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Hakemuksen päivämäärä

Inission AB (publ)

23.2.2021

Hakemuksen kohde

Hakemus arvopaperimarkkinalain 11 luvun 26 §:n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi
Inission AB (publ) (Inission tai Hakija) on hakenut
arvopaperimarkkinalain (746/2012, AML) 11 luvun 26 §:n mukaista
pysyvää poikkeuslupaa AML:n 11 luvun 19 §:n mukaisesta
tarjousvelvollisuudesta Enedo Oyj:n (Enedo tai Yhtiö) osalta.
Hakemuksen sisältö
Inission AB (publ) hakee AML:n 11 luvun 26 §:n mukaista pysyvää
lupaa poiketa AML:n 11 luvun 19 §:ssä tarkoitetusta velvollisuudesta
tehdä pakollinen ostotarjous. Hakija hakee poikkeuslupaa jäljempänä
kuvatun Enedoa koskevan kokonaisjärjestelyn toteuttamiseksi.
Poikkeuslupa koskisi 30 prosentin tarjousvelvollisuusrajan ylitystä.
Poikkeuslupaan liittyvä suunnattu anti on esitetty Yhtiön 9.3.2021
pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen päätettäväksi. Edellytyksenä
on, että järjestelyä kannattavat siitä riippumattomat osakkeenomistajat,
jotka edustavat vähintään kahta kolmasosaa yhtiökokouksessa
annetuista äänistä. Osakkeenomistajat ottavat kantaa myös
poikkeuslupa-asiaan.
Hakijan käsityksen mukaan riippumattomia osakkeenomistajia ovat ne
osakkeenomistajat, jotka eivät osallistu suunnattuun antiin. Inissionin
lisäksi suunnatussa annissa osakkeita merkitsee Joensuun Kauppa ja
Kone Oy (Joensuun Kauppa ja Kone), joka on antanut sitoumuksen
merkitä Yhtiön osakkeita suunnatussa annissa yhteensä 200 000
eurolla. Joensuun Kauppa ja Kone ei omista Yhtiön osakkeita. Näin
ollen kaikki Yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa äänestävät
osakkeenomistajat ovat suunnatusta annista riippumattomia
osakkeenomistajia.
Taustaa
Yhtiö suunnittelee merkintäetuoikeusantia ja suunnattua antia, joilla se
pyrkii keräämään yhteensä 12 miljoonan bruttovarat. Annit liittyvät
Yhtiön 16.2.2021 tiedottamaan 8,6 miljoonan euron lainojen järjestelyyn,
jolla Yhtiö maksaa näistä lainoistaan 5,3 miljoonaa euroa ja lainoista
mitätöidään yhteensä 3,3 miljoonaa euroa (”Lainojen Järjestely”).
Anneilla kerättävistä varoista 5,3 miljoonaa euroa käytetään tämän
Lainojen Järjestelyn toteuttamiseen. Lainojen Järjestelyn seurauksena
Yhtiön käytössä olevien tililimiittien ja pankkilainojen yhteismäärä
pienenee noin 60 prosentilla vuoden 2020 lopun 13,4 miljoonasta
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eurosta. Loput kerättävistä varoista käytetään Yhtiön yleisiin
käyttöpääomatarpeisiin ja Yhtiön käänneohjelman toteuttamiseen.
Yhtiön ilmoituksen mukaan sen nykyinen käyttöpääoma riittää huhtikuun
2021 loppuun. Pelkkä Lainojen Järjestely ei turvaa Yhtiön toiminnan
jatkuvuutta, vaan Yhtiö tarvitsee lisäksi käyttöpääomaa liiketoimintansa
jatkuvuuden turvaamiseen. Yhtiö on saanut merkintäsitoumuksia
merkintäetuoikeusannin ja suunnatun annin osalta. Pelkästään näiden
merkintäsitoumusten perusteella Yhtiö kerää yhteensä noin 7,3
