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Vastaanottaja 
Inission AB (publ) 
 

Hakemuksen päivämäärä 

29.7.2022 
 
Hakemuksen kohde 

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 26 §:n mukainen poikkeuslupa 

Inission AB (publ) (Inission tai Hakija) on hakenut 
arvopaperimarkkinalain (746/2012, AML) 11 luvun 26 §:n mukaista 
lupaa poiketa AML:n 11 luvun 22 §:n mukaisesta määräajasta aloittaa 
ostotarjousmenettely kuukauden kuluessa tarjouksen julkistamisesta 
Enedo Oyj:n (Enedo tai Yhtiö) osalta siten, että ostotarjousmenettely 
aloitettaisiin viimeistään 15.9.2022. 

Hakemuksen sisältö 

Tausta 
 
Hakija on ruotsalainen Nasdaq First North Growth Market Sweden -
markkinalla listattu yhtiö, joka tarjoaa vaativille pohjoismaisille teollisille 
asiakkaille kattavan valikoiman elektronisia ja mekaanisia tuotteita. 
Hakijan palvelut kattavat tuotteiden koko elinkaaren kehitystyöstä ja 
suunnittelusta teollistamiseen, volyymituotantoon ja 
jälkimarkkinapalveluihin. 
 
Hakija on ollut Enedon, joka on korkealaatuisten 
tehoelektroniikkatuotteiden ja -järjestelmien kehittämiseen ja 
valmistamiseen keskittyvä kansainvälinen yhtiö ja jonka osakkeet on 
listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, suurin osakkeenomistaja 49,62 
prosentin omistuksella huhtikuusta 2021 lähtien. Lisäksi Hakija hankki 
1.7.2022 yhteensä 21 113 257 Yhtiön osaketta (Osakkeet), minkä 
johdosta Hakijan omistusosuus Yhtiössä nousi noin 80,43 prosenttiin 
kaikista Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. 
 
Edellä kuvatun Osakkeiden hankinnan myötä Hakijalle syntyi 
velvollisuus tehdä pakollinen julkinen ostotarjous (Ostotarjous) kaikista 
Yhtiön muista osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista 
AML:n 11 luvun 19 §:n mukaisesti. 
 
Hakija maksaa Ostotarjouksen tarjousvastikkeen Enedon 
osakkeenomistajille käteisenä tai, Enedon osakkeenomistajan niin 
valitessa, Hakijan uusina Nasdaq First North Growth Market Sweden -
markkinalla listattuina B-sarjan osakkeina. 
 
Hakija on julkistanut tiedon ostotarjousvelvollisuuden syntymisestä 
1.7.2022.  
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Hakemuksen 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. 
 
Koska Ostotarjouksen tarjousvastike sisältää vaihtoehdon valita 
vastikkeeksi Hakijan B-sarjan osakkeita, sovelletaan tarjousasiakirjaan 
vaihtotarjousta koskevaa sääntelyä. Vaihtotarjoukseen soveltuu EU:n 
esiteasetuksen 2017/1129 1 artiklan 4(f) kohdan esitepoikkeus 
edellyttäen, että laaditaan komission delegoidun asetuksen 2021/528 
mukainen vapautusasiakirja ja Finanssivalvonta hyväksyy 
vapautusasiakirjan ennakolta EU:n esiteasetuksen 2017/1129 1 artiklan 
6a kohdan b alakohdan mukaisesti. Vapautusasiakirjaa koskevan 
delegoidun asetuksen 2021/528 2 artiklan 1 kohdan mukaan 
vapautusasiakirjassa on oltava kyseisen asetuksen liitteessä II 
tarkoitetut vähimmäistiedot, kun tarjottavat osakesidonnaiset 
arvopaperit eivät ole samanlajisia säännellyllä markkinalla jo ennen 
julkista ostotarjousta ja siihen liittyvää liiketointa kaupankäynnin 
kohteena olevien olemassa olevien arvopapereiden kanssa. Kyseisen 
delegoidun asetuksen liitteen II mukaan vapautusasiakirjassa on 
esitettävä kyseisen asetuksen liitteessä I olevassa 1 jaksossa, 2 
jaksossa, 3 jaksossa sekä 5 jaksossa vaaditut tiedot sekä lisäksi 
delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteissä 1 ja 11 vaaditut tiedot, 
lukuun ottamatta kyseisten liitteiden 1 jaksoa. 
 
AML:n 11 luvun 22 §:n mukaisesti tarjousvelvollisen on julkistettava 
ostotarjous kuukauden kuluessa tarjousvelvollisuuden syntymisestä ja 
ostotarjousmenettely on aloitettava kuukauden kuluessa tarjouksen 
julkistamisesta. Hakija on julkistanut tiedon ostotarjousvelvollisuuden 
syntymisestä 1.7.2022 ja Hakija aikoo julkistaa Ostotarjouksen 
1.8.2022. Hakijan olisi näin ollen aloitettava ostotarjousmenettely 
viimeistään 1.9.2022. 
 
Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteissä 1 ja 11 vaadittujen 
tietojen kerääminen ja tällaiset tiedot sisältävän vapautusasiakirjan 
laatiminen osana tarjousasiakirjaa vaatisi Hakijan mukaan huomattavan 
paljon työtä. AML:n 11 luvun 22 §:n määräaika ei riittäisi EU-esitteen 
(tai olennaisilta osin EU-esitteen) sisältövaatimukset täyttävän 
vapautusasiakirjan laatimiseen osana tarjousasiakirjaa. 
 
Näillä perusteilla Hakija pyytää Finanssivalvonnalta mahdollisuutta 
poiketa AML:n 11 luvun 22 §:n mukaisesta määräajasta aloittaa 
ostotarjousmenettely kuukauden kuluessa ostotarjouksen 
julkistamisesta siten, että ostotarjousmenettely aloitetaan viimeistään 
15.9.2022. 
 
Hakijan näkemyksen mukaan poikkeaminen edellä esitetyllä tavalla 
ostotarjousmenettelyn aloittamisen määräajasta ei olisi vastoin AML:n 1 
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luvun 2–4 §:n yleisiä säännöksiä eikä AML:n 11 luvun 7 ja 8 §:n eikä 
ostotarjousdirektiivin 3 artiklan yleisiä periaatteita. 
 
Edellä esitettyyn viitaten Hakija katsoo, että edellytykset poikkeuksen 
myöntämiselle ovat olemassa. 

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 AML:n 11 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. AML:n 11 
luvun 22 §:n mukaan tarjousvelvollisen on julkistettava ostotarjous 
kuukauden kuluessa tarjousvelvollisuuden syntymisestä ja 
ostotarjousmenettely on aloitettava kuukauden kuluessa tarjouksen 
julkistamisesta. 
 
Ostotarjouksia koskevissa yleisissä periaatteissa todetaan, että 
kohdeyhtiön arvopapereiden haltijoilla on oltava riittävästi aikaa ja 
tietoja voidakseen tehdä asianmukaisiin tietoihin perustuvan päätöksen 
tarjouksesta. Koska Ostotarjouksessa tarjotaan rahavastikkeen 
vaihtoehtona Inissionin eli ruotsalaisen yhtiön Nasdaq First North 
Growth Market Sweden -markkinalle listattuja B-osakkeita, on Enedon 
osakkeenomistajien kannalta olennaista, että he saavat tarjouksen 
edullisuuden arvioimiseksi riittävät tiedot Inissionin liiketoiminnasta ja 
taloudellisesta asemasta, tarjottaviin osakkeisiin liittyvistä oikeuksista 
sekä Ostotarjouksesta ja sen vaikutuksista liikkeeseenlaskijaan. 
 
Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan, ottaen huomioon 
Ostotarjouksen erityispiirteet ja jotta voidaan varmistaa, että sijoittajat 
saavat tarvittavat tiedot perustellun sijoituspäätöksen tekemiseksi, on 
hakemuksessa kuvatun vapautusasiakirjan laatimiseen varattava aika 
sellainen AML:n 11 luvun 26 §:ssä tarkoitettu erityinen syy, jonka 
perusteella poikkeus ostotarjousmenettelyn aloittamisesta voidaan 
myöntää. Hakija on hakemuksessaan arvioinut, että AML:n 11 luvun 22 
§:n määräaika ei riitä hakemuksessa kuvatun vapautusasiakirjan 
laatimiseen osana tarjousasiakirjaa. 
 
Hakemuksessa ja edellä esitetyillä perusteilla Finanssivalvonta myöntää 
Hakijalle poikkeusluvan velvollisuudesta aloittaa ostotarjousmenettely 
AML:n 11 luvun 22 §:ssä säädetyssä määräajassa. Poikkeusluvan 
edellytyksenä on, että pakollinen ostotarjousmenettely aloitetaan 
viimeistään 15.9.2022. 
 
Edellä kuvatulla edellytyksellä poikkeusluvan myöntäminen ei 
Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan ole vastoin AML:n 11 luvun 26 
§:ssä mainittuja säännöksiä. 
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Hakijan on ilman aiheetonta viivytystä julkistettava ja toimitettava 
tiedoksi Enedolle tieto myönnetystä poikkeusluvasta ja sen 
edellytyksestä. 
 
Sähköisesti allekirjoitettu 
 
FINANSSIVALVONTA 
 
 
 
Armi Taipale Merja Elo 
osastopäällikkö markkinavalvoja 
 
 
 

Lisätietoja antaa Merja Elo, puh. 09 183 5225 
 

Maksu Poikkeuslupa: 1 750 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 
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 
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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 

  

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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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 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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