
 

 

 

NIXU OYJ – OSAKEANTI 1/2019 

Suunnattu osakeanti henkilöstölle ja johdolle; Osakeannin ehdot 

1. Uudet Osakkeet 

1.1 Nixu Oyj ("Yhtiö") on 27.3.2019 päättänyt hyväksyä ja käynnistää kaikkia työnteki-
jöitä koskevan lisäosakeohjelman (All-Employee Matching Share Plan 2019–2021), 
jonka mukaan kaikille Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden työntekijöille, jotka ovat hallituksen 
päättämällä tavalla pysyvässä työsuhteessa 1.5.2019 ("Työntekijät"), tarjotaan mah-
dollisuus merkitä Yhtiön uusia osakkeita näiden ehtojen mukaisesti ("Osakeanti"). 

1.2 Osakeannissa lasketaan liikkeeseen enintään 100,000 Yhtiön uutta osaketta ("Uudet 
Osakkeet"). Osakeanti perustuu 25.4.2018 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hal-
litukselle antamaan valtuutukseen. 

2. Merkintäoikeus ja poikkeaminen osakkeenomistajien merkintäetuoikeu-
desta 

2.1 Uudet Osakkeet tarjotaan Työntekijöiden (jokainen erikseen "Merkitsijä") merkittä-
väksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Jokaiselle Merkitsijälle 
tarjotaan merkittäväksi vähintään 50 ja enintään 2.ooo Uutta Osaketta.  

2.2 Osakeannin tarkoituksena on edelleen kannustaa ja sitouttaa Työntekijöitä ja siten 
vahvistaa ja yhdenmukaistaa Työntekijöiden, Yhtiön ja sen osakkeenomistajien tavoit-
teita. Näin ollen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on osake-
yhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu painava taloudellinen syy. 

2.3 Näiden ehtojen mukaiset Uusien Osakkeiden merkintäoikeudet eivät ole siirtokelpoi-
sia. 

3. Uusien Osakkeiden merkintä 

3.1 Uusien Osakkeiden merkintäaika alkaa 2.5.2019 klo 12:00 EET ja päättyy 23.5.2019 
klo 12:00 EET. Hallitus voi pidentää merkintäaikaa. 

3.2 Uudet Osakkeet merkitään Yhtiön toimittamalla merkintälistalla. 

3.3 Hallitus päättää Uusia Osakkeita koskevien merkintäoikeuksien allokoinnista sekä 
merkintöjen hyväksymisestä tai hylkäämisestä osittain tai kokonaan. Mahdollisessa 
ylimerkintätilanteessa hallitus päättää Uusien Osakkeiden allokoinnista Merkitsijöi-
den kesken, kuitenkin siten, että ensisijaisesti leikataan suurimmista osakemerkin-
nöistä. Yhtiö maksaa viivytyksettä takaisin merkintähinnan siltä osin, kun merkinnän 
nojalla ei saa Uusia Osakkeita. Takaisinmaksettavalle merkintähinnalle ei makseta 
korkoa.  

4. Uusien Osakkeiden merkintähinta ja merkintähinnan maksaminen  

4.1 Yhtiön hallitus määrittelee Uusien Osakkeiden merkintähinnan perustuen Yhtiön 
osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan Nasdaq Helsinki Oy:ssä 



 

 

1.4.–30.4.2019 välisenä aikana. Hallitus vahvistaa euromääräisen osakekohtaisen 
merkintähinnan erikseen. 

4.2 Merkintähinta maksetaan Yhtiön määräämälle pankkitilille viimeistään 6.6.2019. Hal-
litus voi pidentää merkintähinnan maksuaikaa. Hallitus voi päättää hylätä merkinnät 
siltä osin, kun merkintähintaa ei ole maksettu edellä todetun mukaisesti. Hallitus voi 
myös päättää maksamattomien Uusien Osakkeiden allokoinnista muiden Merkitsijöi-
den merkittäväksi. 

4.3 Uusien Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun va-
paan oman pääoman rahastoon. 

5. Luovutusrajoitus 

5.1 Uusia Osakkeita ja/tai niihin liittyviä oikeuksia tai velvollisuuksia ei voi luovuttaa, 
pantata, myydä, siirtää tai niitä koskien tehdä muita luovutustoimia ennen hallituksen 
määrittämää arkipäivää, joka on aikaisintaan 15.2.2021 (ao. päivä mukaan lukien) ja 
viimeistään 31.3.2021 (ao. päivä mukaan lukien) ("Luovutusrajoitus"). Luovutusra-
joitus on Merkitsijän pyynnöstä poistettava edellyttäen että hän on täyttänyt kohdassa 
1.1 mainittuun lisäosakeohjelmaan liittyvät velvollisuutensa Yhtiötä kohtaan. Merkit-
sijällä ei Luovutusrajoituksen poistamisen jälkeen ole oikeutta kyseisen lisäosakeoh-
jelman nojalla annettaviin lisäosakkeisiin. Hallitus voi lisäksi yllä mainitun estämättä 
päättää Luovutusrajoitusta koskevista poikkeuksista ja muutoksista sekä Luovutusra-
joituksen poistamisesta harkintansa mukaan. 

6. Osinko ja muut osakkeenomistajan oikeudet 

6.1 Uudet Osakkeet oikeuttavat omistajansa osinkoon ja muihin osakkeenomistajan oi-
keuksiin, kun ne on merkitty arvo-osuustilille Merkitsijän lukuun. 

7. Uusien osakkeiden liittäminen arvo-osuusjärjestelmään ja hakeminen jul-
kisen kaupankäynnin kohteeksi 

7.1 Uudet Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpi-
tämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Uudet Osakkeet merkitään Merkitsijästä riippuen 
joko henkilökohtaiselle arvo-osuustilille tai hallintarekisteröinnin hoitajan hallinnoi-
malle koontitilille sen jälkeen, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Uudet 
Osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörs-
silistalle.  

7.2 Yhtiön osakkeen kaupankäyntitunnus on NIXU ja ISIN-tunnus on FI0009008387.  

8. Soveltuva laki ja riidanratkaisu  

8.1 Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia 
säännöksiä. 

8.2 Näitä ehtojen tulkintaa ja/tai soveltamista koskevat tai muuten näistä ehdoista asian-
omaisten osapuolten välille aiheutuvat riidat, joita osapuolet eivät ole saaneet ratkais-
tua käymiensä neuvottelujen perusteella, ratkaistaan lopullisesti yksijäsenisessä väli-
miesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Vä-
limiesmenettelyn paikka on Helsingissä Suomessa. Yhtiö on vastuussa välimiesmenet-
telyn kustannuksista lopputuloksesta riippumatta, kuitenkin edellyttäen, että Merkit-
sijän vaatimus välimiesmenettelylle ei ole ollut ilmeisen perusteeton. Tällöin kustan-
nuksista vastaa Merkitsijä. 



 

 

9. Muut ehdot 

9.1 Yhtiö käsittelee Työntekijöiden henkilötietoja Osakeannin käytännön toteuttamiseksi. 
Tämä pitää sisällään tietojen antamisen taholle, joka toimii Osakeannin järjestäjänä.  

9.2 Hallitus päättää muista Uusien Osakkeiden liikkeeseen laskemista sekä Osakeantia 
koskevista asioista sekä näihin liittyvistä käytännön toimenpiteistä. 

9.3 Nämä ehdot on laadittu suomeksi ja käännetty englanniksi.  Mikäli englanninkielisen 
ja suomenkielisen version välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on mää-
räävä. 


