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Merkintäetuoikeusanti
20.11. – 4.12.2020

Tämä on markkinointiesite, ei Finanssivalvonnan hyväksymä listalleottoesite. Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot 
perustuvat Componenta Oyj:n julkistamaan listalleottoesitteeseen. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä, sijoitusta harkitsevia 

pyydetään tutustumaan huolellisesti merkintäetuoikeusantia koskevaan, Finanssivalvonnan hyväksymään  
listalleottoesitteeseen, joka on saatavilla verkkosivuilla osoitteessa

 https://www.componenta.com/sijoittajat/merkintaetuoikeusanti/

https://www.componenta.com/sijoittajat/merkintaetuoikeusanti/


–

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö, jonka operatiiviset toiminnot sijaitsevat 
Suomessa. Valmistamme laajalla teknologiaportfoliollamme koneenrakennuksen 
komponentteja paikallisille ja maailmanlaajuisesti toimiville ajoneuvo-, kone- ja 
laitevalmistajille.  

Tarjoamme asiakkaillemme koko toimitusketjun kattavia palveluja komponenttien 
suunnittelutuesta valmistukseen ja logistisista palveluista valmiiden kokonaisuuksien 
toimitukseen. Tämä on meidän ydinosaamistamme, jolla on tärkeä rooli myös asiakkaidemme 
menestyksessä. Asiakassuhteemme ovat vahvoja ja usein pitkäaikaisia. 

Kotimaisista yksiköistä kansainvälisille 
markkinoille 

Kasvua ja kannattavuutta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osakeanti vahvistaa toimintaedellytyksiä 

Sami Sivuranta 
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Arvoisa osakkeenomistaja,
Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö, jonka operatiiviset toiminnot sijaitsevat 
Suomessa. Valmistamme laajalla teknologiaportfoliollamme koneenrakennuksen komponentteja 
paikallisille ja maailmanlaajuisesti toimiville ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajille. 

Tarjoamme asiakkaillemme koko toimitusketjun kattavia palveluja komponenttien 
suunnittelutuesta valmistukseen ja logistisista palveluista valmiiden kokonaisuuksien 
toimitukseen. Tämä on meidän ydinosaamistamme, jolla on tärkeä rooli myös asiakkaidemme 
menestyksessä. Asiakassuhteemme ovat vahvoja ja usein pitkäaikaisia.

Tuotantoyksiköidemme laaja tarjonta kattaa 
kokoluokat sadoista grammoista tuhansiin kiloihin, 
volyymit piensarjoista kymmenien tuhansien 
sarjoihin sekä monet eri materiaalivaihtoehdot. 
Tuotantomme on keskittynyt palvelemaan 
asiakkaitamme joustavasti erityisesti lyhyissä ja 
keskisuurissa tuotantosarjoissa. 

Kotimaisista yksiköistä 
kansainvälisille markkinoille

Kaikki tuotantoyksikkömme sijaitsevat Suomessa. 
Valimomme ovat Porissa ja Karkkilassa. 
Koneistus yksikkömme toimivat Härmässä, 
Kurikassa, Sastamalassa ja Jyväskylässä. Näiden 
lisäksi meillä on levyleikekomponentteihin ja 
putkituotteisiin keskittyneet yksiköt sekä takomo 
Keski-Suomessa.   

Maantieteellinen toiminta-alueemme on Pohjois-
Euroopassa, mutta globaalien asiakkaiden myötä 
toimintamme ulottuu myös muualle maailmaan. 

Kasvua ja kannattavuutta

Lähivuosina tavoitteenamme on kasvaa ja 
parantaa toimintamme kannattavuutta. Pyrimme 
laajentamaan entisestään tarjontaamme 
ja olemaan asiakkaidemme ensisijainen 
toimittajavalinta. 

Samalla kehitämme henkilöstöämme ja 
johtamistamme siten, että työterveyden ja 
-turvallisuuden lisäksi johtamisemme tukee 
strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Osakeanti vahvistaa toimintaedellytyksiä

Osakeannin tarkoituksena on vahvistaa Componentan 
taloudellista asemaa.  Componentan tarkoituksena on 
aloittaa neuvottelut yhtiön saneerausvelkojien kanssa 
emoyhtiön saneerausvelkojen ennenaikaisesta 
maksamisesta, joka voisi tapahtua vuoden 2021 
alussa. 

Componenta odottaa, että emoyhtiön saneeraus-
ohjelman päättymisellä olisi merkittäviä positiivisia 
vaikutuksia koko konsernin liiketoimintaan ja että 
emoyhtiön saneerausohjelman päättyminen 
mahdollistaisi jatkossa konsernin rahoituksen 
normalisoinnin.

Sami Sivuranta
Toimitusjohtaja
Componenta Oyj
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24.5.2018

Componenta – Komponenttien
sopimusvalmistaja
Asiakkaat merkittäviä ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia

Valimot
Koneistus
Hydrauliikkaputket
Levyleikkeet
Takomo

600

HHeennkkiillöössttöö  99//22002200

TTaammmmii--ssyyyysskkuuuunn oossaavvuuoossiikkaattssaauuss::  OOhhjjeeiissttuuss 22002200

Componenta odottaa jatkuvien toimintojen liikevaihdon vuonna 2020 olevan 
65 - 80 milj. e. Käyttökatteen odotetaan säilyvän positiivisena. 

AAvvaaiinnlluuvvuutt,,  jjaattkkuuvvaatt ttooiimmiinnnnoott
11--99//22002200 2200119911))

• Liikevaihto, milj. e 52,5 50,7
• Käyttökate, milj. e 1,9 1,6
• Liiketulos, milj. e -2,5 -1,7

582

Koneenrakennus

47 %

Maatalous- ja 
metsäkoneet

29 %

Energiateollisuus

11 %

Muut

6 %

Puolustusväline-
teollisuus

7 %

1) Vuoden 2019 luvut tilintarkastettuja, muut luvut tilintarkastamattomia 
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Merkintäetuoikeusanti lyhyesti

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää 
mahdollisesti merkitsemättömien osakkeiden 
toissijaisesta tarjoamisesta muille osakkeenomistajille 
tai muille henkilöille merkittäväksi. 

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista 
merkintäetuoikeusantiin liittyvistä ehdoista ja 

seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättymiseen asti, mutta korkeintaan 
30.6.2021 asti. Valtuutus ei kumoa aiemmin päätettyjä 
osakeantivaltuutuksia.

Hallitus suunnittelee merkintäetuoikeusannin 
toteuttamista vuoden 2020 loppuun mennessä.

