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LIITE 1 

Joukkovelkakirjalainan 2013 ehtojen muutos 

1 Tausta 

Componenta Oyj:n (”Liikkeeseenlaskija”) vuoden 2014 alussa aloittamat rahoitusjärjestelyt 
(”Rahoitusjärjestelyt”) ovat edenneet ajanjaksoa 1.1.–30.6.2014 koskevassa 
osavuosikatsauksessa mainitun mukaisesti. Osana Rahoitusjärjestelyjä Liikkeeseenlaskijan 
hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi yleisölle suunnatusta osakeannista, jossa yhtiö 
tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi yhteensä enintään 
53 000 000 uutta osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Osakeanti”). 

Joukkovelkakirjalainan 2013 lainaosuuksien haltijoilla on oikeus merkitä Osakeannissa uusia 
osakkeita ja maksaa merkintähinta Joukkovelkakirjalainan 2013 lainaosuuksiensa pääomalla 
ja kertyneellä korolla. Liikkeeseenlaskija on vastaanottanut suurimmilta lainanhaltijoiltaan 
sitoumukset merkitä uusia osakkeita Osakeannissa käyttämällä merkinnän maksuun 
lainaosuuksia ja niille kertynyttä korkoa. Liikkeeseenlaskija arvioi Joukkovelkakirjalainan 
2013 pääoman määrän laskevan merkittävästi, lainaosuuksien konvertointimahdollisuuden 
seurauksena. 

Osana Rahoitusjärjestelyjä Liikkeeseenlaskija ehdottaa, että Joukkovelkakirjalainan 2013 
ehtoja (”Ehdot”) muutetaan siten, että ne vastaavat paremmin Liikkeeseenlaskijan muiden 
saman kokoluokan velkainstrumenttien ehtoja. Lisäksi Liikkeeseenlaskija ehdottaa, että 
Joukkovelkakirjalainan 2013 korkoa ja maturiteettia muutetaan. 

Lukuun ottamatta ehdotettua suostumusta koron maksun lykkäämiseksi, joka tulisi voimaan 
välittömästi, Joukkovelkakirjalainan 2013 Ehtojen muutokset ovat ehdollisia Osakeannille ja 
tulevat voimaan automaattisesti Osakeannin toteuduttua alla kuvatulla tavalla. 

2 Ehdotus koron maksun lykkäämiseksi  

Rahoitusjärjestelyihin liittyen Liikkeeseenlaskija ehdottaa, että 2. syyskuuta 2014 
maksettavaksi erääntyvien kertyneiden korkojen maksua lykättäisiin Takaisinmaksupäivään, 
kuten se on määritelty Joukkovelkakirjalainan 2013 Ehdoissa, saakka. 

3 Ehdotukset Joukkovelkakirjalainan 2013 Ehtojen ehdollisiksi muutoksiksi 

3.1 Ehdollisuus 

Joukkovelkakirjalainan 2013 Ehtojen muutos on ehdollinen Osakeannin toteutumiselle 
suunnitellulla tavalla. Osakeannin toteutuminen suunnitellulla tavalla edellyttää 
Liikkeeseenlaskijan hallituksen päätöstä hyväksyä Osakeannissa tehdyt merkinnät 
(”Muutospäivä”). 

3.2 Korko 

Liikkeeseenlaskija ehdottaa, parantaakseen yleistä rahoituksellista tilannettaan sekä ottaen 
huomioon tulevaisuudessa erääntyvät koron maksut, että Joukkovelkakirjalainan 2013 
lainaosuuksiin sovelletaan Muutospäivästä alkaen 2 prosentin vuotuista korkokantaa. Lisäksi 
Liikkeeseenlaskija ehdottaa muutosta koronmaksupäiviin siten, että 2. syyskuuta 2014 tai 
sen jälkeen erääntyvät korot maksetaan Takaisinmaksupäivänä. Esitettyjen muutosten 
yhteydessä Ehtoihin voidaan tehdä niistä johtuvia tarpeellisia teknisiä muutoksia. 
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Liikkeeseenlaskija ehdottaa, että Joukkovelkakirjalainan 2013 lainaosuuksien haltijat 
päättävät muuttaa Ehtojen kohtaa 4 seuraavalla tavalla: 

“4 Korko 

Lainaosuuksien pääomalle kertyy Muutospäivään saakka (Muutospäivä mukaan 
lukien) kiinteää vuotuista korkoa 10,75 prosenttia. Muutospäivän jälkeen 
lainaosuuksien pääomalle kertyy kiinteä 2,00 prosentin vuotuinen korko. 
Ensimmäinen koronmaksupäivä oli 2. maaliskuuta 2014. Kaikki 2. maaliskuuta 
2014 jälkeen kertyvät korot maksetaan Takaisinmaksupäivänä (kuten määritelty 
alla). 

Lainan korko lasketaan kyseisen korkojakson aikana kuluneiden päivien todellisen 
määrän mukaan jaettuna 365:lla (tai, jos kyseessä on karkausvuosi, 366:lla).” 

3.3 Takaisinmaksu 

Liikkeeseenlaskija ehdottaa, parantaakseen yleistä rahoituksellista tilannettaan, että 
Takaisinmaksupäivää muutetaan siten, että Joukkovelkakirjalainan 2013 lainaosuuksien 
takaisinmaksu siirretään 31. joulukuuta 2019 saakka. Esitettyjen muutosten yhteydessä 
Ehtoihin voidaan tehdä niistä johtuvia tarpeellisia teknisiä muutoksia. 

Liikkeeseenlaskija ehdottaa, että Joukkovelkakirjalainan 2013 lainaosuuksien haltijat 
päättävät muuttaa Ehtojen kohtaa 5 seuraavalla tavalla: 

“5 Lainan takaisinmaksu 

Lainaosuuksien pääoma maksetaan takaisin kokonaisuudessaan nimellisarvoisena 
31. joulukuuta 2019 tai (ehdollisena aikaisemmalle tai samanaikaiselle yhtiön 
Nykyisen Seniorvelan takaisinmaksulle) minä tahansa aiempana 
Liikkeeseenlaskijan hallituksen päättämänä ajankohtana (”Takaisinmaksupäivä") 
siltä osin kuin Liikkeeseenlaskija ei ole maksanut Lainaa ennakkoon jäljempänä 
olevan kohdan 8 (Omistuksenmuutostapahtuma ja Listaltapoistumistapahtuma) tai 
10 (Eräännyttämisperusteet) mukaisesti.” 