miljoonan euron bruttovarat. Tällä määrällä Yhtiö voisi toteuttaa
Lainojen Järjestelyn ja saisi riittävästi käyttöpääomaa toimintansa
jatkuvuuden turvaamiseksi Yhtiön ilmoituksen mukaan kesäkuun 2021
loppuun.
Lainojen Järjestelyn toteuttaminen ja käyttöpääoman riittävyyden
turvaaminen 12 kuukaudeksi edellyttäisi vähintään 9 miljoonan euron
bruttovarojen keräämistä anneilla. Käänneohjelman suunniteltu
toteuttaminen edellyttäisi lisäksi, että Yhtiö keräisi anneilla 9 miljoonan
euron lisäksi 2 miljoonan euron bruttovarat. Käänneohjelmalla Yhtiö
tavoittelee merkittävää positiivista muutosta taloudellisessa
tuloksessaan vuoden 2023 loppuun mennessä. Käänneohjelman
tärkeimmät elementit ovat vuosien 2021–2023 aikana haettavat arviolta
yhteensä yli 4 miljoonan euron pysyvät vuotuiset säästöt suorissa ja
epäsuorissa kuluissa vuoden 2020 kustannustasoon verrattuna (pois
lukien lomautukset ja muut väliaikaiset säästöt), 5–10 prosentin
vuosittainen myynnin kasvu sekä tase- ja rahoitusrakenteen selkeä
parantaminen.
Inissionin antaman merkintäsitoumuksen kaikki ehdot ovat seuraavat:
- Lainojen Järjestely toteutuu edellä kuvatun mukaisesti;
- suunnatussa annissa tarjottavien osakkeiden osakekohtainen
merkintähinta on 0,20 euroa;
- Yhtiö allokoi kaikki merkintäsitoumuksen kattamat osakkeet Inissionille
merkintäsitoumuksen ehtojen mukaisesti;
- Inissionin osuus ei ylitä 49,99 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä
antien jälkeen;
- Inission saa Finanssivalvonnalta tässä hakemuksessa tarkoitetun
poikkeusluvan;
- anteja koskevan esitteen julkaisun jälkeen mutta ennen anneissa
tarjottavien osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi ei ole
ilmennyt seikkaa tai olosuhdetta, joka edellyttäisi esitteen
täydentämistä;
- tämän sitoumuksen päivämäärän ja suunnatussa annissa tarjottavien
osakkeiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisen välisenä aikana Yhtiö ei
aktiivisesti hanki tarjouksia, jotka voisivat kohtuullisesti arvioiden johtaa
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tämän sitoumuksen kanssa kilpailevaan järjestelyyn ottaen kuitenkin
huomioon, että hallituksen tulee noudattaa huolellisuusvelvollisuuttaan
osakkeenomistajiaan kohtaan;
- Yhtiö on noudattanut soveltuvan arvopaperimarkkinasääntelyn
mukaista tiedonantovelvollisuuttaan; ja
- antien osalta annetut merkintäsitoumukset toteutetaan niiden ehtojen
mukaisesti.
Koska Inissionin osuus Yhtiön osakkeista ja äänistä ei saa ylittää 49,99
prosenttia, sille suunnatussa annissa allokoitavien osakkeiden
lukumäärä on riippuvainen merkintäetuoikeusannin tuloksesta.
Antien ehtojen mukaan Yhtiön hallitus voi päättää olla hyväksymättä
merkintöjä ja olla toteuttamatta anteja, jos hallitus katsoo, että antien
toteuttaminen ei enää ole Yhtiön edun mukaista. Inissionin saaman
tiedon mukaan hallitus aikoo toteuttaa annit, mikäli niillä saadaan
