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EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANA-
DAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-
AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI 
LAINVASTAISTA 
 
Modulight julkistaa suunnitellun First North -listautumisantinsa merkintähinnan  
 
Modulight Oyj (”Modulight” tai ”Yhtiö”), suomalainen korkeaan teknologiaan erikoistunut yhtiö, jolla on yli 20 
vuoden kokemus edistyneestä teknologiasta, kuten lääkinnällisistä laitteista, puolijohteista, lasereista ja gee-
nisekvensoinnista sekä monista muista teknologian aloista, julkistaa suunniteltuun listautumiseensa liittyvän 
osakeannin ja osakemyynnin (”Listautumisanti”) merkintähinnan sekä lisätietoa sen suunnitellusta listautu-
misesta. Yhtiö julkisti 9.9.2021 harkitsevansa osakkeidensa listaamista Nasdaq First North Growth Market 
Finland -markkinapaikalle (”Listautuminen”). Yhtiö on jättänyt Listautumisantiin liittyvän esitteen (”Esite”) Fi-
nanssivalvonnalle hyväksyttäväksi. Esite julkaistaan arviolta tänään 17.9.2021 edellyttäen, että Finanssival-
vonta hyväksyy Esitteen.  
 
Listautumisanti lyhyesti 
 

• Listautumisannin merkintähinta on 6,49 euroa osakkeelta (”Merkintähinta”). 
 

• Yhtiö pyrkii keräämään osakeannilla noin 60 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi 
Yhtiön uusia osakkeita (”Uudet Osakkeet”) (”Osakeanti”). Yhtiö tarjoaa Osakeannissa merkittäväksi 
alustavasti enintään 9 244 993 Uutta Osaketta.  
 

• Osakeannin lisäksi tietyt osakkeenomistajat (”Myyjät”) tarjoavat alustavasti enintään 2 928 905 Yhtiön 
olemassa olevaa osaketta (”Myyntiosakkeet”) ostettavaksi (”Osakemyynti”).  
 

• Yhtiön markkina-arvo olisi Merkintähinnan perusteella noin 277 miljoonaa euroa, joka perustuu osak-
keiden lukumäärään Listautumisannin toteuttamisen jälkeen (olettaen, että vakauttamisjärjestäjänä 
toimiva Danske Bank A/S, Suomen sivuliike (”Danske Bank”) käyttää Lisäosakeoption (kuten määri-
telty jäljempänä) kokonaisuudessaan). 

 
• Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) sekä 

(ii) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansain-
välisesti Yhdysvaltain ulkopuolella (”Instituutioanti”). 

 
• Yhtiön odotetaan myöntävän vakauttamisjärjestäjänä toimivalle Danske Bankille (”Vakauttamisjär-

jestäjä”) lisäosakeoption, joka oikeuttaisi Danske Bankin merkitsemään enintään 1 826 084 ylimää-
räistä uutta Yhtiön osaketta (”Valinnaiset Osakkeet”) Merkintähintaan yksinomaan mahdollisten yli-
kysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä (”Lisäosakeoptio”). Lisäosakeoptio olisi 
käytettävissä 30 päivän ajan osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta First North Growth Market Fin-
land -markkinapaikalla. 

 
• Danske Bankin ja Yhtiön odotetaan sopivan vakauttamista koskevasta osakeanti- ja lunastusjärjeste-

lystä Listautumisannin yhteydessä. Tämän järjestelyn nojalla Danske Bank voi merkitä Valinnaisten 
Osakkeiden enimmäismäärää vastaavan määrän uusia osakkeita (”Lisäosakkeet”) kattaakseen mah-
dolliset ylikysyntätilanteet Listautumisannin yhteydessä. Mikäli Vakauttamisjärjestäjä merkitsee Lisä-
osakkeita, sen on palautettava yhtä suuri määrä osakkeita Yhtiölle lunastettavaksi ja mitätöitäväksi. 
Jollei asiayhteydestä muuta johdu, Uusiin Osakkeisiin, Myyntiosakkeisiin ja Lisäosakkeisiin viitataan 
yhteisesti termillä ”Tarjottavat Osakkeet”. 

