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Suunnatun osakeannin ehdot / Terms and conditions of a directed share issue1 

 

1  Uudet osakkeet / New shares 

Yhtiö laskee osakeannissa liikkeeseen 15.618 kappaletta yhtiön uusia osakkeita. 

The company issues 15.618 new shares in the share issue. 

2 Merkintäoikeus ja osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeaminen / 

Subscription right and deviation from the pre-emptive subscription right of a 

shareholder 

Kaikki uudet osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 

poiketen merkittäviksi seuraavasti: 

Merkitsijän nimi Osakkeiden lukumäärä 

GJMR Core GmbH 5.929 

Fintech Growth Fund Europe GmbH & Co KG 2.472 

Initial Factor Speed Invest GmbH & Co KG 2.306 

Maxfield Capital Fund I L.P. 1.762 

Speedinvest F EuVECA GmbH & Co KG 1.648 

Allinvest Unternehmensbeteiligungs GmbH 590 

Slovak Venture Fund S.C.A SICAR 429 

MT Consulting GmbH 332 

Bernhard Breunlich 150 

Yhteensä 15.618 

Suunnatun osakeannin tarkoituksena on toteuttaa Finnest GmbH:n kaikkien 

osakkeiden osto yhtiön ja merkitsijöiden välillä solmitun osakekauppaa koskevan 

Share Purchase and Transfer Agreementin (”Sopimus”) mukaisesti maksamalla 

kauppahinta yhtiön osakkeilla. Tästä syystä osakkeenomistajien 

merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 

4 §:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy. 

Osakeantipäätös on ehdollinen Finnest GmbH:n pääoman korotuksen 

(capital increase) rekisteröinnille Itävallan kaupparekisteriin Sopimuksen 

                                                 

 
1 In case of conflict between the language versions the Finnish language version shall prevail.  
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mukaisesti. Lisäksi osakeantipäätös on ehdollinen sille, että kaikki merkitsijät 

merkitsevät osakkeita täysimääräisesti ja Invesdor saa siten 100 % Finnest 

GmbH:n osakkeista. 

Näiden ehtojen mukaista osakkeiden merkintäoikeutta ei saa siirtää tai luovuttaa 

toiselle. 

All new shares are offered for subscription in deviation from the shareholders’ 

pre-emptive subscription right as follows: 

Name of subscriber Number of shares 

GJMR Core GmbH 5.929 

Fintech Growth Fund Europe GmbH & Co KG 2.472 

Initial Factor Speed Invest GmbH & Co KG 2.306 

Maxfield Capital Fund I L.P. 1.762 

Speedinvest F EuVECA GmbH & Co KG 1.648 

Allinvest Unternehmensbeteiligungs GmbH 590 

Slovak Venture Fund S.C.A SICAR 429 

MT Consulting GmbH 332 

Bernhard Breunlich 150 

Total 15.618 

 

The purpose of the directed share issue is to carry out the purchase of all shares 

of Finnest GmbH in accordance with the provisions of the share purchase and 

transfer agreement entered into by and between the company and the 

subscribers (“Agreement”) by paying the purchase price with shares of the 

company. Therefore, there is a weighty financial reason on the part of the 

company for the deviation from the shareholders’ pre-emptive subscription right 

as set out in Chapter 9 Section 4 Paragraph 1 of the Companies Act. 

The share issue is conditional upon registration of the Finnest Capital Increase 

with the Austrian commercial register as agreed in the Agreement. Furthermore, 

the share issue is conditional upon all subscribers subscribing all shares allocated 

to them resulting in Invesdor receiving 100 % of the shares of Finnest GmbH. 

The share subscription right offered pursuant to these terms is non-transferable.  
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3 Osakkeiden merkintä / Subscription of the shares 

Osakkeiden merkintäaika alkaa välittömästi tämän yhtiökokouksen päätyttyä ja 

päättyy 30. huhtikuuta 2019. Hallitus voi pidentää osakkeiden merkintäaikaa. 