kerättyä vähintään jo annettujen sitoumusten mukaiset 7,3 miljoonan
euron bruttovarat. Tällöin hallitus joutuisi kuitenkin etsimään
lisärahoitusta Yhtiön käyttöpääomatarpeen turvaamiseksi ja
käänneohjelmansa toteuttamiseksi.
Osakekohtainen merkintähinta on sekä merkintäetuoikeusannissa että
suunnatussa annissa 0,20 euroa. Suunnatun annin merkintähinta
perustuu kolmannen osapuolen arvioon ja Yhtiön sekä Lainojen
Järjestelyn osapuolten ja merkintään sitoutuneiden osapuolten välisiin
neuvotteluihin, ja Jussi Capital Oy myy osakkeensa tähän hintaan
Joensuun Kauppa ja Koneelle yllä kuvattujen järjestelyjen toteuttamisen
jälkeen. Näin ollen hinta on perusteltu Lainojen Järjestelyn
toteuttamiseksi ja Yhtiön käyttöpääomatarpeiden turvaamiseksi.
Merkintäetuoikeusannissa annetaan enintään yhteensä 25 090 458
Yhtiön uutta osaketta (Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet eivät
oikeuta merkitsemään osakkeita merkintäetuoikeusannissa), ja sillä
pyritään keräämään yhteensä noin 5 miljoonan euron bruttovarat.
Yhtiön osakkeenomistajat Rausanne Oy, Rausatum Oy, Adafor Oy,
Soinitilat Oy, 4capes Oy, Jaakko Heininen ja Pekka Heininen ovat
sitoutuneet tietyin tavanomaisin edellytyksin merkitsemään
merkintäetuoikeusannissa osakkeita yhteensä 1 659 617 eurolla.
Merkintäsitoumuksen merkintäetuoikeusannissa antaneet
osakkeenomistajat ovat sitoutuneet äänestämään Yhtiön ylimääräisessä
yhtiökokouksessa merkintäetuoikeusannin ja suunnatun annin sekä
näihin liittyvien päätösten (mukaan lukien mahdolliset poikkeuslupaasiat liittyen ostotarjousvelvollisuuteen) puolesta hallituksen ehdotusten
mukaisesti.
Joensuun Kauppa ja Kone on sitoutunut merkitsemään yhteensä
4 781 127 Yhtiön osaketta Jussi Capital Oy:n Yhtiön osakkeiden
omistukseen perustuvilla merkintäoikeuksilla. Kokonaisjärjestelyn
toteutumisen jälkeen Jussi Capital Oy myy kaikki omistamansa
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yhteensä 1 593 709 (318 742 euroa) Yhtiön osaketta Joensuun Kauppa
ja Koneelle 0,20 euron osakekohtaiseen hintaan.
Saadut sitoumukset vastaavat yhteensä 13 079 211 osaketta eli
yhteensä 51,7 prosenttia kaikista merkintäetuoikeusannissa tarjottavista
osakkeista.
Suunnatussa annissa annetaan enintään yhteensä 35 000 000 Yhtiön
uutta osaketta, ja sillä pyritään keräämään yhteensä noin 7 miljoonan
euron bruttovarat. Inission on sitoutunut merkitsemään edellä kuvatuin
edellytyksin Yhtiön suunnatussa annissa tarjoamista osakkeista
34 000 000 osaketta. Lisäksi Joensuun Kauppa ja Kone on sitoutunut
tietyin tavanomaisin edellytyksin ja ehdollisena Lainojen Järjestelyn
toteuttamiselle merkitsemään loput Yhtiön suunnatussa annissa
tarjoamista osakkeista (1 000 000 osaketta).
Anneilla kerättävistä varoista 5,3 miljoonaa euroa käytetään Lainojen
Järjestelyn toteuttamiseen. Lainojen Järjestelyn seurauksena Yhtiön
käytössä olevien tililimiittien ja pankkilainojen yhteismäärä pienenee