3.4 Sitoumukset 

Liikkeeseenlaskija ehdottaa seuraavien Ehtojen kohdassa 9 (Erityiset sitoumukset) olevien 
rajoittavien sitoumusten, ja niiden yhteydessä käytettyjen määritelmien poistamista 
kokonaisuudessaan: 

 9.1 Varojen jakaminen;  

 9.2 Velkaantuneisuus ja Sallittu Velan Määrä; 

 9.3 Vakuuden asettamiskielto; 

 9.5 Toiminnan luonne; 

 9.6 Uusien Hybridilainojen tuottojen käyttäminen; 

 9.7 Uusien Pääomalainojen tuottojen käyttäminen; 

 9.8 Hybridilainojen ja Pääomalainojen jälleenrahoittaminen; 

 9.9 Myynnit; 
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 9.10 Myynnistä saatujen tuottojen käyttö; ja 

 Ehtojen kohdan 9.12 viimeinen kappale. 

4 Muutetut Ehdot 

Ehdot, sisältäen ehdotetut muutokset, kuuluisivat seuraavasti: 

 

JOUKKOVELKAKIRJALAINAN MUUTETUT EHDOT, VOIMASSA 25.8.2014 LÄHTIEN 

Joukkovelkakirjalainan ehdot on laadittu englanniksi ja käännetty suomeksi. Jos ehtojen alkuperäisen 
englanninkielisen  version  ja  tämän  käännöksen  välillä  on  eroavaisuuksia  tai  ristiriitaisuuksia, 
sovelletaan englanninkielistä versiota. 

COMPONENTA OYJ EUR 15 000 000 – 25 000 000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2013 

Componenta Oyj:n (“Liikkeenseenlaskija”) hallitus on hyväksynyt ja valtuuttanut velkakirjalain 
(622/1947, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen 746/1993) 34 pykälän 1 momentin mukaisten 
joukkovelkakirjojen (“Joukkovelkakirjalaina” tai “Laina”) liikkeeseen laskemisen alla olevien ehtojen 
(“Ehdot”) mukaisesti. 

Alexander Corporate Finance Oy toimii järjestäjänä Lainan tarjoamisessa ja liikkeeseenlaskussa 
(“Järjestäjä”).  

Ehdoissa määritellyillä termeillä on sama merkitys kuin niille on annettu alla kohdassa 22 
(Määritelmät). 

Componenta Oyj:n 14.7.2014 pidetty joukkovelkakirjalainan 2013 lainaosuuksien haltijoiden kokous 
päätti Liikkeeseenlaskijan ehdotuksen mukaisesti muuttaa joukkovelkakirjalainan 2013 Ehtojen 
kohtaa 5 sekä kohdan 5 mukaan määriteltyä lainan takaisinmaksun ajankohtaa siten, että 
Liikkeeseenlaskijan hallitus voi päättää 2013 lainaosuuksien ennenaikaisesta lunastamisesta. Nämä 
hyväksytyt joukkovelkakirjalainan 2013 Ehtojen muutokset astuivat voimaan välittömästi 
joukkovelkakirjalainan 2013 lainaosuuksien haltijoiden kokouksen jälkeen 14.7.2014. 

25.8.2014 pidetty Joukkovelkakirjalainan 2013 lainaosuuksien haltijoiden kokous päätti useista 
muutoksista Joukkovelkakirjalainan Ehtoihin (sisältäen, mutta ei rajoittuen, muutokset koskien 
lainaosuuksille kertyvän koron maksua ja lainaosuuksien maturiteettia). Nämä hyväksytyt muutokset 
tulevat voimaan Liikkeeseenlaskijan hallituksen hyväksyttyä osakeannissa, jossa lasketaan liikkeelle 
yhteensä enintään 53 000 000 uutta osaketta (”Osakeanti”), tehdyt merkinnät (”Muutospäivä”). 
Päätös Osakeannista on ehdotettu tehtäväksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa 5. syyskuuta 2014.  

1. Lainan määrä ja Lainaosuuksien liikkeeseen laskeminen 
 
Lainan pääoma on 15 000 000 – 25 000 000 euroa, tai suurempi määrä, kuten Liikkeeseenlaskija voi 
myöhemmin määrittää. 

Laina lasketaan liikkeeseen arvo‐osuusmuotoisena Euroclear Finland Oy:n (“Euroclear Finland”) 
ylläpitämässä OM‐järjestelmässä Suomen arvo‐osuusjärjestelmää ja arvo‐osuustilejä koskevan 
lainsäädännön sekä Euroclear Finlandin sääntöjen ja päätösten mukaisesti.  
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Laina lasketaan liikkeeseen arvion mukaan 2.9.2013 (“Liikkeeseenlaskupäivä”). Lainan 
vähimmäismerkintämäärä on 10 000 euroa. 

Lainan arvo‐osuuden yksikkökoko on 1 000 euroa (“Lainaosuus”). Lainaosuuksien määrä on 15 000 –
 25 000 kappaletta, tai suurempi määrä jos Liikkeeseenlaskija päättää korottaa Lainan 
enimmäismäärää. Jokainen Lainaosuus on vapaasti vaihdettavissa sen jälkeen kun se on rekisteröity 
asianomaiselle arvo‐osuustilille. 

Lainan liikkeeseenlaskun hoitaja, johon viitataan Euroclear Finlandin säännöissä, on Evli Pankki Oyj 
(“Liikkeeseenlaskun Hoitaja”) ja maksuasiamies (“Maksuasiamies”) on Evli Pankki Oyj. 

2. Lainaosuuksien merkintä 
 
Laina tarjotaan rajatulle joukolle kokeneita sijoittajia ja Liikkeenseenlaskijan nykyisen 2010 
joukkovelkakirjalainan (ISIN‐koodi FI4000018122) haltijoille (private placement). Merkintäaika alkaa 
26. elokuuta 2013 ja päättyy viimeistään 27. elokuuta 2013 (“Merkintäaika”). 