Merkittävien osakkeenomistajien tuki

Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Etra Capital Oy, 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, yhtiön 
hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari, Gösta 
Serlachiuksen Taidesäätiö, Juhani Lemmetti, Suotuuli Oy 
ja Siementila Suokas Oy ovat kukin erikseen ja 
peruuttamattomasti sitoutuneet merkitsemään 
uusia osakkeita täysimääräisesti niille kirjattavien 
merkintäoikeuksien perusteella. Merkintäsitoumukset 
edustavat yhteensä noin 29 prosenttia uusista 
osakkeista, olettaen että kaikki osakeannissa tarjottavat 
uudet osakkeet merkitään.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman merkintä-
sitoumus on ehdollinen sille, että sillä ei ole velvolli-
suutta merkitä uusia osakkeita siten, että omistusosuus 
Componentassa nousisi 5,0 prosenttiin yhtiön kaikista 
osakkeista osakeannin jälkeen.

Componentan ylimääräinen yhtiökokous, joka pidettiin 29.10.2020, valtuutti hallituksen 
päättämään enintään 237 269 224 uuden osakkeen antamisesta merkintäetuoikeusannin 
toteuttamiseksi. Osakkeet tarjotaan merkittäväksi yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa 
kuin heillä on yhtiön osakkeita merkintäetuoikeusannin täsmäytyspäivänä. 

Kerättävät varat ja käyttötarkoitus

Merkintäetuoikeusannilla kerättävillä varoilla on 
tarkoitus vahvistaa yhtiön taloudellista asemaa. 
Yhtiön tarkoituksena on aloittaa neuvottelut 
yhtiön saneerausvelkojien kanssa emoyhtiön 
saneerausvelkojen ennenaikaisesta maksamisesta, 
joka voisi tapahtua vuoden 2021 alussa. 

Jos yhtiö ei onnistu maksamaan emoyhtiön 
saneerausvelkoja ennenaikaisesti takaisin, yhtiö voi 
myös tarvittaessa käyttää osakeannilla kerättyjä 
nettovaroja muihin liiketoiminnan tai rahoituksen 
tarpeisiin.

Yhtiö pyrkii keräämään osakeannilla noin 
9,5 miljoonan euron bruttovarat ennen kuluja. 
Merkintähinta on 0,04 euroa uudelta osakkeelta.

Componenta – Komponenttien sopimusvalmistaja
Asiakkaat merkittäviä ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia
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Arvopaperiin sijoittaminen ja aikataulu

Yhtiön osakkeenomistaja, joka on osakeannin 
täsmäytyspäivänä 17.11.2020 merkitty Euroclear 
Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon tai 
hallintarekisteröityjen olemassa olevien osakkeiden 
osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on 
täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon, saa 
automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa 
olevan arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden 
kutakin täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) 
olemassa olevaa Osaketta kohden (”merkintäoikeus”).

Osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle 
merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu 
merkitsemään yhtä (1) merkintäoikeutta kohden yhden 
(1) uuden Osakkeen (”ensisijainen merkintä”). Uusien 
osakkeiden murto-osia ei voi merkitä. Yhtiön hallussa 
olevat omat osakkeet eivät oikeuta merkintäoikeuksiin. 

Mikäli kaikkia uusia osakkeita ei merkitä merkintä-
oikeuksien perusteella ensisijaisessa merkinnässä, 
yhtiön osakkeenomistajalla ja muulla sijoittajalla on 
ilman merkintäoikeutta oikeus merkitä uusia osakkeita, 
joita ei ole merkitty ensisijaisessa merkinnässä 
(”toissijainen merkintä”). Mikäli kaikkia uusia 
osakkeita ei ole merkitty toissijaisessa merkinnässä, 
merkitsemättä jääneet uudet osakkeet voidaan 
allokoida merkittäviksi hallituksen päättämällä tavalla.

Merkintäaika alkaa 20.11.2020 klo 10.00 ja päättyy 
4.12.2020 klo 16.30 Suomen aikaa (”merkintäaika”). 
Merkintäpaikat eli tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja 
hallintarekisteröinnin hoitajat voivat asettaa merkinnän 
tekemiselle merkintäajan päättymistä aikaisemmin 
päättyviä aikarajoja. Merkintäoikeutta tulee käyttää 
merkintäaikana.

Käyttämättömät merkintäoikeudet raukeavat 
arvottomina merkintäajan päättyessä 4.12.2020 
klo 16.30 ja ne poistetaan haltijoiden arvo-osuus-
tililtä ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta. Jotta 
merkintä  oikeuksien haltija ei menetä merkintä-
oikeuksien arvoa, hänen tulee joko merkitä uusia 
osakkeita näiden osakeannin ehtojen mukaisesti tai 
myydä käyttämättömät merkintäoikeudet viimeistään 
merkintäoikeuksien viimeisenä kaupankäyntipäivänä 
30.11.2020 

Osakkeiden yhdistäminen 
merkintäetuoikeusannin jälkeen

Componentan ylimääräinen yhtiökokous päätti 
29.10.2020 yhtiön osakkeiden lukumäärän 
vähentämisestä osakepääomaa alentamatta. 

Järjestely toteutetaan lunastamalla yhtiön 
osakkeita siten, että jokaiset yhtiön 50 osaketta 
yhdistetään yhdeksi osakkeeksi. 

Suunnattu osakeanti osakkeiden murto-osien 
syntymisen välttämiseksi

Osakkeiden murto-osien syntymisen 
välttämiseksi hallitus on valtuutettu päättämään 
suunnatusta osakeannista, jossa yhtiön uusia 
osakkeita luovutetaan vastikkeetta siten, että 
jokaisen osakkeenomistajan arvo-osuustilin 
mukaisesta osakkeiden lukumäärästä tehdään 
jaollinen 50:llä hallituksen myöhemmin 
päättämänä osakkeiden yhdistämispäivänä. 
Yhtiön osakkeenomistajilleen luovuttamien 
osakkeiden enimmäismäärä on 49 kerrottuna 
yhtiön osakkeita sisältävien arvo-osuustilien 
kokonaismäärällä yhdistämispäivänä.

Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan 
yhtiön hallituksen myöhemmin päättämänä 
yhdistämispäivänä arvo-osuusjärjestelmässä 
pörssikaupankäynnin päättymisen jälkeen. 

Yhtiön osakkeen kaupankäynti Helsingin 
Pörssissä keskeytetään tarvittaessa väli-
aikaisesti teknisten järjestelyiden tekemiseksi 
kaupankäyntijärjestelmässä yhdistämispäivän 
jälkeen. 