noin 60 prosentilla vuoden 2020 lopun 13,4 miljoonasta eurosta. Loput
kerättävistä varoista käytetään Yhtiön yleisiin käyttöpääomatarpeisiin ja
Yhtiön käänneohjelman toteuttamiseen.
Inission on ruotsalainen First North Growth Market Sweden -markkinalla
listattu yhtiö, joka tarjoaa vaativille pohjoismaisille teollisille asiakkaille
kattavan valikoiman elektronisia ja mekaanisia tuotteita. Inissionin
palvelut kattavat tuotteiden koko elinkaaren kehitystyöstä ja
suunnittelusta teollistamiseen, volyymituotantoon ja
jälkimarkkinapalveluihin.
Mikäli annit toteutuvat täysimääräisinä ja Joensuun Kauppa ja Kone on
hankkinut Jussi Capital Oy:ltä sen omistamat osakkeet, Yhtiön
suurimmat osakkeenomistajat ovat seuraavat: Inission (49,5 %),
Joensuun Kauppa ja Kone Oy (10,7 %), Rausanne Oy, Rausatum Oy ja
Adafor Oy (yhteensä 7,3 %), Jaakko Heininen ja Pekka Heininen
(yhteensä 3,1 %), Soinitilat Oy (3,0 %) ja 4capes Oy (2,7 %).
Yhtiön hallitus on ehdottanut 9.3.2021 koolle kutsuttavalle ylimääräiselle
yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamista päättämään edellä
mainituista merkintäetuoikeusannista ja suunnatusta annista, jonka
toteuttamisen seurauksena Inissionin omistusosuus Yhtiön osakkeista
ja äänistä ylittäisi 30 prosentin rajan. Lisäksi suunnatusta annista
riippumattomat osakkeenomistajat ottavat erikseen kantaa
poikkeuslupa-asiaan.
Yhtiö julkisti yhtiökokouskutsun erillisellä pörssitiedotteella 16.2.2021.
Mikäli ylimääräinen yhtiökokous myöntää tarvittavat
osakeantivaltuutukset, molemmat annit pyritään toteuttamaan
mahdollisimman pian, mutta kuitenkin viimeistään huhtikuun 2021
loppuun mennessä.
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Perustelut
AML:n 11 luvun 26 §:n 1 momentin mukaan Finanssivalvonta voi
erityisestä syystä hakemuksesta myöntää luvan poiketa
tarjousvelvollisuudesta ja muista kyseisessä luvussa säädetyistä
velvollisuuksista edellyttäen, ettei poikkeus ole vastoin AML:n 1 luvun
2–4 §:n yleisiä säännöksiä eikä AML:n 11 luvun 7 ja 8 §:n eikä
ostotarjousdirektiivin 3 artiklan yleisiä periaatteita. Finanssivalvonnan
julkista ostotarjousta ja tarjousvelvollisuutta koskevien määräysten ja
ohjeiden 9/2013 (”Fivan MOK”) kohdassa 6.4 todetaan, että erityinen
syy tarjousvelvollisuudesta myönnettävään poikkeukseen voi olla
esimerkiksi tilanne, jossa tarjousvelvollisuuden raja ylitetään
järjestelyssä, jonka tarkoituksena on turvata taloudellisissa vaikeuksissa
olevan kohdeyhtiön toiminnan jatkuminen.
Fivan MOKissa todetaan myös, että poikkeuslupaharkinta perustuu
kokonaisarvioon. Arvioinnissa otetaan huomioon muun muassa AML:n
1 ja 11 luvuissa säädetyt yleiset periaatteet, ostotarjousdirektiivin
(2004/25/EY) 3 artiklan yleiset periaatteet ja poikkeusluvan vaikutus
vähemmistöosakkeenomistajien tosiasialliseen asemaan.
Poikkeuslupaharkinnassa otetaan huomioon myös se, ovatko
kohdeyhtiön vähemmistöosakkeenomistajat etukäteen tienneet
järjestelystä tai pystyneet vaikuttamaan sen sisältöön.