 
• Alla luetellut ankkurisijoittajat (yhdessä ”Ankkurisijoittajat”) ovat antaneet Listautumisantiin liittyen 

merkintäsitoumuksia, joissa ne sitoutuvat tietyin edellytyksin merkitsemään Tarjottavia Osakkeita Mer-
kintähintaan yhteensä 61,5 miljoonalla eurolla ehdolla, että Yhtiön koko osakekannan arvostus ennen 
Osakeantia Merkintähinnalla on enintään 205 miljoonaa euroa. Seuraavat Ankkurisijoittajat ovat 
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sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita: Tietyt Didner & Gerge Fonder AB:n, Evli Rahastoyh-
tiö Oy:n, Mandatum Asset Management Oy:n, SEB Investment Management AB:n, Swedbank Robur 
AB:n ja Teknik Innovation Norden Fonder AB:n (TIN Fonder) hallinnoimat rahastot sekä Keskinäinen 
työeläkevakuutusyhtiö Varma. 

 
• Listautumisannissa voidaan laskea liikkeeseen yhteensä enintään 9 244 993 Uutta Osaketta (olettaen, 

että Lisäosakeoptiota ei käytetä) ja enintään 11 071 077 Uutta Osaketta (olettaen, että Lisäosakeoptio 
käytetään kokonaan). Tarjottavat Osakkeet vastaavat enintään noin 29,8 prosenttia Yhtiön kaikista 
osakkeista Listautumisannin jälkeen olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita 
ja että Lisäosakeoptiota ei käytetä (noin 32,9 prosenttia osakkeista olettaen, että Myyjät myyvät enim-
mäismäärän Myyntiosakkeita ja että Lisäosakeoptio käytetään kokonaan). Listautumisannin seurauk-
sena osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 42 616 936 osakkeeseen (olettaen, että Lisäosake-
optio käytetään kokonaan). 

 
• Listautumisannin arvo on noin 79 miljoonaa euroa olettaen, että Listautumisanti merkitään täysimää-

räisesti, Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja Lisäosakeoptiota ei käytetä tai noin 91 
miljoonaa euroa olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään kokonaan. 
 

• Yhtiö, Myyjät ja Jyrki Liljeroos, joka on Yhtiön osakkeenomistaja, ovat tietyin poikkeuksin sitoutuneet 
luovutusrajoituksiin, jotka päättyvät Yhtiön osalta 180 päivän kuluttua ja Myyjien ja Jyrki Liljeroosin 
osalta 720 päivän kuluttua Listautumisesta ja kaupankäynnin alkamisesta. Lisäksi Yhtiön johtoryhmän 
ja hallituksen jäsenet, mukaan lukien ehdollisena Listautumisen toteutumiselle valitut hallituksen uudet 
jäsenet, ovat tietyin poikkeuksin sitoutuneet luovutusrajoitukseen, joka päättyy 720 päivän kuluttua 
Listautumisesta ja kaupankäynnin alkamisesta. 
 

• Yhtiön avainhenkilöiden sitouttamiseksi Yhtiön liiketoimintaan Yhtiö toteutti syyskuussa 2021 suunna-
tun osakeannin, jossa osakkeita merkinneet Yhtiön avainhenkilöt sitoutuivat tietyin poikkeuksin luovu-
tusrajoitukseen, joka päättyy 720 päivän kuluttua Listautumisesta ja kaupankäynnin alkamisesta. Li-
säksi annissa merkittyjä osakkeita koskee määräaikainen lunastusehto, jonka voimassa ollessa an-
nissa merkittyjä osakkeita ei saa myydä, luovuttaa tai muutoin siirtää, pantata tai antaa vakuudeksi. 

 
• Listautumisannin merkintäaika alkaa 20.9.2021 kello 10:00. Yleisöannin merkintäaika päättyy arviolta 

28.9.2021 kello 16:00. Instituutioannin merkintäaika päättyy arviolta 30.9.2021 kello 12:00. Listautu-
misanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 27.9.2021 kello 16:00. 

