSAKEMÄÄRÄN VÄHENTÄMISESTÄ LASKEMALLA
LIIKKEELLE YHTIÖN UUSIA OSAKKEITA JA LUNASTAMALLA YHTIÖN OMIA OSAKKEITA

Yhtiön hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että ylimääräinen
yhtiökokous
päättää
Yhtiön
osakemäärän
vähentämisestä
alentamatta
osakepääomaa laskemalla liikkeelle uusia osakkeita ja lunastamalla Yhtiön omia
osakkeita siten, että jokaista 30:tä Yhtiön tämänhetkistä osaketta vastaa yksi Yhtiön
osake sen jälkeen, kun Yhtiön osakemäärän vähentämisjärjestelyt on viety loppuun.
Ennen Yhtiön osakemäärän vähentämistä Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 97
531 529.
Yhtiön osakemäärän vähentämisen tarkoituksena on lisätä yksittäisen osakkeen
arvoa ja parantaa siten osakkeiden kaupankäynnin edellytyksiä ja osakkeiden
hinnanmuodostuksen luotettavuutta. Yhtiön hallituksen mielestä Yhtiön osakemäärän
vähentämiselle on erityisen painava taloudellinen syy. Järjestely ei vaikuta Yhtiön
omaan pääomaan.
Euroclear Finland Ltd:n ylläpitämään osakasluetteloon jäljempänä määriteltynä
Transaktiopäivänä rekisteröityjen Osakkeenomistajien osalta osakemäärän
vähentäminen toteutetaan seuraavasti:
Yhtiön osakemäärän vähentäminen ehdotetaan tehtäväksi siten, että Yhtiö laskee
23.11.2018 ("Transaktiopäivä”) liikkeelle uusia Yhtiön osakkeita kaikille tällaisille
Yhtiön osakkeenomistajille vastikkeetta siten, että jokaisen osakkeenomistajan arvoosuustilin mukaisesta osakkeiden lukumäärästä tehdään jaollinen 30:llä. Yhtiön
siirtämien omien osakkeiden enimmäismäärä on 29 osaketta kerrottuna sellaisten
arvo-osuustilien määrällä Transaktiopäivänä, joilla säilytetään Yhtiön osakkeita ja
jotka ovat Yhtiön osakkeenomistajien omistuksessa. Yhtiön liikkeelle laskemien
uusien
osakkeiden
enimmäismääräksi
ehdotetaan
hallituksen
Yhtiön
osakkeenomistajien määrästä tämän ehdotuksen päivämääränä laatiman arvion
perusteella 188 500 uutta osaketta. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää kaikista
muista vastikkeettomien osakkeiden liikkeelle laskuun liittyvistä asioista.
Yhtiö lunastaa vastikkeetta kaikilta tällaisilta Yhtiön osakkeenomistajilta
lunastussuhteen mukaisen määrän osakkeita Transaktiopäivänä samanaikaisesti
edellä mainitun Yhtiön uusien osakkeiden liikkeelle laskun aikana. Yhtiön lunastamien
osakkeiden määrä määräytyy lunastussuhteen 30/1 mukaisesti tällaisten
osakkeenomistajien Transaktiopäivänä omistamien osakkeiden lukumäärän mukaan.
Yhtiö toisin sanoen lunastaa jokaista Yhtiön 30:tä osaketta kohden 29 Yhtiön osaketta.
Yhtiön hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden lunastukseen
liittyvistä asioista.
Yhtiön osakemäärän vähentämisen yhteydessä lunastetut Yhtiön osakkeet
mitätöidään välittömästi lunastuksen jälkeen Yhtiön hallituksen päätöksellä. Yhtiön
osakemäärän vähentäminen toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä Nasdaq
kaupankäyntipäivän
päättyessä
Nasdaq
Helsingissä
23.11.2018
eli
Transaktiopäivänä (eli täsmäytyspäivänä). Osakkeiden mitätöinti ja Yhtiön osakkeiden
uusi kokonaismäärä merkitään kaupparekisteriin 26.11.2018 mennessä.
Kaupankäynti Yhtiön osakkeiden uudella kokonaismäärällä alkaa Nasdaq Helsingissä
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pörssissä uudella ISIN-koodilla arviolta 26.11.2018, jolloin osakkeiden vähennetty
määrä näkyy kaikilla Euroclear Finland Ltd:n ylläpitämään Nexstimin osakasluetteloon
rekisteröityjen osakkeenomistajien arvo-osuustileillä.
Osakemäärän vähentäminen toteutetaan sellaisten osakkeenomistajien osalta,
joiden osakkeet on rekisteröity a) Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään
arvopaperijärjestelmään
(joko
omaisuudenhoitajan
tai
suoraan
osakkeenomistajan nimissä), sekä b) Euroclear Finland Ltd:n ylläpitämään arvoosuusrekisteriin
hallintarekisteröityjen
osakkeiden
omistajien
osalta
seuraavasti:
Hallitus ehdottaa lisäksi, että osakkeenomistajien ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy
päätöksen 9 000 uuden osakkeen suuntaamisesta vastikkeetta Yhtiölle itselleen
tarkoituksena vähentää osakkeiden määrää. Suunnattu osakeanti liittyy osakemäärän
vähentämisen loppuun viemiseen ja on edempänä tässä kohdassa esitetyistä syistä
perusteltu toimi. Selvyyden vuoksi todettakoon, että Yhtiölle itselleen suunnattavien
osakkeiden määrä on laskettu Yhtiön osakemäärän vähentämisen jälkeisen
osakemäärän perusteella, eikä vähentämistä edeltävän osakemäärän perusteella.