Ensinnäkin kohdeyhtiö on julkistanut ennen yhtiökokousta riittävät tiedot
suunnitellusta Lainojen Järjestelystä sekä merkintäetuoikeusannista ja
suunnatusta annista.
Lisäksi kyseessä olevassa tilanteessa tarjousvelvollisuuden raja
ylitetään järjestelyssä, jonka tarkoituksena on turvata taloudellisissa
vaikeuksissa olevan kohdeyhtiön toiminnan jatkuminen. Kerättävistä
varoista 5,3 miljoonaa euroa käytetään edellä mainitun Lainojen
Järjestelyn toteuttamiseen, jolla Yhtiö maksaa näistä lainoistaan 5,3
miljoonaa euroa ja lainoista mitätöidään yhteensä 3,3 miljoonaa euroa.
Loput kerättävistä varoista käytetään Yhtiön yleisiin
käyttöpääomatarpeisiin ja Yhtiön helmikuussa 2020 päivitetyn strategian
mukaisten ja koronapandemian vuoksi viivästyneiden
tervehdyttämistoimien toteuttamisen mahdollistavan käänneohjelman
toteuttamiseen.
Suunnatun annin (7 miljoonaa euroa) osuus kokonaisjärjestelystä (12
miljoonaa euroa) on niin merkittävä, että mikäli sitä ei voida toteuttaa,
Lainojen Järjestely ja muut suunnitellut toimenpiteet jäävät toteutumatta.
Inissionin sitoumuksen edellytyksenä on, että jo annetut anteja koskevat
merkintäsitoumukset toteutetaan niiden ehtojen mukaisesti.
Antien ehtojen mukaan Yhtiön hallitus voi päättää olla hyväksymättä
merkintöjä ja olla toteuttamatta anteja, jos hallitus katsoo, että antien
toteuttaminen ei enää ole Yhtiön edun mukaista. Inissionin saaman
tiedon mukaan hallitus aikoo toteuttaa annit, mikäli niillä saadaan
kerättyä vähintään jo annettujen sitoumusten mukaiset 7,3 miljoonan
euron bruttovarat.
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Yhtiö toteaa 18.2.2021 julkistamassaan tilinpäätöstiedotteessa
seuraavaa:
”Yhtiöllä ei ole 18.2.2021 tilinpäätöstiedotteen julkaisun ajankohtana
riittävästi käyttöpääomaa seuraavien 12 kuukauden toiminnan
rahoittamiseksi ilman suunniteltua merkintä- ja suunnattua antia. Yhtiön
johto arvioi yhtiön käyttöpääoman riittävän vuoden 2021 huhtikuun
loppuun.”
Merkintäsitoumuksen merkintäetuoikeusannissa antaneet ja
suunnatusta annista sekä Lainojen Järjestelystä riippumattomat
osakkeenomistajat ovat jo etukäteen sitoutuneet kannattamaan
hallituksen esityksiä (mukaan lukien mahdolliset poikkeuslupa-asiat
liittyen ostotarjousvelvollisuuteen) 9.3.2021 pidettävässä ylimääräisessä
yhtiökokouksessa. Myös muut osakkeenomistajat voivat osallistua
suunnattua antia ja poikkeuslupaa koskevaan päätöksentekoon
ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Yhtiön osakkeenomistajat ovat näin
ollen etukäteen tienneet suunnattuun antiin liittyvästä järjestelystä ja
pystyvät vaikuttamaan sen sisältöön äänestämällä poikkeusluvasta
erikseen tulevassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa.
Tarjousvelvollisuuden raja ylitetään järjestelyssä, jonka tarkoituksena on
turvata taloudellisissa vaikeuksissa olevan kohdeyhtiön toiminnan
jatkuminen. Fivan MOK:in mukaan tarjousvelvollisuudesta