 
• Kaupankäynnin osakkeilla odotetaan alkavan First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 

arviolta 1.10.2021. 
 

• Esite ja sen englanninkielinen käännös ovat saatavilla arviolta 17.9.2021 alkaen. 
 
Seppo Orsila, Modulightin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja: 
 
”Uskomme Modulightin teknologian avaavan lääketieteelle lukemattomia mahdollisuuksia muun muassa syö-
pähoidoissa, genetiikassa ja yksilöllistetyssä lääketieteessä. Listautuminen luo mahdollisuuden jatkaa Modu-
lightin kasvua ja rakentaa vahvan pohjan hallituksen asettamien pitkän aikavälin liiketoiminnallisten ja talou-
dellisten tavoitteidemme saavuttamiseksi. Olemme samalla tyytyväisiä, että useat kotimaiset ja ulkomaiset 
ankkurisijoittajat ovat päättäneet osallistua Modulightin listautumisantiin. Odotamme listautumisen auttavan 
sekä strategiamme toteuttamisessa että taistelussamme potilaiden hyväksi syöpää vastaan.” 
 
Listautumisen tausta ja syyt 
 
Listautumisannin ja Listautumisen tavoitteena on mahdollistaa Yhtiön kasvustrategian toteuttaminen sekä in-
vestointien jatkaminen ja kiihdyttäminen. 
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Listautumisannin ja Listautumisen odotetaan kasvattavan sijoittajien, liikekumppaneiden ja asiakkaiden yleistä 
kiinnostusta Yhtiötä kohtaan sekä parantavan Yhtiön kykyä houkutella ja sitouttaa avaintyöntekijöitä. Lisäksi 
Listautumisanti tarjoaa Yhtiölle pääsyn pääomamarkkinoille ja sen odotetaan laajentavan Yhtiön omistajapoh-
jaa kotimaisilla ja ulkomaisilla sijoittajilla sekä mahdollistavan likvidit markkinat Yhtiön osakkeille.  
 
Lisäksi Listautumisanti tarjoaa Myyntiosakkeita myyville osakkeenomistajille mahdollisuuden realisoida osan 
sijoituksestaan ja mahdollisuuden käydä kauppaa osakkeillaan First Northissa. 
 
Tietoja Listautumisannista 
 
Enintään 800 000 Tarjottavaa Osaketta tarjotaan alustavasti Yleisöannissa. Alustavasti enintään 13 199 982 
Tarjottavaa Osaketta tarjotaan Instituutioannissa. Listautumisannissa annettavien ja myytävien Tarjottavien 
Osakkeiden lukumäärä vastaa enintään noin 32,9 prosenttia osakkeista Listautumisannin jälkeen olettaen, 
että kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjotut Tarjottavat Osakkeet merkitään kokonaisuudessaan ja että 
Lisäosakeoptio käytetään kokonaan.  
 
Tietyt Didner & Gerge Fonder AB:n, Evli Rahastoyhtiö Oy:n, Mandatum Asset Management Oy:n, SEB 
Investment Management AB:n, Swedbank Robur AB:n ja Teknik Innovation Norden Fonder AB:n (TIN Fonder) 
hallinnoimat rahastot sekä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ovat tietyin edellytyksin sitoutuneet 
osallistumaan Listautumisantiin ja merkitsemään osakkeita yhteensä noin 61,5 miljoonalla eurolla 
Merkintähintaan ehdolla, että Yhtiön koko osakekannan arvostus ennen Osakeantia on Merkintähinnalla 
enintään 205 miljoonaa euroa. 
 
Listautumisannin yhteydessä Yhtiön odotetaan myöntävän Vakauttamisjärjestäjänä toimivalle Danske Bankille 
Lisäosakeoption. Lisäosakeoptio on käytettävissä 30 päivän ajan osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta First 
North Growth Market Finland -markkinapaikalla (jonka ajanjakson odotetaan olevan 1.10.–30.10.2021). Valin-
naiset Osakkeet vastaavat noin 4,3 prosenttia osakkeista Listautumisannin jälkeen olettaen, että Yhtiö laskee 
liikkeeseen 9 244 993 Uutta Osaketta, ja että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita. Valinnaiset 
Osakkeet vastaavat kuitenkin aina enintään 15 prosenttia Uusien Osakkeiden ja Myyntiosakkeiden yhteismää-
rästä. 
 