Hallituksen on tarkoitus toteuttaa osakkeiden 
yhdistäminen merkintäetuoikeusannin 
toteuttamisen jälkeen. Mikäli merkintäetu-
oikeusanti toteutuu suunnitellussa aikataulussa, 
yhdistämispäivän on alustavasti suunniteltu 
olevan 18.12.2020.
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Componentan strategia 2020-2023
CC OO MM PP OO NN EE NN TT AA   22 00 22 33 ::   
TT AA HH TT OO TT II LL AAAAssiiaakkaasslläähhttööiinneenn  

kkaannnnaattttaavvaa  kkaassvvuu

EEppääoorrggaaaanniinneenn  kkaassvvuu

SSiissääiinneenn  
kkiillppaaiilluukkyykkyyllooiikkkkaa

TTaarrjjooaammaann kkeehhiittyyss

OOssaaaavvaatt iihhmmiisseett,,  jjoohhttaammiinneenn
jjaa oorrggaanniissaaaattiiookkuullttttuuuurrii

Palvelukyvykkyys

Laaja tarjoama

Läheinen asiakassuhde 

C O M P O N E N T A  2 0 2 0 K A S V U N  K E I N O T

Olemme saavuttaneet kasvun ja 
kannattavuuden tavoitteet.

Tunnemme asiakkaamme ja olemme 
heille halutuin kumppani ja ensisijainen 
toimittaja.

Kilpailuetumme ovat 
palvelukyvykkyys, vastuullisuus, laaja 
tarjoama, läheinen asiakassuhde ja 
osaava henkilöstö.

Kasvustrategian neljä painopistealuetta
Componentan strategian painopistealueita ovat asiakaslähtöinen kannattava kasvu, 
kilpailukyvyn parantaminen, tarjoaman laajentaminen sekä henkilöstön ja johtamisen 
kehittäminen.

Componenta on komponenttien sopimusvalmistaja, 
jonka asiakkaat ovat ajoneuvojen, koneiden ja 
laitteiden valmistajia.

Yhtiön operatiivinen toiminta on Suomessa, mutta 
toiminta-alue Pohjois-Eurooppa. Monet asiakkaat 
toimivat globaalisti.

Componenta tarjoaa asiakkailleen komponentti-
tuotannon koko ketjun suunnittelusta asennukseen. 
Tuotannon perustan luovat yhtiön valimot, takomo, 
levypalvelu ja putkituotteiden valmistusyksikkö sekä 
koneistamot. Lisäksi yhtiö tarjoaa muun muassa 
suunnittelupalveluja, lämpö- ja pintakäsittelyä sekä 
logistisia palveluja.

Painopiste 1: Asiakaslähtöinen kasvu

Componenta tähtää kannattavaan asiakaslähtöiseen 
kasvuun. Tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti 
että erilaisten yritysjärjestelyiden avulla.

Etenkin lyhyellä tähtäyksellä yhtiö keskittyy 
tehtaiden käyntiasteiden nostamiseen ja 
kannattavuuden parantamiseen. Yhtiön mukaan 
selkeät tavoitteet, vastuut ja velvollisuudet ovat 

mahdollistaneet jo vuoden 2020 aikana merkittävät 
uusmyynnin sopimukset.  

Componenta uskoo, että Suomen pirstaloituneella 
sopimusvalmistajien kentällä tullaan näkemään 
konsolidoitumista. Yhtiön arvion mukaan COVID-
19-pandemia vauhdittaa toimialan yritysjärjestelyjä, 
joissa Componentan tavoite on olla aktiivisessa 
roolissa. 

Yhtiö tavoittelee kasvua myös asiakkaidensa oman 
tuotannon ja toimintojen ulkoistusten kautta. 

Asiakkaiden merkittävät kotimaiset tuotanto-
investoinnit sekä Componentan ja asiakkaiden 
väliset keskustelut antavat olettaa, että pää -
asiakkailla tulee jatkossakin olemaan merkittävää 
kokoonpanotoimintaa Suomessa vähintäänkin 
keskipitkällä aikavälillä.

Painopiste 2: Kilpailukyvyn parantaminen

Componentan kilpailukyvyn perusta on pitkän 
historian tuoma teknologinen kyvykkyys, johon 
yhdistyy monipuolinen valmistustekninen 
osaaminen. Componenta jatkaa kilpailukykynsä 
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parantamista oman operatiivisen toimintansa 
aktiivisella kehittämisellä ja kohdennetuilla 
teknologisilla investoinneilla.  Componentan 
kilpailuasemaa vahvistaa se, että asiakkaiden oma 
valmistettavuuden mukainen tuotesuunnittelu on 
vähentynyt. Componenta pyrkiikin syventämään 
yhteistyötä asiakkaidensa kanssa niin, että kilpailu 
yksittäistuotteista vähenee.   

Painopiste 3: Tarjoaman laajentaminen

Componentan sopimusvalmistuksen painopiste 
on lyhyissä ja keskisuurissa sarjoissa, joissa 
yhtiö pystyy joustavaan palveluun myös nopealla 
reagointikyvyllä. 

Tarjoama ulottuu yksittäistuotteista kymmenien 
tuhansien kappaleiden vuosivolyymiin. Tuotteiden 
kokoluokat ulottuvat sadoista grammoista 
tuhansiin kiloihin käsittäen monet eri materiaalit. 

Componenta pyrkii luomaan kestävän ansainta- 
  logiikan toimituskokonaisuuksien asiakkaiden 
kanssa tehtävän syvemmän yhteistyön kautta.  
Yhtiö vahvistaa ja kehittää myös alihankinta-
verkostoaan tarjoaman kasvattamiseksi. 
Lisäksi Componentan on tarkoitus rakentaa 
toimitusketjujaan alemman kustannustason maihin 

niin, että yhtiö menestyisi jatkossa myös kilpailtaessa 
volyymituotteiden valmistuksesta.  

Painopiste 4: Henkilöstön ja 
johtamisen kehittäminen

Henkilöstön asiantuntemus on tärkeä tekijä, jolla 
voidaan vaikuttaa tuloksen kehittämiseen. Yhtiön 
toimiala on henkilöstöintensiivinen, joten investoinnit 
henkilöstön hyvinvointiin ja osaamiseen vaikuttavat 
merkittävästi yhtiön menestymiseen. 

Hyvinvointia tukevat myös yhtiön arvot: avoimuus, 
rehellisyys ja toisten arvostaminen. Työilmapiirin ja 
kehittymisen kannalta on myös tärkeää varmistaa 
tehokas tavoitejohtaminen, selkeät vastuut ja 
tehtäväalueet.  

Strategiakauden 2020 – 2023 tavoitteet

Strategiakauden 2020–2023 tavoitteet ovat: 
• Yhtiön liiketoiminta kasvaa ja sen kannattavuus 

paranee.
• Yhtiö tuntee asiakkaansa hyvin ja on heille halutuin 

kumppani ja ensisijainen toimittaja.
• Yhtiön kilpailuetuja ovat palvelukyvykkyys, 

vastuullisuus, laaja tarjoama ja läheiset 
asiakassuhteet. 