myönnettävän poikkeuksen edellytyksenä on tällaisessa tilanteessa,
että järjestelystä päätetään kohdeyhtiön yhtiökokouksessa. Järjestelystä
päättävässä yhtiökokouksessa järjestelystä riippumattomien
kohdeyhtiön osakkeenomistajien on kannatettava järjestelyä vähintään
kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä.
Hakijan käsityksen mukaan riippumattomia osakkeenomistajia ovat ne,
jotka eivät osallistu suunnattuun antiin. Inissionin lisäksi suunnatussa
annissa osakkeita merkitsee ainoastaan Joensuun Kauppa ja Kone,
joka on antanut sitoumuksen merkitä Yhtiön osakkeita suunnatussa
annissa yhteensä 200 000 eurolla. Joensuun Kauppa ja Kone ei omista
Yhtiön osakkeita, joten se ei osallistu poikkeuslupaa koskevaan
päätöksentekoon. Näin ollen kaikki Yhtiön ylimääräisessä
yhtiökokouksessa äänestävät osakkeenomistajat ovat suunnatusta
annista riippumattomia osakkeenomistajia.
Suunnattua antia ei pystytä toteuttamaan, mikäli Inission ei saa pysyvää
poikkeuslupaa tarjousvelvollisuudesta. Merkintäetuoikeusannilla
kerättävät varat eivät yksin riitä edellä kuvattujen toiminnan
jatkuvuuteen ja tervehdyttämiseen liittyvien toimenpiteiden
toteuttamiseen. Merkintäetuoikeusannilla kerättävät varat eivät yksin
riitä edes Lainojen Järjestelyn toteuttamiseen.
Inission ei omista tällä hetkellä eikä se ole aikaisemminkaan omistanut
Yhtiön osakkeita.
Inission ei toimi yksissä tuumin minkään tahon kanssa.
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Kokoavasti voidaan todeta, että koska suunnatulla annilla turvataan
taloudellisissa vaikeuksissa olevan Yhtiön toiminnan jatkuminen,
suunnattu anti on Yhtiön kaikkien osakkeenomistajien ja myös
vähemmistöosakkeenomistajien parhaiden etujen mukainen, sillä
Yhtiöllä ei nyt käsillä olevassa tilanteessa ole muita vaihtoehtoja
toiminnan jatkuvuuden turvaavan rahoituksen hankkimiseen. Yhtiö on jo
pitkään käynyt rahoitusneuvotteluja lainojensa järjestelyn
toteuttamiseksi ja toimintansa jatkuvuuden turvaamiseksi ja vasta nyt
käsillä olevalla Lainojen Järjestelyllä ja anneilla nämä tavoitteet
toteutuisivat.
Poikkeus ei siten olisi vastoin AML:n 1 luvun 2–4 §:n yleisiä säännöksiä
eikä AML:n 11 luvun 7 ja 8 §:n eikä ostotarjousdirektiivin 3 artiklan
yleisiä periaatteita.
Finanssivalvonnan päätös poikkeusluvasta
Finanssivalvonta on käsitellyt hakemuksen AML:n 11 luvun 26 §:n
nojalla. AML:n 11 luvun 26 §:n mukaan Finanssivalvonta voi erityisestä
syystä hakemuksesta myöntää luvan poiketa tarjousvelvollisuudesta
edellyttäen, ettei poikkeus ole vastoin AML:n 1 luvun 2–4 §:n yleisiä
säännöksiä eikä AML:n 11 luvun 7 ja 8 §:n eikä ostotarjousdirektiivin 3
artiklan yleisiä periaatteita. Tarkempia määräyksiä
tarjousvelvollisuudesta myönnettävien poikkeusten perusteista on
annettu Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden 9/2013 luvussa 6.4.
Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden 9/2013 mukaan erityinen syy