Ennen Listautumisannin toteutusta Yhtiön osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena millään säännel-
lyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla. Yhtiö odottaa jättävänsä listalleottohakemuksen osak-
keiden listaamiseksi Nasdaqin ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle 20.9.2021. 
Kaupankäynnin osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 1.10.2021. Osakkeiden kaupankäyntitunnus olisi 
”MODU”. 
 
Esitteen julkaiseminen 
 
Esite on saatavilla arviolta 17.9.2021 lähtien Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa 
www.modulight.com/listautuminen sekä Pääjärjestäjän verkkosivuilla osoitteessa www.danskebank.fi/modu-
light. Epävirallinen englanninkielinen käännös Esitteestä on saatavilla arviolta 17.9.2021 lähtien Yhtiön verk-
kosivuilla osoitteessa www.modulight.com/ipo. Esite on saatavilla lisäksi tulostettuna versiona Yhtiön toimipai-
kasta osoitteesta Hermiankatu 22, 33720 Tampere arviolta 17.9.2021 tavanomaisina aukioloaikoina ja Helsin-
gin Pörssin vastaanotosta osoitteesta Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki arviolta 20.9.2021 alkaen pörssin au-
kioloaikoina. 
 
Alustava aikataulu 

• Esite julkaistaan arviolta 17.9.2021.  

• Listautumisannin merkintäaika alkaa 20.9.2021 klo 10:00 (Suomen aikaa). 

• Listautumisanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 27.9.2021 klo 16:00 (Suomen aikaa). 
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• Yleisöannin merkintäaika päättyy arviolta 28.9.2021 klo 16:00 (Suomen aikaa). 

• Instituutioannin merkintäaika päättyy arviolta 30.9.2021 klo 12:00 (Suomen aikaa). 

• Listautumisannin lopullinen tulos ilmoitetaan arviolta 30.9.2021. 

• Yleisöannissa merkityt Tarjottavat Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 1.10.2021. 

• Kaupankäynti osakkeilla alkaa First North Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta 
1.10.2021. 

• Instituutioannissa annetut osakkeet ovat valmiina toimitettavaksi maksua vastaan Euroclear Finlan-
din kautta arviolta 5.10.2021. 

 
Neuvonantajat 
 
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä. Borenius Asianajotoimisto Oy 
toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana ja Asianajotoimisto Krogerus Oy toimii pääjärjestäjän 
oikeudellisena neuvonantajana. Miltton Oy toimii Yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana. 
 
Lisätietoja antaa: 
 
Seppo Orsila, toimitusjohtaja, puh. +358 40 830 4671 
Ancuta Guina, talousjohtaja, puh. +358 40 830 4674 
IR: Ulla Haapanen, puh. +358 40 830 4676  
Sähköposti: ir@modulight.com 
 
www.modulight.com 
Twitter: @modulight, @orsila 
 
HUOMAUTUS 
 
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti 
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai 
Etelä-Afrikassa. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, 
eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa. Modulight Oyj:n (”Yhtiö”) tarkoituksena ei ole 
rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 
arvopaperilain, muutoksineen nojalla eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa. 
 
Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä 
oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö tai Danske Bank A/S, Suomen sivuliike 
eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan. 
 
Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja 
arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, 
hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan 
poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule 
hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen 
tarkoittamia arvopapereita, elleivät ne tee sitä Yhtiön mahdollisesti julkaisemaan esitteeseen sisältyvien 
tietojen perusteella. 
 