Osakkeet on merkittävä käyttäen liitteenä A olevaa merkintälistaa.  

The subscription period for the shares starts immediately at the end of this 

shareholders’ meeting and ends on 30 April 2019. The board of directors may 

extend the share subscription period. 

The shares shall be subscribed using the attached subscription list (appendix A).  

4 Osakkeiden merkintähinta ja merkintähinnan maksu / Subscription price for the shares 

and payment of the subscription price 

Osakkeiden merkintähinta maksetaan apporttina siirtämällä yhtiölle Finnest 

GmbH:n osakkeet Sopimuksen mukaisesti. Osakkeiden kokonaismerkintähinta on 

kaksimiljoonaa neljäsataakaksikymmentäseitsemäntuhatta yhdeksänsataaviisi-

kymmentäviisi euroa kuusikymmentäkaksi senttiä (2.427.955,62 €) eli noin 

sataviisikymmentäviisi euroa neljäkymmentäkuusi senttiä (155,46 €) osakkeelta. 

Apporttiomaisuus sekä sillä suoritettava maksu on yksilöity ja omaisuuden 

arvostamiseen vaikuttavat seikat sekä arvostamisessa noudatettavat menetelmät 

on selvitetty oheisessa yhtiön hallituksen antamassa selvityksessä (liite B). 

Osakkeiden merkintähinta perustuu yhtiön ja Finnest GmbH:n 

osakkeenomistajien neuvottelutulokseen osakkeiden vaihtosuhteesta. 

 Apporttiomaisuus, joka muodostaa uusien osakkeiden merkintähinnan, 

luovutetaan yhtiölle Sopimuksen ehdoin. Luovutusajankohta on viimeistään 30. 

huhtikuuta 2019. Hallitus voi pidentää merkintähinnan maksuaikaa. 

Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan 

oman pääoman rahastoon. 

The subscription price for the shares shall be paid through contribution in kind 

by investing in the company the shares described in the Agreement at the terms 

and conditions set out therein. The aggregate subscription price for the shares is 

two million four hundred twenty-seven thousand nine hundred fifty-five euros 

and sixty-two cents (EUR 2.427.955,62), i.e. approximately one hundred fifty-five 

euros and forty-six cents (EUR 155,46) per share. The assets constituting the 

contribution in kind and the payment made with such assets are itemized and the 

circumstances that affect the valuation of the assets and the procedures observed 

in such valuation have been specified in the attached specification of the 

company’s board of directors (appendix B).  

The subscription price for the shares is based on the negotiations of the share 

exchange ratio between the company and Finnest GmbH’s shareholders. 

The contribution in kind, which constitutes the subscription price of the shares, is 

transferred to the company in accordance with the terms and conditions of the 

Agreement. The transfer shall become effective at the latest on 30 April 2019. The 

board of directors may extend the period for payment of the shares. 
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The subscription price for the shares shall be recorded in its entirety to the 

invested non-restricted equity fund of the company. 

5 Osinko- ja muut osakasoikeudet / Dividend and other shareholder rights 

Merkityt osakkeet oikeuttavat osingonjakoon ja tuottavat haltijalleen muut 

osakkeenomistajan oikeudet siitä hetkestä lähtien, kun osakkeet on merkitty 

kaupparekisteriin.  

The subscribed shares entitle their holder to dividend distribution and to other 

shareholder rights from the point of time when the shares have been registered 

with the Trade Register. 

6 Muut ehdot ja merkintöjen hyväksyminen 

Yhtiön hallitus päättää osakeannin muista ehdoista ja merkintöjen 

hyväksymisestä. 

Board of Directors decides on other terms and conditions of the share issue and 

accepts the subscriptions.
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Liite A; Merkintälista / Appendix A; Subscription List 

Invesdor Oy:n yhtiökokouksen 4. huhtikuuta 2019 tekemän suunnatun 

maksullisen osakeantipäätöksen nojalla tapahtuva osakkeiden merkintä. 