tarjousvelvollisuudesta myönnettävään poikkeukseen voi olla ainakin
tarjousvelvollisuuden rajan ylittyminen järjestelyssä, jonka tarkoituksena
on turvata taloudellisissa vaikeuksissa olevan kohdeyhtiön toiminnan
jatkuminen. Finanssivalvonta katsoo, että hakemuksessa kuvatun
järjestelyn tavoitteena on hakemuksessa kuvatulla tavalla turvata
taloudellisissa vaikeuksissa olevan Enedon toiminnan jatkuminen.
Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden 9/2013 mukaan, jollei
vähemmistöosakkeenomistajien asemaa ole turvattu riittävästi muulla
tavoin, tällaisissa tapauksissa tarjousvelvollisuudesta myönnettävän
poikkeuksen edellytyksenä on, että järjestelystä riippumattomat
osakkeenomistajat päättävät järjestelystä kohdeyhtiön
yhtiökokouksessa. Hakija ei ole hakemuksessaan esittänyt selvitystä
siitä, että vähemmistöosakkeenomistajien asema olisi järjestelyssä
turvattu muulla tavoin.
Myös se, että Hakija hakee poikkeuslupaa pysyvänä, korostaa osaltaan
tarvetta saada järjestelylle kannatus riittävän suurelta enemmistöltä
järjestelystä riippumattomia Enedon osakkeenomistajia, joiden suojaksi
tarjousvelvollisuutta koskevat säännökset on säädetty. Hakemuksen
perusteella Finanssivalvonta katsoo, että kaikki Yhtiön ylimääräisessä
yhtiökokouksessa äänestävät osakkeenomistajat ovat suunnatusta
annista riippumattomia osakkeenomistajia.
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Jotta osakkeenomistajat voisivat ottaa perustellusti kantaa järjestelyyn,
heidän tulee saada riittävät tiedot järjestelystä ennen yhtiökokousta.
Edellä esitetyillä perusteilla Finanssivalvonta myöntää Hakijalle pysyvän
poikkeusluvan tarjousvelvollisuudesta, joka sille muutoin syntyisi
hakemuksessa kuvatun järjestelyn toteutumisen seurauksena.
Poikkeuslupa koskee 30 prosentin tarjousvelvollisuusrajan ylitystä.
Poikkeusluvan edellytyksenä on, etteivät Hakija tai Hakijan kanssa
yksissä tuumin toimivat henkilöt tarjousvelvollisuusrajan ylittämisen
jälkeen hanki tai merkitse lisää Enedon osakkeita tai muutoin kasvata
ääniosuuttaan Enedossa.
Poikkeusluvan voimaantulon edellytyksenä on, että Enedon
yhtiökokouksessa hakemuksessa kuvattua järjestelyä kannattavat
järjestelystä riippumattomat osakkeenomistajat, jotka edustavat
vähintään kahta kolmasosaa annetuista äänistä.
Hakijan tai Enedon on ennen Enedon yhtiökokousta julkistettava
olennaiset ja riittävät tiedot hakemuksessa kuvatusta järjestelystä ja sen
vaikutuksista Enedoon sekä omistus- ja ääniosuudesta, jonka Hakija voi
vähintään ja enintään saada hakemuksessa kuvatun järjestelyn
seurauksena.
Edellä kuvatuilla edellytyksillä poikkeusluvan myöntäminen ei
Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan ole vastoin AML:n 11 luvun 26
§:ssä mainittuja säännöksiä.
Hakijan on ilman aiheetonta viivytystä julkistettava ja toimitettava
tiedoksi Enedolle tieto myönnetystä poikkeusluvasta ja sen
edellytyksistä.
FINANSSIVALVONTA
Sähköisesti allekirjoitettu.