Asiakkaan kanssa suunnittelusta asennukseen

—Monipuolinen konekanta 
mahdollistaa niin 
yykkssiittttääiisskkaappppaalleeiiddeenn kuin 
ssuuuurrssaarrjjoojjeenn tehokkaan 
valmistuksen useassa 
kokoluokassa

KKoonneeiissttuuss

—AAsseennnnuussvvaallmmiiiitt  
hhyyddrraauulliiiikkkkaappuuttkkeett

HHyyddrraauulliiiikkkkaa

—LLeevvyylleeiikkkkeeeett
joustavasti 
jatkojalostusta varten ja 
valmiit 
lleevvyykkoommppoonneennttiitt
suoraan kokoonpanoon

LLeevvyyppaallvveelluu

—Taottujen kehien, 
hammaspyöräaihioiden ja laippa-
akselien valmistus

TTaakkoommoo

—KKoonneeiisstteettttuujjeenn  jjaa  
mmaaaallaattttuujjeenn  
rraauuttaavvaalluukkoommppoonneennttttiieenn
valmistus, kokoonpano ja 
jakelu

VVaalluutt

Palvelut

EEssiimmeerrkkkkiinnää  ttrraakkttoorriinn  kkoommppoonneennttttiittooiimmiittuukksseett

—Tukipalvelut 
ttuuootteekkeehhiittyykksseeeenn,,  
mmaatteerriiaaaalliihhaannkkiinnttaaaann,,  
33DD--mmiittttaauukksseeeenn  jjaa  
mmiittttaallaaiittee--kkaalliibbrrooiinnttiiiinn  
sekä llaaaadduunn--
vvaarrmmiissttuukksseeeenn
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Osakeannin ehdot
Tämä on osakeannin ehtojen tiivistelmä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä, sijoitusta harkitsevia pyydetään tutustumaan 
huolellisesti merkintäetuoikeusantia koskevaan, Finanssivalvonnan hyväksymään listalleotto-esitteeseen, joka on saatavilla 
verkkosivuilla osoitteessa https://www.componenta.com/sijoittajat/merkintaetuoikeusanti/ 

Osakeantipäätös
Componentan hallitus on ylimääräisen yhtiökokouksen 
antaman valtuutuksen perusteella päättänyt 13.11.2020 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesta 
osakeannista, jossa yhtiö laskee liikkeeseen enintään 
237 269 224 uutta osaketta (”Uudet osakkeet”) näiden 
ehtojen mukaisesti (”Osakeanti”).

Merkintäoikeus
Jokainen Componentan osakkeenomistaja saa auto-
maattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan 
arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden kutakin 
osakeannin täsmäytyspäivänä (”Täsmäytyspäivä”) 
omistamaansa yhtä (1) olemassa olevaa osaketta 
kohden (”Merkintäoikeus”).

Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien 
arvo-osuustileille Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä 
arvo-osuusjärjestelmässä 18.11.2020.

Yhtä (1) Merkintäoikeutta kohden voi merkitä yhden 
(1) Uuden Osakkeen merkintähintaan (”Ensisijainen 
Merkintä”). Uusien Osakkeiden murto-osia ei voi 
merkitä. Yhtiön hallussa olevat omat Osakkeet eivät 
oikeuta Merkintäoikeuksiin.

Merkitsemättä jääneet Uudet Osakkeet
Mikäli kaikkia Uusia Osakkeita ei merkitä Merkintäoi-
keuksien perusteella Ensisijaisessa Merkinnässä, yhtiön 
osakkeenomistajalla ja muulla sijoittajalla on ilman 
Merkintäoikeutta oikeus merkitä sellaisia Uusia Osak-
keita, joita ei ole merkitty Ensisijaisessa Merkinnässä 
(”Toissijainen Merkintä”).

Mikäli kaikkia Uusia Osakkeita ei ole merkitty Tois-
sijaisessa Merkinnässä, merkitsemättä jääneet Uudet 
Osakkeet voidaan allokoida merkittäväksi hallituksen 
päättämällä tavalla.

Merkintähinta
Merkintähinta on 0,04 euroa Uudelta Osakkeelta 
(”Merkintähinta”). Merkintähinta kirjataan kokonaisuu-
dessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Täsmäytyspäivä
Osakeannin täsmäytyspäivä on 17.11.2020. 

Merkintäaika
Uusien Osakkeiden merkintäaika alkaa 20.11.2020 klo 
10.00 ja päättyy 4.12.2020 klo 16.30 Suomen aikaa 
(”Merkintäaika”). Merkintäpaikat eli tilin-, omaisuuden- 
ja hallintarekisteröinnin hoitajat voivat asettaa merkin-
nän tekemiselle Merkintäajan päättymistä aikaisemmin 
päättyviä aikarajoja. Merkintäetuoikeutta tulee käyttää 
Merkintäaikana.

Kaupankäynti merkintäoikeuksilla
Merkintäoikeuksien haltijat voivat myydä Merkintä-
oikeutensa milloin tahansa ennen kuin kaupankäynti 
Merkintäoikeuksilla päättyy. Merkintäoikeudet ovat 
kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 
20.11.2020 klo 10.00 ja 30.11.2020 klo 18.30 välisenä 
aikana Suomen aikaa.

Merkintäoikeuksia voi myydä tai ostaa antamalla myynti- 
tai ostotoimeksiannon omalle arvo-osuustilin hoitajalle 
tai arvopaperivälittäjälle. Merkintäoikeuksien hinta 
Helsingin Pörssissä määräytyy markkinaehtoisesti. 

Merkintäoikeuksien ISIN-koodi on FI4000466347 ja 
kaupankäyntitunnus CTH1VU0120.

Merkintäoikeuksien käyttäminen Ensisijaisessa 
Merkinnässä ja Merkintähinnan maksaminen
Merkintäoikeuksien haltija voi osallistua Osakeantiin 
merkitsemällä Uusia Osakkeita arvo-osuustilillään 
olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähin-
nan kokonaisuudessaan.

Voidakseen osallistua Osakeantiin Merkintäoikeuksien 
haltijan on annettava merkintätoimeksianto oman tilin- 
tai omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti. Merkin-
täoikeuksien haltija, joka ei saa merkintäohjeita omalta 
tilinhoitajaltaan, voi ottaa yhteyttä Pääjärjestäjään.

Helsingin Pörssistä ostettujen Merkintäoikeuksien halti-
joiden on annettava merkintätoimeksiantonsa oman 
arvo-osuustilin tilinhoitajansa, omaisuudenhoitajansa tai 
hallintarekisterin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti 
näiden asettamien määräaikojen puitteissa.