Merkintäsitoumuksia otetaan vastaan Merkintäaikana virka‐aikaan Alexander Corporate Finance 
Oy:ssä, Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki, puhelin 010 292 5810. 

Tehdyt merkinnät ovat peruuttamattomia. Kaikki merkinnät edellyttävät Liikkeeseenlaskijan 
lopullista hyväksyntää. Liikkeeseenlaskija voi yksinomaisen harkintansa mukaan hylätä merkinnän 
osittain tai kokonaan. Liikkeeseenlaskija päättää menettelystä ylimerkintätilanteessa. 

Merkinnät maksetaan merkinnän yhteydessä annettujen ohjeiden mukaisesti viimeistään 2. 
syyskuuta 2013. Liikkeeseenlaskun Hoitaja kirjaa merkityt ja maksetut Lainaosuudet merkitsijöiden 
asianomaisille arvo‐osuustileille merkinnän yhteydessä mainittuna päivänä Suomen arvo‐
osuusjärjestelmää ja arvo‐osuustilejä koskevan lainsäädännön sekä Euroclear Finlandin sääntöjen ja 
päätösten mukaisesti.   

Yhtiön nykyisen joukkovelkakirjalainan 2010 (ISIN‐koodi FI4000018122) pääomaa ja 
joukkovelkakirjalainaan 2010 perustuvia korkosaatavia voi käyttää maksuna Lainan merkintään. Jos 
joukkovelkakirjalainan 2010 lainaosuuksista, joita on käytetty merkinnän maksamiseen, on kertynyt 
maksamatonta korkoa, jota ei ole käytetty maksuna Lainan merkintään, korko maksetaan 
joukkovelkakirjalainan 2010 lainaosuuksien haltijoille rahana Lainaosuuksien merkinnän 
maksupäivänä, joka on arviolta 2. syyskuuta 2013.   

3. Emissiokurssi 
 
Lainaosuuksien emissiokurssi on 100 prosenttia. 

4. Korko 

Lainaosuuksien  pääomalle  kertyy  Muutospäivään  saakka  (Muutospäivä  mukaan  lukien)  kiinteää 
vuotuista  korkoa  10,75  prosenttia. Muutospäivän  jälkeen  lainaosuuksien  pääomalle  kertyy  kiinteä 
2,00 prosentin  vuotuinen  korko. Ensimmäinen  koronmaksupäivä oli 2. maaliskuuta 2014. Kaikki 2. 
maaliskuuta 2014 jälkeen kertyvät korot maksetaan Takaisinmaksupäivänä (kuten määritelty alla). 

Lainan korko  lasketaan kyseisen korkojakson aikana kuluneiden päivien  todellisen määrän mukaan 
jaettuna 365:lla (tai, jos kyseessä on karkausvuosi, 366:lla). 
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5. Lainan takaisinmaksu 
 
Lainaosuuksien pääoma maksetaan takaisin kokonaisuudessaan nimellisarvoisena 31. joulukuuta 
2019 tai (ehdollisena aikaisemmalle tai samanaikaiselle yhtiön Nykyisen Seniorvelan 
takaisinmaksulle) minä tahansa aiempana Liikkeeseenlaskijan hallituksen päättämänä ajankohtana 
(”Takaisinmaksupäivä") siltä osin kuin Liikkeeseenlaskija ei ole maksanut Lainaa ennakkoon 
jäljempänä olevan kohdan 8 (Omistuksenmuutostapahtuma ja Listaltapoistumistapahtuma) tai 10 
(Eräännyttämisperusteet) mukaisesti. 

6. Oikeusasema ja Vakuudet 
 
Lainaosuudet ovat Liikkeeseenlaskijan suoria, vakuudettomia ja takaamattomia velvoitteita, jotka 
ovat samanarvoisia keskenään ja Liikkeeseenlaskijan kaikkien muiden vakuudettomien ja 
etuoikeudettomien velvoitteiden kanssa, lukuun ottamatta niitä velvoitteita, joilla on etuoikeus 
pakottavan lain nojalla. 

7. Maksut 
 
Lainaosuuksien korko ja pääoma maksetaan Suomen arvo‐osuusjärjestelmää ja arvo‐osuustilejä 
koskevan lainsäädännön sekä Euroclear Finlandin sääntöjen ja päätösten mukaisesti.  

Mikäli Takaisinmaksupäivä ei ole Pankkipäivä, suoritus maksetaan sitä seuraavana Pankkipäivänä. 
Tällaisella maksun päivämäärän muutoksella ei ole vaikutusta maksettavaan määrään. 

Näiden Ehtojen mukaan “Pankkipäivä” tarkoittaa sellaista päivää, jona pankit ovat yleisesti avoinna 
Helsingissä ja jolloin Trans‐European Automated Real‐Time Gross Settlement Express Transfer 
(TARGET2) ‐järjestelmä on avoinna.   

8. Omistuksenmuutostapahtuma ja Listaltapoistumistapahtuma 

Omistuksenmuutostapahtuman tai Listaltapoistumistapahtuman tapahtuessa jokaisella 
Lainaosuuden haltijalla (“Lainaosuuden Haltija”) on oikeus pyytää, että kaikki tai osa tämän 
Lainaosuuksista ostetaan takaisin (minkä yhteydessä Liikkeeseenlaskijalla on velvollisuus ostaa 
kyseiset Lainaosuudet takaisin) 101,00 prosentin hinnalla Lainaosuuden nimellisarvoisesta 
pääomasta yhdessä kertyneen mutta maksamattoman koron kanssa, Listaltapoistumistapahtuman 
osalta 30 kalenteripäivän ajanjaksona ja Omistuksenmuutostapahtuman osalta 60 kalenteripäivän 
ajanjaksona, joka alkaa Liikkeeseenlaskijan Omistuksenmuutostapahtuman tai 
Listaltapoistumistapahtuman perusteella antaman kohdan 13 (Ilmoitukset) mukaisen ilmoituksen 
antamisesta. Omistuksenmuutostapahtuman osalta kyseinen 60 kalenteripäivän jakso ei voi 
kuitenkaan alkaa aikaisemmin kuin Omistuksenmuutostapahtuman tapahtumishetkellä. 