Pääjärjestäjä toimii suunnitellussa Listautumisannissa ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta. 
Pääjärjestäjä ei pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan suunnitellun Listautumisannin yhteydessä. 
Pääjärjestäjä ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta, 
Listautumisantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä. 
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Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai 
missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joissa sovelletaan 
Esiteasetusta (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tehdä mitään toimenpiteitä arvopapereiden 
tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän 
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa 
määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa 
Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita 
yleisölle” tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua 
viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja 
voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä. Ilmaisu ”Esiteasetus” tarkoittaa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen. 
 
Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan 
ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan 
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) 
vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille 
yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja 
voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä ”Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän 
tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla, ja siihen ryhdytään 
ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän 
asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. 
 
Suunnitellun Listautumisannin ehdot ja ohjeet sisällytetään kokonaisuudessaan esitteeseen, jonka Yhtiö on 
laatinut Listautumisannin yhteydessä. Esite julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa 
www.modulight.com/listautuminen ja sen epävirallinen englanninkielinen käännös osoitteessa 
www.modulight.com/ipo. 
 
Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tarjotaan merkittäväksi esitteellä, jonka Modulight Oyj julkaisee. 
Esite sisältää yksityiskohtaisia tietoja Yhtiöstä ja sen johdosta sekä taloudellisista tiedoista. Tämä tiedote on 
mainos eikä Esiteasetuksessa tarkoitettu esite. Sijoittajien ei tule hankkia tässä tiedotteessa mainittuja 
arvopapereita muutoin kuin esitteeseen sisällytettyjen tietojen perusteella. Finanssivalvonnan antamaa 
esitteen hyväksyntää tai rekisteröintiä ei tule pitää suosituksena merkitä esitteellä tarjottavia arvopapereita. 
 
Tietyt tämän tiedotteen sisältämät lausumat ovat ”tulevaisuutta koskevia lausumia”. Tulevaisuutta koskeviin 
lausumiin sisältyvät lausumat suunnitelmista, oletuksista, arvioista, päämääristä, tavoitteista, pyrkimyksistä, 
strategioista, tulevista tapahtumista, tulevista tuloista tai suorituksista, pääomamenoista, rahoitustarpeista, 
suunnitelmista tai aikomuksista, jotka liittyvät yrityskauppoihin, Yhtiön kilpailuun liittyviin vahvuuksiin ja 
heikkouksiin, rahoitukseen liittyviin suunnitelmiin tai tavoitteisiin, tuleviin toimintoihin ja kehitykseen, sen 
liiketoimintastrategiaan ja odotettavissa oleviin trendeihin Yhtiön toimialan poliittisessa ja oikeudellisessa 
ympäristössä, sekä muihin tietoihin, jotka eivät ole historiallisia tietoja, investointeihin, suunniteltuun 
listautumisantiin ja listautumiseen, tulevaan kassavirtaan, liiketoiminnan voittomarginaaliin, taloudelliseen 
asemaan ja likviditeettiin. Joissakin tapauksissa ne voidaan tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvan 
terminologian käytöstä, kuten termeistä ”uskoo”, ”aikoo”, ”saattaa”, ”tahtoo” tai ”pitäisi”, tai kussakin 
tapauksessa niiden kielteisistä vastineista tai vastaavan terminologian muunnelmista. 
 
Tämän tiedotteen sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, joista monet puolestaan 
perustuvat oletuksiin. Tulevaisuutta koskeville lausumille on luonteenomaista se, että ne sisältävät olennaisia 
riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, sekä yleisiä että erityisiä, ja on olemassa riski, että ennusteet, 
ennakkoarviot, suunnitelmat ja muut tulevaisuutta koskevat lausumat eivät toteudu. Ottaen huomioon nämä 
riskit, epävarmuustekijät ja oletukset, sinua kehotetaan olemaan luottamasta liiallisesti tällaisiin tulevaisuutta 
koskeviin lausumiin. Kaikki tämän tiedotteen sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat on laadittu tiedotteen 
julkaisupäivän tietojen perusteella. Yhtiö tai sen johtajat eivät aio eikä heillä ole velvollisuutta päivittää tai 
korjata tiedotteeseen sisältyviä tulevaisuutta koskevia lausumia. 
 