Hallintarekisteröidyt omistajat
Niiden osakkeenomistajien tai muiden Osake-
antiin osallistuvien sijoittajien, joiden Osakkeet tai 

https://www.componenta.com/sijoittajat/merkintaetuoikeusanti-2020
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Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisterin hoitajan 
nimiin, on annettava merkintätoimeksianto hallintarekiste-
rin hoitajan ohjeiden mukaisesti.

Merkintätoimeksiantojen hylkääminen
Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot 
voidaan hylätä. Merkintätoimeksianto voidaan hylätä, mikäli 
merkintämaksua ei makseta Osakeannin ehtojen mukai-
sesti tai jos maksua ei tehdä täysimääräisesti. Maksettu 
merkintämaksu palautetaan tällaisessa tilanteessa merkit-
sijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Merkinnät ovat sitovia
Merkintäoikeuden perusteella tehdyt merkinnät ovat 
sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin 
näiden ehtojen tiivistelmän kohdan ”Merkintöjen peruutta-
minen tietyissä olosuhteissa” mukaisesti. 

Käyttämättömien merkintäoikeuksien raukeaminen
Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvotto-
mina Merkintäajan päättyessä 4.12.2020 klo 16.30. Jotta 
Merkintäoikeuksien haltija ei menetä Merkintäoikeuksien 
arvoa, hänen tulee joko merkitä Uusia Osakkeita Osakean-
nin ehtojen mukaisesti tai myydä käyttämättömät Merkin-
täoikeudet viimeistään Merkintäoikeuksien viimeisenä 
kaupankäyntipäivänä 30.11.2020.

Uusien Osakkeiden merkintä ilman merkintäoikeuksia 
(Toissijainen Merkintä)
Osakkeenomistaja tai muut sijoittajat voivat merkitä 
Uusia Osakkeita ilman Merkintäoikeuksia Toissijaisessa 
Merkinnässä. 

Uusien Osakkeiden merkintä Toissijaisessa Merkinnässä 
tapahtuu lähettämällä merkintätoimeksianto ja saman-
aikaisesti maksamalla Merkintähinta kokonaisuudessaan 
asianomaisen omaisuudenhoitajan tai tilinhoitajan tai, 
mikäli kyseessä on hallintarekisteröity sijoittaja, hallinta-
rekisterin hoitajan ohjeiden mukaisesti. 

Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot 
voidaan hylätä. Merkintätoimeksianto voidaan hylätä, 
mikäli merkintähintaa ei makseta näiden ehtojen mukai-
sesti tai jos maksua ei tehdä täysimääräisesti. Maksettu 
merkintämaksu palautetaan tällaisessa tilanteessa 
merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 

Jos tiettyyn arvo-osuustiliin liittyen annetaan useita merkin-
tätoimeksiantoja, nämä toimeksiannot katsotaan yhdeksi 
arvo-osuustiliä koskevaksi toimeksiannoksi. Merkinnät 
tulee tehdä erikseen jokaisen arvo-osuustilin osalta.

Toissijaisessa Merkinnässä tehdyt merkinnät ovat sitovia, 
eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin näiden 
ehtojen tiivistelmän kohdan ”Merkintöjen peruuttaminen 
tietyissä olosuhteissa” mukaisesti. 

Mikäli kaikkia Uusia Osakkeita ei ole merkitty Toissijai-
sen Merkinnän jälkeen, jäljelle jääneet Uudet Osakkeet 
voidaan allokoida merkittäväksi hallituksen päättämällä 
tavalla. Toissijaisen Merkinnän jälkeen merkitsemättä 
jääneiden Uusien Osakkeiden merkintäaika päättyy 
kuitenkin 8.12.2020 klo 9.30. Merkittyjen Uusien 
 Osakkeiden Merkintähinta on maksettava merkinnän 
yhteydessä.

Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa
Mikäli Osakeantiin liittyvää esitettä (”Esite”) täydennetään 
Esiteasetuksen (EU) 2017/1129) mukaisesti sellaisen 
merkittävän uuden seikan, olennaisen virheen tai olen-
naisen epätarkkuuden vuoksi, joka voi vaikuttaa Uusien 
Osakkeiden tai Väliaikaisten Osakkeiden arviointiin, on 
sijoittajilla, jotka ovat merkinneet Uusia Osakkeita ennen 
täydennyksen julkaisemista, oikeus perua merkintänsä 
määräajassa. 

Määräajan kesto on vähintään kaksi työpäivää alkaen 
täydennyksen julkistamisesta. 

Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että sellainen 
yllä mainittu merkittävä uusi seikka, olennainen virhe 
tai olennainen epätarkkuus on käynyt ilmi tai havaittiin 
ennen Merkintäajan päättymistä tai perumisen kohteena 
olevien Uusien Osakkeiden tai Väliaikaisten Osakkeiden 
kirjaamista arvo-osuustilille (sen mukaan, kumpi näistä 
tapahtuu ensin).

Merkintöjen perumiseen liittyvät menettelytavat julkiste-
taan pörssitiedotteella samanaikaisesti Esitteen mahdol-
lisen täydennyksen kanssa. Merkinnän mahdollisen 
perumisen tulee koskea sijoittajan tekemää merkintää 
kokonaisuudessaan. Perumisesta tulee ilmoittaa kirjalli-
sesti sille tilinhoitajalle, omaisuudenhoitajalle tai hallinta-
rekisteröinnin hoitajalle, jossa merkintätoimeksianto on 
tehty.

Merkinnän perumiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä 
perumisoikeutta ei enää ole. Mikäli merkintä perutaan, 
maksettu Merkintähinta palautetaan merkitsijälle arviolta 
kahden pankkipäivän kuluessa perumisilmoituksesta. 
Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Jos Merkin-
täoikeuden tai Väliaikaisen Osakkeen haltija on myynyt 
tai muuten siirtänyt Merkintäoikeutensa tai Väliaikaiset 
Osakkeensa, myyntiä tai siirtoa ei voi perua.

Merkintöjen hyväksyminen ja Osakeannin tuloksen 
julkistaminen
Componentan hallitus hyväksyy kaikki Merkintäoikeu-
den perusteella ja näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti 
tehdyt merkinnät, jotka on tehty Osakeantiin soveltuvien 
lakien ja säännösten mukaisesti. 
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Jos kaikkia Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Uusia 
Osakkeita ei ole merkitty Ensisijaisessa Merkinnässä, 
yhtiön hallitus tekee päätöksen merkitsemättömien 
Uusien Osakkeiden jakamisesta niiden merkitsijöiden 
kesken, jotka ovat tehneet merkinnän Toissijaisessa 
Merkinnässä. 