Liikkeeseenlaskijan antaman kohdan 13 (Ilmoitukset) mukaisessa ilmoituksessa on eriteltävä 
takaisinostopäivä ja siihen on sisällytettävä ohjeet toimista, joihin Lainaosuuden Haltijan on 
ryhdyttävä saadakseen Lainaosuudet ostetuksi takaisin. Jos Lainaosuuden Haltija on näin pyytänyt ja 
toiminut Liikkeeseenlaskijan ilmoituksessa annettujen ohjeiden mukaisesti, Liikkeeseenlaskija tai 
tämän valtuuttama henkilö ostaa takaisin kyseessä olevat Lainaosuudet ja takaisinostomaksu 
erääntyy maksettavaksi Liikkeeseenlaskijan kohdan 13 (Ilmoitukset) mukaisesti antamassa 
ilmoituksessa eriteltynä takaisinostopäivänä. Takaisinostopäivän on oltava viimeistään 20 
Pankkipäivää edellisessä kappaleessa viitatun jakson päättymisen jälkeen. 

Liikkeeseenlaskijan on noudatettava kaikkia soveltuvia arvopaperimarkkinalakeja tai määräyksiä 
koskien Lainaosuuksien takaisinostoa. Siltä osin kuin näiden lakien säännökset tai määräykset ovat 
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ristiriidassa kohdan 8 määräysten kanssa, Liikkeeseenlaskijan on noudatettava soveltuvia 
arvopaperimarkkinalakeja ja määräyksiä eikä sen katsota rikkoneen kohdan 8 mukaisia velvoitteitaan 
konfliktin takia. Kohdan 8 mukaisesti Liikkeeseenlaskijan takaisin ostamat Lainaosuudet voidaan 
Liikkeeseenlaskijan harkinnan mukaan säilyttää, myydä tai mitätöidä. 

9. Erityiset Sitoumukset 

9.1 Osakkeiden listaaminen 

Liikkeeseenlaskija tekee kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että sen osakkeet ovat 
edelleen listattuina NASDAQ OMX Helsingissä niin kauan kuin yksikin Lainaosuus on perimättä. 

9.2 Liiketoimet lähipiirin kanssa 

Liikkeeseenlaskijan on tehtävä, ja sen on varmistettava että sen Tytäryhtiöt tekevät, kaikki liiketoimet 
Konserniyhtiöiden suorien ja välillisten osakkeenomistajien kanssa (lukuun ottamatta muita 
Konserniyhtiöitä) ja/tai tällaisten suorien tai välillisten osakkeenomistajien Osakkuusyhtiöiden kanssa 
markkinaehdoilla. 

9.3 Taloudellinen raportointi ja informaatio 

Liikkeeseenlaskijan on laadittava ja saatettava Lainaosuuksien Haltijoiden saataville seuraavat 
asiakirjat ja tiedot Liikkeeseenlaskijan Internet‐sivuilla: 

(a) Konsernin  tilintarkastettu  konsolidoitu  vuositilinpäätös  ja  Liikkeeseenlaskijan 
tilintarkastettu  konsolidoimaton  vuositilinpäätös,  sisältäen  tuloslaskelman,  taseen, 
rahoituslaskelman  ja  toimintakertomuksen  tai  Liikkeeseenlaskijan  hallituksen 
raportin, viimeistään 4 kuukautta kunkin tilikauden päättymisen jälkeen; ja 

(b) Konsernin  neljännesvuosittainen  tilintarkastamaton  konsolidoitu  välitilinpäätös, 
sisältäen  tuloslaskelman,  taseen,  rahoituslaskelman  ja  toimintakertomuksen  tai 
Liikkeeseenlaskijan  hallituksen  raportin,  viimeistään    2  kuukautta  kunkin 
osavuosijakson päättymisen jälkeen. 

 
10. Eräännyttämisperusteet 

10.1: Eräännyttämisperusteen (kuten määritelty alla) tapahtuessa Liikkeeseenlaskijan on viipymättä 
ilmoitettava Lainaosuuksien Haltijoille tapahtumasta (ja toimenpiteistä sen korjaamiseksi) kohdan 13 
(Ilmoitukset) mukaisesti välittömästi saatuaan tiedon tapahtumasta. Velkojienkokous (kuten 
määritelty alla) voi kohdan 12 (Velkojienkokous) mukaisesti ja 90 kalenteripäivän kuluessa 
Liikkeeseenlaskijan ilmoituksesta päättää Lainan ennenaikaisesta eräännyttämisestä, jos tapahtuma 
jatkuu Velkojienkokouksen kokouspäivänä. Liikkeeseenlaskija kutsuu koolle Velkojienkokouksen 
päättämään asiasta.  Liikkeeseenlaskija maksaa olemassa olevan lainan nimellismäärän kaikkien 
Lainaosuuksien osalta sisältäen kertyneen koron 30 kalenteripäivän sisällä Velkojienkokouksen 
päätöksestä Lainan ennenaikaisesta eräännyttämisestä. Korkoa kertyy ennenaikaiseen 
takaisinmaksupäivään asti (lukuun ottamatta ennenaikaista takaisinmaksupäivää).   

Velkojienkokous on oikeutettu Lainaosuuksien Haltijoiden puolesta eräännyttämään Laina ja 
määräämään kaikki, mutta ei vain osan, Lainaosuuksista maksettavaksi heti tai myöhempänä 
Velkojienkokouksen määräämänä ajankohtana, jos:  

(a)  Erääntyneen suorituksen maksamatta jättäminen: jos Liikkeeseenlaskija jättää 
maksamatta tietyn määrän eräpäivään mennessä näiden Ehtojen mukaisesti, paitsi 
siinä tapauksessa, että maksamatta jättäminen johtuu Liikkeeseenlaskijan 
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ylivoimaisesta esteestä tai että maksu suoritetaan 5 Pankkipäivän kuluessa 
eräpäivästä; 

(b)  Muut velvoitteet: Liikkeeseenlaskija ei noudata Ehtoja muulla tavoin kuin kohdassa 
10.1 (a) on yksilöity, edellyttäen että Liikkeeseenlaskija ei ole korjannut virhettä 15 
Pankkipäivän kuluessa sen tapahtumisesta (jos virhe tai rikkomus ei ole korjattavissa, 
Velkojienkokous voi määrätä Lainaosuudet maksettavaksi ilman virheen 
korjaamiselle asetettavaa aikaa);  