Yhtiölle itselleen suunnatut osakkeet lasketaan uudelleen liikkeelle eli siirretään
Yhtiöltä vastikkeetta osakkeenomistajille (”Vastaanottavat Osakkeenomistajat”), jotka
omistavat jäljempänä määriteltynä Täsmäytyspäivänä a) Euroclear Sweden AB:n
arvopaperijärjestelmään rekisteröityjä osakkeita joko omaisuudenhoitajan tai suoraan
ko. Osakkeenomistajan nimissä tai b) Euroclear Finland Ltd:n arvo-osuusrekisteriin
merkittyjä hallintarekisteröityjä osakkeita, joiden määrä (a tai b) ei ole jaollinen 30:llä,
siinä määrin kuin ko. Osakkeenomistajien omistusosuus Yhtiöstä edellyttää tekemällä
ne jaollisiksi 30:llä. Yhtiön hallitus valtuutetaan täten päättämään tällaisten osakkeiden
siirtämisestä Yhtiöltä Vastaanottaville Osakkeenomistajille sekä tällaisiin
osakeanteihin/-siirtoihin liittyvistä ehdoista.
Yhtiö lunastaa vastikkeetta kaikilta Vastaanottavilta Osakkeenomistajilta
lunastussuhteen mukaisen määrän osakkeita samassa yhteydessä, kun Yhtiö
lunastaa Euroclear Finland Ltd:n ylläpitämään osakasrekisteriin rekisteröidyiltä
osakkeenomistajilta Yhtiön osakkeita. Yhtiön lunastama osakemäärä määritetään
lunastussuhteessa 30/1 Vastaanottavien Osakkeenomistajien Transaktiopäivänä
omistamien osakkeiden määrän mukaan (Euroclear Finland Oy:ltä saatavien osakeja omistajatietojen mukaan) osakkeiden lukumäärän vähentämisen toteuttamiseksi,
minkä jälkeen tällä tavoin vähennettyä osakemäärää (jokaista Vastaanottavaa
Osakkeenomistajaa kohden) muutetaan tarvittaessa suorittamalla edellä mainittu
osakkeiden siirto (osakeanti) Vastaanottaville Osakkeenomistajille perustuen heidän
todelliseen Yhtiön osakkeiden omistusosuuteensa jäljempänä määriteltynä
Täsmäytyspäivänä. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden
lunastukseen liittyvistä asioista.
Yhtiön osakemäärän vähentämisen yhteydessä lunastetut Yhtiön osakkeet
mitätöidään välittömästi lunastuksen jälkeen Yhtiön hallituksen päätöksellä.
Yhtiön itselleen suuntaamat osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin 26.11.2018
mennessä. Kaupankäynti Yhtiön uusien osakkeiden kokonaismäärällä alkaa uudella
ISIN-koodilla arviolta 26.11.2018 (Kaupankäyntipäivä) Nasdaq Tukholmassa (ja
Nasdaq Helsingissä). Täsmäytyspäivä (”Täsmäytyspäivä”) Yhtiön osakemäärän
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vähentämiseksi on a) Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään (joko
omaisuudenhoitajan tai suoraan osakkeenomistajan nimissä) merkittyjen osakkeiden
osalta 27.11.2018 ja b) Euroclear Finland Ltd:n arvo-osuusrekisteriin merkittyjen
hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta 23.11.2018. Yhtiön osakemäärän
(vähentämisen jälkeen) lopullisen muutoksen edellyttämä Yhtiön osakkeiden siirto
Vastaanottaville Osakkeenomistajille suoritetaan ja kirjataan arvo-osuustileille
suunnitelmien mukaan viimeistään 3.12.2018.
Vastaanottaviin Osakkeenomistajiin liittyvien transaktioiden jälkeen kaikki Yhtiön
omistuksessa olevat omat osakkeet mitätöidään. Mikäli järjestely toteutetaan, se ei
vaadi osakkeenomistajilta mitään toimia. Mitään järjestelyn osaa ei toteuteta, jos
kaikkia järjestelyn osia ei toteuteta.
Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla Nasdaq Helsingissä tai Nasdaq Tukholmassa voidaan
tarvittaessa keskeyttää väliaikaisesti kaupankäyntijärjestelmän edellyttämien
teknisten toimenpiteiden tekemiseksi Transaktiopäivän jälkeen.
Jos hallituksen ehdotus hyväksytään edellä esitetyllä tavalla, on otettava huomioon,
että kaikissa tulevissa valtuutuksissa liikkeelle laskettavien osakkeiden (joko uusien
tai nykyisten osakkeiden tai osakkeiden optio-oikeuksien tai muiden oikeuksien)
valtuutettu enimmäismäärä tehdään myös jaolliseksi edellä mainitun periaatteen
mukaisesti siten, että yksi osake vastaa osakkeiden yhdistämisen jälkeen 30:tä
osaketta.