Toissijaisen Merkinnän perusteella tehtyjen merkintöjen 
ylimerkintätilanteessa  allokaatio merkitsijöille määräytyy 
(i) ensisijaisesti arvo-osuustilikohtaisesti merkitsijöiden 
Merkintäoikeuden nojalla käyttämien Merkintäoikeuksien 
lukumäärän mukaisessa suhteessa, ja mikäli tämä ei ole 
mahdollista, arpomalla, ja (ii) toissijaisesti niille merkitsi-
jöille, jotka ovat merkinneet Uusia Osakkeita ainoastaan 
ilman Merkintäoikeuksia, ja mikäli kyseiset merkitsi-
jät ylimerkitsevät Osakeannin, allokaatio kyseisten 
merkitsijöiden tekemien merkintöjen kesken määräytyy 
arvo-osuustilikohtaisesti suhteessa allokoimatta olevien 
Uusien Osakkeiden määriin, ja, mikäli tämä ei ole mahdol-
lista, arpomalla. 

Jos tiettyyn arvo-osuustiliin liittyen annetaan useita 
merkintätoimeksiantoja, nämä merkintätoimeksi-
annot yhdistetään yhdeksi arvo-osuustiliä koskevaksi 
merkintätoimeksiannoksi. 

Mikäli merkitsijä ei saa kaikkia Toissijaisessa Merkinnässä 
merkitsemiään Uusia Osakkeita, palautetaan saamatta 
jääneiden Uusien Osakkeiden Merkintähinta merkitsijälle 
viimeistään arviolta 10.12.2020 alkaen. Palautettaville 
varoille ei makseta korkoa. 

Mikäli kaikkia Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Uusia 
Osakkeita ei ole merkitty Toissijaisen Merkinnän jälkeen, 
merkitsemättä jääneet Uudet Osakkeet voidaan jakaa 
Yhtiön hallituksen päättämällä tavalla.

Componentan hallitus päättää merkintöjen hyväksymi-
sestä arviolta 9.12.2020. Yhtiö julkistaa Osakeannin lopul-
lisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta 9.12.2020.

Suurimpien osakkeenomistajien osallistuminen 
osakeantiin
Yhtiö on saanut Joensuun Kauppa ja Kone Oy:ltä, 
Etra Capital Oy:ltä, Keskinäinen työeläkevakuutus-
yhtiö Varmalta, Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Harri 
Suutarilta, Gösta Serlachiuksen Taidesäätiöltä, Juhani 
Lemmetiltä, Suotuuli Oy:ltä ja Siementila Suokas Oy:ltä 
sitoumukset osallistua merkintäetuoikeusantiin vähin-
tään omistusosuutensa mukaisella osuudella. Merkin-
täsitoumukset edustavat yhteensä noin 29 prosenttia 
Uusista Osakkeista, olettaen, että kaikki Osakeannissa 
tarjottavat Uudet Osakkeet merkitään.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman Merkin-
täsitoumus on ehdollinen sille, että sillä ei ole velvolli-
suutta merkitä Uusia Osakkeita siten, että omistusosuus 

Yhtiössä nousisi 5,0 prosenttiin Yhtiön kaikista Osakkeista 
Osakeannin jälkeen.

Osakkeenomistajien oikeudet
Uudet Osakkeet oikeuttavat Componentan mahdolli-
sesti jakamaan täyteen osinkoon ja muuhun varojen-
jakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet 
 yhtiös sä siitä lähtien, kun Uudet Osakkeet on rekisteröity 
Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kauppa-
rekisteriin (”Kaupparekisteri”) arviolta 10.12.2020 sekä 
merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Componen-
tan osakasluetteloon arviolta 11.12.2020. Kukin uusi osake 
oikeuttaa omistajansa yhteen ääneen Componentan 
yhtiökokouksessa.

Maksut ja kulut
Uusien Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtove-
roa tai palvelumaksuja. Tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat 
ja arvopaperivälittäjät saattavat periä välityspalkkion 
kaupankäynnistä Merkintäoikeuksilla omien hinnastojensa 
mukaisesti. Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat voivat 
myös periä hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin 
ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.

Uusien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille ja 
kaupankäynti Uusilla Osakkeilla
Merkintätoimeksiannon antajalla on oltava arvo-osuus-
tili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoita-
jassa, ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero 
merkintä toimeksiannossaan. Henkilötunnus, arvo-osuus-
tilinumero ja muut merkintätoimeksiannon kannalta 
tarpeelliset henkilötiedot voidaan luovuttaa myös muille 
toimeksiannon tai Osakeantiin liittyvien tehtävien toteut-
tamiseen osallistuville tahoille. 

Merkintäoikeuden perusteella merkityt Uudet Osakkeet 
kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille merkinnän teke-
misen ja maksamisen jälkeen Uusia Osakkeita edusta-
vina väliaikaisina osakkeina (ISIN-koodi FI4000466354 
ja kaupankäyntitunnus CTH1VN0120) (”Väliaikaiset 
Osakkeet”).  

Väliaikaiset Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa ja 
kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 
omana osakelajinaan Merkintäajan päättymisen jälkei-
sestä ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä eli arviolta 
7.12.2020 lähtien.

Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön olemassa oleviin 
Osakkeisiin (ISIN-koodi FI0009010110) sen jälkeen, kun 
Uudet Osakkeet on merkitty Kaupparekisteriin arviolta 
10.12.2020.

Toissijaisessa Merkinnässä merkityt, maksetut ja 
hyväksytyt Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijöiden 
arvo-osuustileille sen jälkeen, kun Uudet Osakkeet 
on merkitty Kaupparekisteriin, arviolta 10.12.2020. 
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Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssin 
pörssi listalla arviolta 11.12.2020.

Tietyillä rajoitetuilla alueilla asuvat osakkeenomistajat
Merkintäoikeuksien antamiseen muissa maissa kuin 
Suomessa asuville yhtiön osakkeenomistajille ja Uusien 
Osakkeiden antamiseen Merkintäoikeuksia käyttäville 
henkilöille, jotka asuvat muissa maissa kuin Suomessa, 
voi vaikuttaa kyseisten maiden arvopaperilainsää-
däntö. Tämän johdosta tiettyjä poikkeuksia lukuun 
ottamatta osakkeenomistajat, joiden olemassa olevat 
Osakkeet on rekisteröity suoraan arvo-osuustilille ja 
joiden rekisteröity osoite on Yhdysvalloissa, Kanadassa, 

Australiassa, Hong Kongissa, Etelä-Afrikassa, Singa-
poressa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai muussa 
valtiossa, jossa osallistuminen Osakeantiin ei olisi sallit-
tua, eivät välttämättä saa Merkintäoikeuksia eivätkä ole 
oikeutettuja merkitsemään Uusia Osakkeita. 