(c)  Ristiineräännyttäminen: Merkittävän Konserniyhtiön Velkaantuneisuutta ei ole 
maksettu eräpäivään mennessä tai sopimukseen perustuvan muun mahdollisen 
määräajan puitteissa tai se on määrätty erääntyneeksi tai on muutoin erääntynyt ja 
maksettava ennen yksilöityä eräpäivää johtuen eräännyttämisperusteesta, kuitenkin 
siten, ettei Eräännyttämisperustetta tapahdu tämän kohdan 10.1 (c) mukaisesti, jos 
sellaisen Velkaantuneisuuden kokonaismäärä on vähemmän kuin 5 000 000 euroa ja 
edellyttäen, että se ei koske Velkaantuneisuutta Konserniyhtiölle; 

(d)           Maksukyvyttömyys: 

(i)  Merkittävä Konserniyhtiö on kykenemätön tai myöntää kyvyttömyyden 
maksaa velkojaan niiden erääntyessä tai se todetaan maksukyvyttömäksi 
sovellettavan lain nojalla, keskeyttää velkojen maksun yleisesti tai, 
todellisten tai odotettavissa olevien taloudellisten vaikeuksien vuoksi aloittaa 
neuvotteluja velkojien kanssa Velkaantuneisuuden uudelleenjärjestelyä 
varten; tai 

(ii)  maksuajan pidennys (moratorio) on asetettu Merkittävän Konserniyhtiön 
Velkaantuneisuudelle; 

(e)  Maksukyvyttömyysmenettelyt: yhtiöoikeudelliset toimenpiteet, oikeudenkäynti‐ tai 
muut menettelyt on käynnistetty (muut kuin (i) menettelyt tai vetoomukset jotka on 
riitautettu vilpittömässä mielessä ja jotka on lopetettu, keskeytetty tai hylätty 30 
kalenteripäivän kuluessa kanteen vireillepanosta tai jos aikaisemmin, päivänä jolloin 
siitä on ilmoitettu ja (ii) suhteessa Liikkeeseenlaskijan Tytäryhtiöihin, selvitystila, joka 
ei johdu maksukyvyttömyydestä) koskien jotakin seuraavista: 

(i)  Merkittävän Konserniyhtiön maksujen keskeyttäminen, yhtiön selvitystila, 
purkautuminen, hallinto tai uudelleenjärjestely (vapaaehtoisella 
sopimuksella, järjestelyn suunnitelmalla tai muulla tavoin); 

(ii)  konkurssipesänhoitajan, selvitysmiehen, omaisuudenhoitajan, uskotun 
miehen vastaavan hoitajan tai vastaavan virkamiehen nimeäminen 
Merkittävälle Konserniyhtiölle tai sen varoille; tai 

(iii)  vastaava menettely tai toimenpide jollain lainkäyttöalueella; 

(f)  Sulautuminen ja jakautuminen: 

(i)  on tehty päätös Merkittävän Konserniyhtiön sulautumisesta tai 
jakautumisesta yhtiöön, joka ei ole Konserniyhtiö, jollei Velkojienkokous ole 
antanut suostumustaan (jota ei tule kohtuuttomasti kieltäytyä antamasta tai 



   8 (12) 

viivästyttää) kirjallisesti ennen sulautumista ja/tai jakautumista (jolloin 
suostumusta ei tule ymmärtää vapautuksena oikeuksista, jotka soveltuvan 
oikeuden mukaan kuuluvat velkojille); tai 

(ii)  Liikkeeseenlaskija sulautuu jonkin Henkilön kanssa, tai on jakautumisen 
kohteena, siten että Liikkeeseenlaskija purkautuu; 

(g)  Velkojien menettely: mikä tahansa pakkolunastus, takavarikko, myymis‐ ja 
hukkaamiskielto, ulosmittaus tai pakkotäytäntöönpano tai jokin vastaava menettely 
jollain lainkäyttöalueella vaikuttaa varoihin tai Merkittävän Konserniyhtiön varoihin 
kokonaisarvoltaan vähintään 2 500 000 euroa ja jota ei ole purettu 30 
kalenteripäivän kuluessa; 

(h)  Mahdottomuus tai laittomuus: jos Liikkeeseenlaskijan on mahdotonta tai laitonta 
täyttää tai suorittaa Ehtojen määräykset tai jos Ehtojen alaiset velvoitteet eivät ole, 
tai lakkaavat olemasta laillisia, voimassaolevia, sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia;  

(i)  Liiketoiminnan jatkaminen: Liikkeeseenlaskija tai Merkittävä Konserniyhtiö lopettaa 
liiketoimintansa, paitsi jos kyseessä on (i) sallittu sulautuminen tai jakautuminen  yllä 
kohdassa 10.1 (f) määritetyllä tavalla tai (ii) sallittu myynti  kohdassa 9.9 (Myynnit) 
määritetyllä tavalla. 

10.2 Maksun ennenaikainen eräännyttäminen kohdassa 10.1 (b) ja (c) mainituilla perusteilla tai, 
Liikkeeseenlaskijan Tytäryhtiöiden osalta, kohdissa 10.1 (d), (e), (f), (g), (h) ja (i) mainituilla perusteilla 
voi tapahtua vain, jos tilanteen luonne on sellainen, että sillä on Merkittävä Kielteinen Vaikutus. 
Kuitenkin, jos maksuajan pidennys (moratorio) asetetaan, siitä vapautuminen ei estä maksun 
ennenaikaista eräännyttämistä kohdassa 10.1 (d)(ii) mainitulla perusteella.  

11. Verotus 
 
Kaikki Liikkeeseenlaskijan Lainaosuuksiin perustuvat maksut on tehtävä ilman pidätyksiä tai 
vähennyksiä, nykyisten tai tulevien verojen, tullien, taksojen tai hallinnollisten maksujen takia niiden 
luonteesta riippumatta (“Verot”) Suomen valtion tai sen valtiollisen osan tai sellaisen Suomen 
viranomaisen asettamana, jolla on oikeus verottaa, ellei Verojen pidätystä tai vähennystä vaadita 
laissa. Tällaisessa tapauksessa Liikkeeseenlaskijan tulee tehdä maksu tällaisen pidätyksen tai 
vähennyksen jälkeen ja vastata asianmukaisille viranomaisille vaaditusta summasta siten kuin sitä 
vaaditaan pidätettäväksi tai vähennettäväksi. Liikkeeseenlaskija ei ole velvoitettu tekemään 
ylimääräisiä maksuja Lainaosuuksien Haltijoille tällaisen pidätyksen tai vähennyksen osalta.  