Subscription of shares in accordance with the directed share issuance resolution 

of the general meeting of shareholders of Invesdor Oy of 4 April 2019.  

Merkitsijä /  
Subscriber 

Merkittävien 
Invesdor 
Oy:n 
osakkeiden 
lukumäärä / 
Amount of 
Invesdor 
Oy’s shares 
subscribed  

Vastikeosakkeiden 
määrä / 
Amount of Finnest 
GmbH shares as 
inkind 
contribution 

Merkitsen 
Invesdor Oy:n 
osakkeita 
merkintälistan 
mukaisesti 
(Paikka, pvm 
ja 
allekirjoitus) /  

 
I subscribe 
shares in 
Invesdor Oy 
in accordance 
with this 
subscription 
list (Place, 
date and 
signature) 
 
 

GJMR Core GmbH 5.929   
 
 
 

Fintech Growth Fund 

Europe GmbH & Co KG 

2.472   

Initial Factor Speed Invest 

GmbH & Co KG 

2.306   

Maxfield Capital Fund I 

L.P. 

1.762   

Speedinvest F EuVECA 

GmbH & Co KG 

1.648   

Allinvest 

Unternehmensbeteiligungs 

GmbH 

590   

Slovak Venture Fund 

S.C.A SICAR 

429   
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MT Consulting GmbH 332   

Bernhard Breunlich 150   
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Liite B; Selvitys apporttiomaisuudesta  

Invesdor Oy hankkii 100 % Finnest GmbH:n osakkeista (”Osakkeet”). Osakkeista 

maksettava kokonaiskauppahinta on 2.427.955,62 euroa (“Kauppahinta”).  

Kauppahinta suoritetaan kokonaisuudessaan Finnest GmbH:n 

osakkeenomistajille (”Myyjät”) suunnattavalla osakeannilla, jossa Myyjillä on 

oikeus merkitä yhteensä 15.618 kappaletta Invesdor Oy:n antamaa uutta osaketta 

noin 155,46 euron (pyöristetty, ei tarkka arvo) osakekohtaisella merkintähinnalla 

ja 2.427.955,62 euron kokonaismerkintähinnalla (”Vastikeosakkeet”). 

Vastikeosakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Invesdor Oy:n 

sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Myyjät suorittavat Vastikeosakkeiden merkintähinnan luovuttamalla hallussaan 

olevat Finnest GmbH:n osakkeet Invesdor Oy:lle apporttina.  

Tämä on Invesdor Oy:n hallituksen antama osakeyhtiölain 9 luvun 12 §:n 2 

momentin mukainen selvitys apporttina annettavasta omaisuudesta.  

Apporttiomaisuuden yksilöinti: Apporttiomaisuutena saadaan Finnest GmbH:n 

osakkeet.  

Apporttiomaisuudella suoritettava maksu: Apporttiomaisuudella maksetaan 

Vastikeosakkeet. Vastikeosakkeiden kokonaismerkintähinta on 2.427.955,62 

euroa, joten yhteensä apporttiomaisuudella suoritettu maksu vastaa enintään 

2.427.955,62 euroa. 

Apporttiomaisuuden arvostamiseen vaikuttavat seikat ja apporttiomaisuuden 

arvostamisessa noudatetut menetelmät: Apporttiomaisuuden arvostuksen 

perusteena on Invesdor Oy:n ja Finnest GmbH:n osakkeenomistajien 

neuvottelutulos, jonka perustana on ollut laskelma Finnest GmbH:n 

substanssiarvosta (Einbringungsbilanz) 11.3.2019. Arvostamisessa on myös 

huomioitu siirtyvän omaisuuden arvo Invesdor Oy:n liiketoiminnalle.  

Finnest GmbH:n osakkeet siirtyvät Invesdor Oy:lle rasitteista vapaana.  

Invesdor Oy:n hallitus toteaa näin ollen, että apporttiomaisuudella on sen 

käsityksen mukaan vähintään maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle.  

Helsingissä 28.3.2019 

INVESDOR OY:N HALLITUS 
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