Yhtiön osakasluetteloon Suomessa rekisteröity kukin tällai-
nen osakkeenomistaja voi pankin, hallintarekisterin hoitajan, 
omaisuudenhoitajan tai muun rahoituksen välittäjän kautta, 
jossa sen osakkeet ovat säilytyksessä, myydä osan tai 
kaikki lukuunsa hallinnoiduista Merkintäoikeuksista siinä 
laajuudessa kuin sopimusjärjestelyt ja soveltuvat lait salli-
vat, ja saada myyntituotot (vähennettyinä kuluilla) tililleen.

Sijoittamisen riskitekijät
Mahdollisten sijoittajien tulisi perehtyä huolellisesti Finanssivalvonnan hyväksymään listalleottoesitteeseen sisältyviin tietoihin ja 
riskitekijöihin, jotka on lyhyesti esitetty alla. Listalleottoesite on saatavilla Componentan nettisivulla osoitteessa:  
https:/www.componenta.com/sijoittajat/merkintaetuoikeusanti/.

Seuraavassa esitetty riskikuvaus on tiivistelmä riskeistä ja perustuu listalleottoesitteen päivämäärällä saatavilla oleviin tietoihin 
sekä niiden perusteella tehtyihin arvioihin. 

Mikäli jokin jäljempänä kuvatuista riskitekijöistä toteutuu, 
saattaa sillä olla haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, 
liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan 
sekä osakkeiden arvoon. Mikäli nämä riskit johtaisivat 
osakkeiden markkinahinnan laskuun, osakkeisiin sijoit-
taneet voisivat menettää sijoituksensa kokonaan tai 
osittain.

Componentan toimintaympäristön riskejä
Componentan tuotteita käytetään aloilla, joihin vaikutta-
vat maailmanlaajuiset taloudelliset ja poliittiset olosuh-
teet. Yhtiön tarjoamien tuotteiden kysynnässä saattaa 
tapahtua merkittäviä muutoksia taloudellisten ja poliittis-
ten olosuhteiden muutoksista johtuen.

Liiketoiminnassa käytettyjen raaka-aineiden, kuten kier-
rätysmetallin, harkkoraudan ja rakenneteräksen sekä 
energian saatavuuden heikentyminen voi aiheuttaa yhti-
ölle tuotantohäiriöitä ja lisäkustannuksia.

Yhtiön tuotannossaan käyttämien raaka-aineiden ja 
muun kolmansilta osapuolilta tapahtuvan ostotoiminnan 
sekä energian hinnoissa tapahtuvilla vaihteluilla voi olla 
olennaisen haitallinen vaikutus yhtiön kannattavuuteen.

Yhtiön tuotteet kilpailevat muiden valmistajien ja erilais-
ten korvaavien tuotteiden kanssa ja tällainen kilpailu voi 
lisätä markkinoiden hintapaineita, vaikuttaa heikentävästi 
yhtiön kannattavuuteen sekä vaikuttaa negatiivisesti 
yhtiön tuotteiden kysyntään. 

Yhtiön liiketoiminta on keskittynyt tietyille maantie-
teellisille alueille ja yhtiön mahdollisuus hajauttaa asia-
kaspohjaansa maantieteellisesti on rajoittunutta, minkä 
vuoksi yhtiön liiketoiminnalle voi aiheutua häiriöitä, mikäli 

asiakkaat jatkavat tuotantonsa tai komponenttihankin-
tojensa siirtämistä alhaisemman kustannustason maihin 
Pohjois-Euroopan ulkopuolelle.

Componentan liiketoimintaan liittyviä riskejä
COVID-19-pandemian aiheuttamat seuraukset ovat 
vaikuttaneet ja niiden oletetaan vaikuttavan jonkin verran 
negatiivisesti yhtiön liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

Yhtiö saattaa menettää merkittäviä asiakkaitaan, eikä 
uusia korvaavia asiakkaita välttämättä saada hankittua.

Keskeytykset tai viivästykset komponenttien tuotan-
nossa voivat heikentää yhtiön kykyä saavuttaa tavoitellut 
tuotantomäärät, vähentää yhtiön liikevaihtoa ja aiheuttaa 
yhtiölle merkittäviä kustannuksia.

Epäonnistuminen avainhenkilöiden ja ammattitaitoisen 
henkilöstön rekrytoinnissa ja palveluksessa pitämisessä 
voi vaikuttaa negatiivisesti yhtiön kykyyn toteuttaa 
menestyksekästä liiketoimintaa.

Yhtiö ei välttämättä kykene saavuttamaan kaikkia vuonna 
2019 toteutetun Komas Oy:n (nykyinen Componenta 
Manufacturing Oy) yrityskaupan odotettuja taloudellisia 
hyötyjä suunnitellussa aikataulussa.

Ympäristölupien tai ympäristö- ja laatusertifikaattien 
menettäminen voisi johtaa yhtiön liiketoiminnan keskey-
tymiseen, liiketoimintamahdollisuuksien menettämiseen ja 
mahdollisiin korvauksiin ja sanktioihin.

Yhtiön liiketoimintaan liittyy sopimus- ja tuotevastuu-
riskejä, joiden realisoituessa yhtiö saattaa joutua korvaus-
vastuuseen. Yhtiön sopimuskumppaneiden kyvyttömyys 

http://www.componenta.com/sijoittajat/merkintaetuoikeusanti-2020
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täyttää sopimusvelvoitteensa saattaa aiheuttaa häiriöitä 
yhtiön liiketoiminnassa.

Valtaosa yhtiön työntekijöistä kuuluu ammattiliittoihin ja 
työmarkkinahäiriöt sekä kohoavat työvoimakustannuk-
set voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiön liiketoimintaan 
ja tulokseen.

Työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvät puutteet 
voivat johtaa merkittäviin korvausvastuisiin tai keskey-
tyksiin yhtiön tuotannossa. 

Oikeudenkäynnit ja hallinnolliset menettelyt voivat 
aiheuttaa kustannuksia ja vastuita, vaatia yhtiön johdon 
resursseja, aiheuttaa epätietoisuutta yhtiön liiketoimin-
taan liittyen, sekä muutoin vaikuttaa yhtiön liiketoimin-
taan haitallisesti. 

Lainsäädäntö-, ympäristö- ja sosiaalisia riskejä
Mahdollisten ympäristöuhkien toteutuminen tai kiristy-
vät ympäristön suojeluvaatimukset ja jätemaksut voivat 
aiheuttaa yhtiölle merkittäviä vastuita ja ennallistamis-
kustannuksia sekä johtaa tiukempiin lupavaatimuksiin.

Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset sekä niiden 
muutokset voivat aiheuttaa haasteita ja esteitä 
yhtiön liiketoiminnalle ja aiheuttaa huomattavia 
lisäkustannuksia.

Yhtiö saattaa epäonnistua maineensa hallinnassa muun 
muassa sen liiketoimintaan liittyvien ympäristöriskien, 
mahdollisten konfliktien tai käynnissä olevien sanee-
rausohjelmien johdosta.

Taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen liittyviä riskejä
Yhtiön nykyinen käyttöpääoma ei riitä sen seuraavan 
12 kuukauden tarpeisiin, mikäli maksuvalmiuteen liittyvät 
epävarmuudet toteutuvat ja heikentynyt likviditeetti ja 
epäonnistuminen saneerausohjelmien noudattamisessa 
voivat johtaa saneerausohjelmien raukeamiseen tai 
konkurssiin.

Yhtiö ei välttämättä saa uutta rahoitusta kilpailukykyi-
sin ehdoin tai lainkaan tai onnistu jatkamaan olemassa 
olevia rahoitussopimuksia nykyisin ehdoin.

Yhtiö voi joutua kirjaamaan liikearvon tai muun aineet-
toman, aineellisen omaisuuden tai vaihto-omaisuuden 
arvonalentumisia, mikä voi vaikuttaa haitallisesti yhtiön 
taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.

Luottotappioilla olisi epäedullinen vaikutus yhtiön liike-
toiminnan tulokseen. 

Korkotason nousu saattaa nostaa yhtiön rahoituksen 
kustannuksia.

Finanssivalvonnan hyväksymän listalleottoesitteen 
tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot 
on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa, 
eivätkä ne välttämättä anna oikeaa ja riittävää kuvaa 
Componentan liiketoiminnasta ja toiminnan tuloksesta.

Osakkeisiin, merkintäoikeuksiin ja osakeantiin liittyviä 
riskejä
Osakeannissa ei välttämättä saada kerättyä varoja täysi-
määräisesti ja emoyhtiön saneerausvelkojen ennenai-
kainen takaisinmaksu Finanssivalvonnan hyväksymässä 
listalleottoesitteessä kuvatulla tavalla ei välttämättä 
onnistu.

Yhtiön osakkeiden markkinahinta tai likviditeetti saattaa 
vaihdella huomattavasti.

Yhtiö ei tällä hetkellä pysty maksamaan osinkoa johtuen 
käynnissä olevasta saneerausohjelmasta, eikä Yhtiö 
välttämättä jaa osinkoa tai maksa pääomanpalautusta 
tai kykene jakamaan osinkoa tai maksamaan pääoman-
palautusta tulevaisuudessa.

Osakkeenomistajien omistus laimenee, jos osakkeen-
omistajat eivät käytä merkintäoikeuksiaan, ja merkintä-
oikeudet voivat menettää arvonsa kokonaan.

Tulevat osakeannit tai merkittävien osakemäärien 
myynnit saattavat alentaa osakkeiden arvoa ja laimentaa 
osakkeenomistajien suhteellista omistusta sekä osak-
keisiin liittyvää äänioikeutta.

Merkintöjä ei voi perua eikä muuttaa eikä väliaikaisia 
osakkeita voi konvertoida yhtiön uusiksi osakkeiksi 
oma-aloitteisesti.

Merkintäoikeuksille ei välttämättä kehity markkinoita 
kaupankäyntiä varten, osakkeiden markkintahinta voi 
laskea merkintähintaa alemmas ja merkintäoikeuk-
sien ja uusien osakkeiden markkintahinta voi vaihdella 
merkittävästi.  

Jos yhtiö peruu osakeannin, merkintäoikeuksia tai 
väliaikaisia osakkeita ostaneet sijoittajat voivat kärsiä 
menetyksiä. 

Jos sijoittajan kotivaluutta on muu kuin euro, hän altistuu 
tietyille valuuttariskeille sijoittaessaan uusiin osakkeisiin.

Tietyt ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä 
pysty käyttämään merkintäoikeuksiaan, mahdollisia 
tulevia merkintäoikeuksiaan tai muita osakkeenomista-
jien oikeuksia.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden haltijat eivät välttä-
mättä kykene käyttämään äänioikeuttaan.
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Osakkeiden merkitseminen

Käyttääkseen merkintäoikeutta osakkeen-
omistajan tulee antaa merkintätoimeksianto 
oman tilin- tai omaisuudenhoitajansa antamien 
ohjeiden mukaisesti. Sijoittajan, jonka osakkeet on 
hallintarekisteröity, tulee seurata hallintarekisterin 
hoitajan ohjeita.

Lisätietoja omalta tilin- tai 
omaisuudenhoitajalta

Merkinnän tekemiseen tai merkintäoikeuksien 
kaupankäyntiin liittyvissä kysymyksissä 
osakkeenomistajaa kehotetaan olemaan yhteydessä 
omaan tilin- tai omaisuudenhoitajaansa.

Finanssivalvonnan hyväksymä esite 
Componentan nettisivuilla

Ennen sijoituspäätöksen tekemistä, sijoitusta 
harkitsevia pyydetään tutustumaan huolellisesti 
osakeantia koskevaan, Finanssivalvonnan 
hyväksymään esitteeseen, joka on saatavilla 
Componentan nettisivuilla osoitteessa: 
https://www.componenta.com/sijoittajat/ 
merkintaetuoikeusanti/

Tärkeitä päivämääriä
16.11.2020 Ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman merkintäoikeuksia.
17.11.2020 Osakeannin täsmäytyspäivä Euroclear Finland Oy:ssä. 
20.11.2020 Osakeannin merkintäaika alkaa.
20.11.2020 Kaupankäynti merkintäoikeuksilla Helsingin Pörssissä alkaa.
30.11.2020 Kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyy. 

4.12.2020 Merkintäaika päättyy ja käyttämättömät merkintäoikeudet raukeavat arvottomina.
7. 12.2020 Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla Helsingin Pörssissä alkaa.
8.12.2020 arviolta Osakeannin alustava tulos julkistetaan.
9.12.2020 arviolta Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan.

10.12.2020 arviolta Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla Helsingin Pörssissä päättyy.
10.1 2.2020 arviolta Osakeannissa annetut uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin. 
10.12.2020 arviolta Väliaikaiset osakkeet muunnetaan uusiksi osakkeiksi.
1 1.12. 2020 arviolta Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä.

HUOM! Merkintäpaikat eli tilin-, omaisuuden- ja hallintarekisteröinnin hoitajat voivat asettaa merkinnälle 
aikaisemmin päättyviä aikarajoja.

Yhteystiedot:
Pääkonttori:
Componenta Oyj
Teknobulevardi 7
01530 Vantaa
Puh. +358 10 403 00
Fax: +358 10 403 2721
www.componenta.com

Sijoittajasuhteet:
Sami Sivuranta
toimitusjohtaja
puh.  010 403 2200 
sami.sivuranta@componenta.com

Marko Karppinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2101
marko.karppinen@componenta.com

https://www.componenta.com/sijoittajat/
http://www.componenta.com
mailto:sami.sivuranta@componenta.com
mailto:marko.karppinen@componenta.com