12. Velkojienkokous 
 

(a) Liikkeeseenlaskijan  tai  Lainaosuuden  Haltijan  (tai  Lainaosuuden  Haltijoiden),  jotka 
edustavat vähintään 10 prosenttia Lainaosuuden Haltijoiden päätöksen nimellismäärästä, 
pyynnöstä  Ehtoja  koskevaa  asiaa  käsitellään  Lainaosuuden  Haltijoiden  kokouksessa 
(“Velkojienkokous”).  Liikkeeseenlaskija  kutsuu  koolle  Velkojienkokouksen.  Euroclear 
Finlandille on ilmoitettava Velkojienkokouksesta Euroclear Finlandin sääntöjen mukaisesti.  

(b) Kokouskutsu Velkojienkokoukseen annetaan kohdan 13 (Ilmoitukset) mukaisesti vähintään 
kymmenen  (10)  kalenteripäivää  ennen  kokouspäivää.  Kokouskutsussa  on  mainittava 
kokouksen  aika,  paikka  ja  asialista  sekä  tieto  siitä,  miten  Lainaosuuden  Haltijan  on 
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meneteltävä  voidakseen  osallistua  kokoukseen.  Velkojienkokouksessa  ei  voida  päättää 
muista asioista kuin niistä, joihin on viitattu kokouskutsussa.  

(c)  Vain ne, jotka ovat Euroclear Finlandin Velkakirjojen osalta ylläpitämän rekisterin mukaan 
rekisteröity Lainaosuuden Haltijoiksi Euroclear Finlandin Lainaosuuden Haltijoita 
koskevalle listalle viidentenä (5.) Pankkipäivänä ennen Velkojienkokousta kohdan 13 
(Ilmoitukset) mukaisesti, tai näiden haltijoiden valtuuttamat edustajat, ovat, jos omistavat 
Lainaosuuksien pääomaa kokoushetkellä, oikeutettuja äänestämään kokouksessa ja 
heidät merkitään läsnäoleviksi Lainaosuuden haltijoista Velkojienkokouksessa pidettävälle 
listalle. 

(d)  Velkojienkokous on pidettävä Helsingissä, Suomessa, ja sen puheenjohtajan nimeää 
Liikkeeseenlaskija. Liikkeeseenlaskijalla ja sen konserniin kuuluvilla yhtiöillä ei ole 
äänioikeutta Velkojienkokouksessa. Liikkeeseenlaskijan edustaja ja henkilö, jolla on oikeus 
toimia Liikkeeseenlaskijan puolesta, saa olla läsnä ja käyttää puheenvuoroja 
Velkojienkokouksessa. 

(e)  Seuraavat asiat edellyttävät suostumusta Lainaosuuden Haltijoilta, jotka edustavat ainakin 
seuraavaa osaa nimellismäärästä, jolla Lainaosuuden Haltijat äänestävät 
Velkojienkokouksessa: 

(i)  kaksi kolmasosaa (2/3) (A) luopumiseen kohdan 9 (Erityiset Sitoumukset) mukaisen 
erityisen velvoitteen rikkomisesta, (B) Ehtojen määräyksen muuttamiseen, lukuun 
ottamatta alla olevaa kohtaa (ii) ja (C) Lainan ennenaikaiseen eräännyttämiseen; ja 

(ii)  kolme neljäsosaa (3/4) (A) Liikkeeseenlaskijan maksaman lainapääoman, korkotason 
tai koron määrän alentamiseen, (B) lainapääoman tai koron maksupäivän 
muuttamiseen ja (C) kohdan 12 (e) muuttamiseen.  

(f)  Asiat, joita kohta 12 (e) ei koske vaativat suostumuksen Lainaosuuden Haltijoilta, jotka 
edustavat yli 50 prosenttia nimellismäärästä, jollaa Lainaosuuden Haltijat äänestävät 
Velkojienkokouksessa. Tämä sisältää, mutta ei rajoitu, muutoksen tai luopumisen niistä 
Ehdoista, jotka eivät edellytä suurempaa enemmistöä. 

(g)  Äänimäärän mennessä tasan ratkaistaan asia Velkojienkokouksen puheenjohtajan 
harkinnan mukaan Liikkeeseenlaskijalle edullisimmalla tavalla..  

(h)  Päätösvaltaisuus Velkojienkokouksessa edellyttää, että kokouksessa paikalla oleva tai 
puhelinkonferenssin välityksellä osallistuva (tai asianmukaisesti valtuutettujen edustajien 
välityksellä osallistuva) Lainaosuuden Haltija (tai Lainaosuuden Haltijat) edustavat 
vähintään 20 prosenttia lainan liikkeellä olevasta pääomamäärästä. 

(i)   Mikäli Velkojienkokous ei ole päätösvaltainen 30 minuutin kuluessa kokouskutsun 
mukaisesta alkamisajankohdasta, Liikkeeseenlaskijan tulee kutsua koolle toinen 
Velkojienkokous, joka on pidettävä aikaisintaan 14 päivän ja viimeistään 28 päivän 
kuluttua alkuperäisestä kokouksesta Liikkeeseenlaskijan nimeämässä paikassa, 
edellyttäen ettei henkilö (tai henkilöt), jonka aloitteesta menettelyyn Lainaosuuksien 
Haltijoiden suostumuksen saamiseksi on ryhdytty, ole peruuttanut kyseistä pyyntöä. 
Kohdan 12 (h) mukainen päätösvaltaisuutta koskeva vaatimus ei sovellu tällaiseen toiseen 
Velkojienkokoukseen. Ilmoitus lykätystä Velkojienkokouksesta annetaan samalla tavoin 
kuin ilmoitus alkuperäisestä kokouksesta.  
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(j)   Kaikki päätökset, jotka laajentavat tai lisäävät Liikkeeseenlaskijan näiden Ehtojen mukaisia 
velvollisuuksia, tai rajoittavat, vähentävät tai poistavat Liikkeeseenlaskijan näiden Ehtojen 
mukaisia oikeuksia tai etuja, edellyttävät Liikkeeseenlaskijan suostumusta. 