Demecs Marianne
912430761

Taipale Armi
91237320B
Armi Taipale
osastopäällikkö

Marianne Demecs
markkinavalvoja

Lisätietoja antaa

Marianne Demecs, puh. 09 183 5366

Maksu

Poikkeuslupa: 4 000 euroa
Yleistiedoksianto: ilmoituskulut

Liitteet

Valitusosoitus
Maksua koskeva muutoksenhaku
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Liite päätökseen
Valitusosoitus
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta
valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa
laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Jos päätös on postitettu saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee
todistuksesta. Saantitodistus liitetään valitusasiakirjoihin. Jos päätös on postitettu
tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän (7) päivän kuluessa
postituspäivästä, jollei muuta ilmene. Jos päätös on annettu tiedoksi sähköisenä
viestinä, sen katsotaan tulleen tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,
jollei muuta näytetä. Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esimerkiksi
saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle
(sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi
kolmantena päivänä saantitodistuksen osoittamasta päivästä.
Valitus on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle valitusajan kuluessa.
Valituksessa, joka on osoitettava Helsingin hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:
1. päätös, johon haetaan muutosta,
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi,
3. vaatimusten perustelut,
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei
kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite).
Valitukseen on liitettävä:
1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen,
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole
jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle, sekä
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4. asiamiehen valtakirja, jos asiamiehenä toimii muu kuin asianaja,
yleinen oikeusavustaja tai luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista
annetussa laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.
Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen
toimivallasta, asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa. Helsingin hallinto-oikeus voi
kuitenkin määrätä valtakirjan toimitettavaksi, jos sillä on aihetta epäillä asiamiehen
toimivaltaa tai sen laajuutta.
Valitus voidaan toimittaa Helsingin hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, postitse
maksettuna postilähetyksenä, sähköpostitse, telekopiona taikka asiamiestä tai lähettiä
käyttäen. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Sähköisen asiointipalvelun, sähköpostin, postin tai telekopion käyttäminen taikka
valituksen toimittaminen lähetin välityksellä on lähettäjän vastuulla. Valituksen on
saavuttava Helsingin hallinto-oikeuteen viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä
ennen aukioloajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan tulee olla perillä siten, että se on
ennen valitusajan päättymistä käsiteltävässä muodossa Helsingin hallinto-oikeuden
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.
Asian käsittelystä Helsingin hallinto-oikeudessa peritään tuomioistuinmaksulain
(1455/2015) nojalla oikeudenkäyntimaksu. Maksun suuruus on 260 euroa.
Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä
Yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelinvaihde:

029 56 42000

Faksi:

029 56 42079

Sähköposti:

helsinki.hao@oikeus.fi
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Maksua koskeva muutoksenhaku
Oikaisun vaatiminen maksun määräämisessä tapahtuneen virheen johdosta
Maksuvelvollinen, joka katsoo, että suoritteesta määrätyn maksun määräämisessä on
tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua Finanssivalvonnalta kuuden kuukauden
kuluessa maksun määräämisestä.
Valitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen
Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saadaan hakea valittamalla muutosta
Helsingin hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa
laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Jos päätös on postitettu saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee
todistuksesta. Saantitodistus liitetään valitusasiakirjoihin. Jos päätös on postitettu
tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän (7) päivän kuluessa
postituspäivästä, jollei muuta ilmene. Jos päätös on annettu tiedoksi sähköisenä
viestinä, sen katsotaan tulleen tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,
jollei muuta näytetä. Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esimerkiksi
saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle
(sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi
kolmantena päivänä saantitodistuksen osoittamasta päivästä.
Valitus on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle valitusajan kuluessa.
Valituksessa, joka on osoitettava Helsingin hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:
1. päätös, johon haetaan muutosta,
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi,
3. vaatimusten perustelut,
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei
kohdistu valittajaan
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite).
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Valitukseen on liitettävä:
1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen,
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole
jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle, sekä
4. asiamiehen valtakirja, jos asiamiehenä toimii muu kuin asianaja,
yleinen oikeusavustaja tai luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista
annetussa laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.
Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen
toimivallasta, asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa. Helsingin hallinto-oikeus voi
kuitenkin määrätä valtakirjan toimitettavaksi, jos sillä on aihetta epäillä asiamiehen
toimivaltaa tai sen laajuutta.
Valitus voidaan toimittaa Helsingin hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, postitse
maksettuna postilähetyksenä, sähköpostitse, telekopiona taikka asiamiestä tai lähettiä
käyttäen. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Sähköisen asiointipalvelun, sähköpostin, postin tai telekopion käyttäminen taikka
valituksen toimittaminen lähetin välityksellä on lähettäjän vastuulla. Valituksen on
saavuttava Helsingin hallinto-oikeuteen viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä
ennen aukioloajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan tulee olla perillä siten, että se on
ennen valitusajan päättymistä käsiteltävässä muodossa Helsingin hallinto-oikeuden
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.
Asian käsittelystä Helsingin hallinto-oikeudessa peritään tuomioistuinmaksulain
(1455/2015) nojalla oikeudenkäyntimaksu. Maksun suuruus on 260 euroa.
Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä.
Yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelinvaihde:

029 56 42000

Faksi:

029 56 42079

Sähköposti:

helsinki.hao@oikeus.fi
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