(k)  Lainaosuuden Haltijan, jolla on hallussaan useampi kuin yksi Lainaosuus, ei tarvitse 
käyttää kaikkia niitä ääniä, joihin tämä on oikeutettu, ja voi harkintansa mukaan käyttää 
vain osan äänistään.  

(l)    Liikkeeseenlaskija ei saa, suoraan tai välillisesti, maksaa tai aiheuttaa maksettavaksi 
mitään vastiketta Lainaosuuden Haltijalle tai tämän hyväksi joko näiden Ehtojen 
mukaisesta suostumuksesta tai houkuttimena tällaiselle suostumukselle, ellei tällaista 
vastiketta tarjota kaikille Lainaosuuden Haltijoille, jotka antavat suostumuksensa 
asiaankuuluvassa Velkojienkokouksessa. 

(m)  Asia, josta on päätetty asianmukaisesti koolle kutsutussa ja pidetyssä 
Velkojienkokouksessa sitoo kaikkia Lainaosuuden Haltijoita, riippumatta siitä olivatko ne 
läsnä tai edustettuina Velkojienkokouksessa. Velkojienkokous voi valtuuttaa nimetyn 
henkilön ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen Velkojienkokouksen 
päätösten toimeenpanon. 

(n)  Kaikki Liikkeeseenlaskijalle Velkojienkokouksen kutsumisesta aiheutuneet kulut ja 
kustannukset tulevat Liikkeeseenlaskijan maksettaviksi. 

(o)   Tieto Velkojienkokouksessa tehdyistä päätöksistä on viipymättä lähetettävä Lainaosuuden 
Haltijoille kohdan 13 (Ilmoitukset) mukaisesti, edellyttäen että sen laiminlyöminen ei 
mitätöi tehtyä päätöstä tai saatua äänestystulosta. Lisäksi Lainaosuuden haltijat ovat 
velvollisia ilmoittamaan myöhemmille Lainaosuuksien siirronsaajille Velkojienkokouksessa 
päätetyistä asioista. 

Liikkeeseenlaskijalla on oikeus muuttaa Lainaosuuksien maksuihin tai muihin vastaaviin asioihin 
liittyviä teknisiä menettelyjä ilman Lainaosuuden Haltijoiden tai Velkojienkokouksen suostumusta. 

13. Ilmoitukset 

Lainaosuuden Haltijoita ohjeistetaan Lainaosuuksia koskevissa asioissa ilmoituksella, joka julkaistaan 
Helsingin Sanomissa tai muussa Liikkeeseenlaskijan päättämässä valtakunnallisessa päivälehdessä. 
Euroclear Finlandin hyväksynnän jälkeen Euroclear Finlandin arvo‐osuusjärjestelmän tilinhoitajat 
voivat antaa Lainaosuuksia koskevia ilmoituksia arvo‐osuusjärjestelmän kautta. Liikkeeseenlaskija voi, 
edellä kuvatun menettelyn sijaan, toimittaa Lainaosuuksia koskevat ilmoitukset kirjallisesti suoraan 
Lainaosuuden Haltijoille osoitteeseen, joka käy ilmi Euroclear Finlandin alla olevan kappaleen 
mukaisesti tarjoamasta Lainaosuuden haltijoita koskevasta listasta. Tällainen ilmoitus katsotaan 
Lainaosuuden Haltijoiden vastaanottamaksi, kun se on julkaistu tai lähetetty postitse kohdassa 13 
yksilöidyllä tavalla. 

Salassapitovelvollisuuden estämättä Liikkeeseenlaskija on, Euroclear Finlandin sääntöjen ja 
soveltuvan lainsäädännön mukaisesti, oikeutettu saamaan tietoa Lainaosuuden haltijoista Euroclear 
Finlandilta ja Euroclear Finland on oikeutettu antamaan tällaisia tietoja Liikkeeseenlaskijalle. Lisäksi 
Liikkeeseenlaskija on, Euroclear Finlandin sääntöjen ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti, 
oikeutettu hankkimaan Euroclear Finlandilta listan Lainaosuuden haltijoista, olettaen että Euroclear 
Finlandin on teknisesti mahdollista ylläpitää tällaista listaa. Liikkeeseenlaskija voi Liikkeeseenlaskun 
Hoitajan pyynnöstä välittää tällaisia tietoja Liikkeeseenlaskun Hoitajalle. 
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Osoite Liikkeeseenlaskijalle tehtäville ilmoituksille on Componenta Oyj, Panuntie 4, 00610 Helsinki. 

14. Ylivoimainen este 

Liikkeeseenlaskija, Järjestäjä, Liikkeeseenlaskun Hoitaja tai Maksuasiamies eivät vastaa vahingosta tai 
menetyksestä, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä (force majeure). Näissä Ehdoissa “ylivoimainen 
este” tarkoittaa tapahtumaa, joka estää henkilöä täyttämästä velvollisuuksiaan ja on (i) ennalta‐
arvaamaton tai mahdotonta tällaisen henkilön omilla toimilla estettäväksi, ja (ii) syy‐yhteydessä 
asetettujen asianmukaisten velvoitteiden täyttämättä jättämiseen. 

15. Vanhentuminen 

15.1 Oikeus saada takaisinmaksu Lainaosuuden pääomalle vanhentuu ja mitätöityy 10 vuoden 
kuluttua Takaisinmaksupäivästä. Oikeus saada koron maksu (lukuun ottamatta pääomitettua korkoa) 
vanhentuu ja mitätöityy 3 vuoden kuluessa asianmukaisesta maksupäivästä. Liikkeeseenlaskija on 
oikeutettu varoihin, jotka on varattu sellaisiin maksuihin, joihin Lainaosuuden Haltijoiden oikeus 
saada maksu on vanhentunut ja tullut mitättömäksi. 

15.2 Jos vanhentumisaika on asianmukaisesti katkaistu velan vanhentumisesta annetun lain 
(728/2003, muutoksineen) mukaisesti, alkaa Lainaosuuden pääomasta saatavaan maksuun 
oikeuttavan oikeuden osalta uusi 10 vuoden vanhentumisaika ja korosta saatavaan maksuun 
oikeuttavan oikeuden osalta 3 vuoden vanhentumisaika (lukuun ottamatta pääomitettua korkoa), 
molemmissa tapauksissa laskettuna siitä päivästä, kun velan vanhentuminen on katkaistu, siten kuin 
sellainen päivämäärä määrittyy velan vanhentumisesta annetun lain mukaisesti. 

16. Listaaminen ja Jälkimarkkinat 

Lainan listaamiseksi tullaan tekemään hakemus NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämään Helsingin 
Pörssiin.  

17. Ostot 

Kaikki Konserniyhtiöt voivat, sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa ja mihin 
hintaan tahansa ostaa Lainaosuuksia. Konserniyhtiön omistamat Lainaosuudet voidaan 
Konserniyhtiön harkinnan mukaan säilyttää, myydä tai jos ne ovat Liikkeeseenlaskijan hallussa, 
mitätöidä. 

18. Muita asioita 

Liikkeeseenlaskija voi aika ajoin, ilman Lainaosuuden Haltijoiden suostumusta tai näille tehtävää 
ilmoitusta, luoda ja antaa lisää velkakirjoja kaikilta osin samoilla Ehdoilla kuin millä Lainaosuudet on 
annettu (lukuun ottamatta ensimmäistä koron maksamista niille, emissiokurssia ja/tai 
vähimmäismerkintämäärää niistä) lisäämällä liikkeeseen laskettuja ja, tarvittaessa, myös Lainan 
enimmäiskokonaislainapääoman määrää tai muutoin (“Myöhempi Joukkovelkakirjalainan Anti”). 
Epäselvyyksien välttämiseksi tämä kohta 18 ei rajoita Liikkeeseenlaskijan oikeutta laskea liikkeeseen 
muita velkakirjoja eikä Lainaosuuksien Haltijoiden suostumusta tai ilmoitusta näille tarvita muihin 
Liikkeeseenlaskijan tai sen tytäryhtiöiden velkakirjojen liikkeeseen laskuun. 

19. Tietoja 

Kopiot Lainaa koskevista asiakirjoista ovat saatavilla tarkasteltaviksi Liikkeeseenlaskijan toimistolla 
osoitteessa Panuntie 4, 00610 Helsinki ja Alexander Corporate Finance Oy:n tiloissa osoitteessa 
Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki, näiden aukioloaikoina. 
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20. Sovellettava laki ja Oikeuspaikka 

Lainaan sovelletaan Suomen lakia. 

Lainasta aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena.  

21. ISIN‐koodi 

Lainan ISIN‐koodi on FI4000068713. 

22. Määritelmät 

Seuraavilla termeillä on näissä Ehdoissa se merkitys, joka niille on annettu alla: 

“Konserni” tarkoittaa Liikkeeseenlaskijaa ja sen kulloinkin omistamia Tytäryhtiöitä (kukin 
“Konserniyhtiö”). 

“Listaltapoistumistapahtuma” tarkoittaa, että Liikkeeseenlaskijan osakkeet poistetaan NASDAQ 
OMX Helsinki pörssilistalta. 

“Merkittävä Kielteinen Vaikutus” tarkoittaa merkittävää kielteistä vaikutusta (i) liiketoimintaan, 
taloudelliseen tilaan tai toimintaan Konsernitasolla tarkasteltuna, (ii) Liikkeeseenlaskijan kykyyn 
suoriutua tai noudattaa kohdan 9 (Erityiset Sitoumukset) mukaisia velvollisuuksiaan, tai (iii) näiden 
Ehtojen pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen. 

“Merkittävä Konserniyhtiö” tarkoittaa Liikkeeseenlaskijaa tai sen Tytäryhtiötä, joka viimeisimpien 
Tilinpäätöstietojen mukaan vastaa yli 5,00 prosentista Konsernin konsolidoidusta kokonaismyynnistä 
(epäselvyyksien välttämiseksi, pois lukien konsernin sisäiset järjestelyt). 

“Nykyinen Seniorvelka”  tarkoittaa alun perin 12. lokakuuta 2012 päivätyn (kulloinkin voimassa 
olevine muutoksineen) lainasopimuksen, jonka osapuolina ovat Liikkeeseenlaskija velallisena ja 
Nordea Pankki Suomi Oyj, Pohjola Pankki Oyj ja Swedbank AB (publ) alkuperäisinä velkojina, Nordea 
Pankki Suomi Oyj agenttina ja vakuusagenttina, perusteella nostettuja lainoja. 

“Omistuksenmuutostapahtuma” tarkoittaa yhtä tai useampaa tapahtumaa, jonka seurauksena yksi 
tai useampi entiteetti yhdessä hankkii määräysvallan Liikkeeseenlaskijasta ja jossa ”määräysvalta” 
tarkoittaa (i) hankkimista tai hallintaa, suoraan tai välillisesti, yli 50,00 prosenttia Liikkeeseenlaskijan 
äänivallasta, tai (ii) oikeutta, suoraan tai välillisesti, valita tai poistaa kokonaan tai suurimman osan 
Liikkeeseenlaskijan hallituksen jäsenistä. 

“Osakkuusyhtiö” tarkoittaa muuta Henkilöä, joka, suoraan tai välillisesti, käyttää määräysvaltaa tai 
on määräysvallan alainen, taikka joka on suoran tai välillisen yhteisen määräysvallan alainen tai 
käyttää suoraa tai välillistä yhteistä määräysvaltaa sellaisen Henkilön kanssa. Tämän määritelmän 
puitteissa ”määräysvalta” suhteessa Henkilöön tarkoittaa valtaa, suoraan tai välillisesti, ohjata 
kyseisen Henkilön johtoa tai toimintatapoja, joko äänioikeuksien omistuksen perusteella, 
sopimusperusteisesti tai muulla tavalla; ja ”määräysvallan käyttämisellä” ja ”määräysvallan alaisella” 
tarkoitukset ovat korrelatiiviset suhteessa edellä olevaan. 


