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FIFAX OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 28.9.2021 KLO 14.45  

Fifax aloittaa First North -listautumisantinsa ja julkaisee 
Finanssivalvonnan hyväksymän esitteen 
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, 
UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI 
MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA. 

FIFAX Oyj (“Fifax” tai “Yhtiö”) julkistaa listautumisantinsa ja sen kiinteän merkintähinnan. Yhtiö 
tiedotti 22.9.2021, että se suunnittelee osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n (“Nasdaq 
Helsinki”) ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (“First North”). 
Yleisöannin, Henkilöstöannin ja Instituutioannin (kuten määritelty jäljempänä) merkintäaika 
alkaa Suomessa 29.9.2021 kello 10:00 ja Yleisöannin merkintäaika Norjassa ja Ruotsissa 
30.9.2021 kello 10.00 paikallista aikaa. Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Fifaxin 
listautumisantia koskevan suomenkielisen EU:n kasvuesitteen (“Esite”). 

Toimitusjohtaja Samppa Ruohtula: 

“Me Fifaxilla uskomme, että maailma ansaitsee parempaa kalaa. Tarve kestäville 
kalankasvatusmenetelmille korostuu Itämeren herkkien olosuhteiden johdosta. Haluamme 
pystyä vastaamaan kysyntään, jonka uskomme kasvavan entisestään tulevaisuudessa. 
Suunniteltu listautuminen edesauttaisi muun muassa kasvustrategiamme mukaista 
laajentumista ja Fifaxin vastuullisesti kasvatetun kalan tarjoamista yhä useamman 
nautittavaksi.” 

 
Panu Routila, hallituksen puheenjohtaja: 

“Fifax on sitoutunut tekemään ruoantuotannosta vastuullisempaa. Haluamme osoittaa kuivan 
maan kalankasvatuksen olevan toiminnan ylösajon myötä myös kannattavaa. Olemmekin 
ylpeitä voidessamme tarjota sijoittajille vastuullisia ruoantuotantomenetelmiä edistävän 
sijoituskohteen Ahvenanmaalta. Olen erityisen iloinen, että olemme saaneet mukaan joukon 
merkittäviä ankkurisijoittajia, jotka tuovat mukanaan monipuolista osaamista kehittäessämme 
Fifaxia seuraavaan vaiheeseen.”  

Listautumisanti lyhyesti: 

• Yhtiö pyrkii keräämään noin 15 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla alustavasti 
enintään 5 900 000 Yhtiön uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) merkittäväksi 
(”Listautumisanti”). 

• Tarjottavia Osakkeita (kuten määritelty jäljempänä) tarjotaan Listautumisannissa 2,55 
euron kiinteään merkintähintaan Tarjottavalta Osakkeelta (”Merkintähinta”). 
Henkilöstöannin (kuten määritelty jäljempänä) yhteydessä tarjottavat Uudet Osakkeet 
tarjotaan alennettuun merkintähintaan 2,30 euroa Uudelta Osakkeelta. 

• Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, 
Ruotsissa ja Norjassa (”Yleisöanti”), (ii) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille 
Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti Yhdysvaltain ulkopuolella kansainvälisesti 
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(”Instituutioanti”) ja (iii) henkilöstöannista Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden koko- ja osa-
aikaisille vakituisessa työsuhteessa oleville työntekijöille, sekä määräaikaisissa 
työsuhteissa merkintäajan alkaessa 29.9.2021 työskenteleville sekä Yhtiön hallituksen 
jäsenille, johtoryhmälle ja toimitusjohtajalle (“Henkilöstöanti”).  

• Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 1 600 000 Tarjottavaa Osaketta (kuten 
määritelty jäljempänä), yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. 
Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 4 240 000 Tarjottavaa Osaketta 
institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja, soveltuvien lakien mukaisesti, 
kansainvälisesti Yhdysvaltain ulkopuolella. Henkilöstöannissa tarjotaan enintään 60 000 
Uutta Osaketta. 

• Yhtiön hallituksella on kysyntätilanteesta riippuen oikeus lisätä Uusien Osakkeiden 
määrää enintään 4 000 000 Uudella Osakkeella (”Lisäosake-erä”), eli noin 10,2 
miljoonalla eurolla.  

• Uusien Osakkeiden lisäksi Yhtiö voi Listautumisannin yhteydessä laskea liikkeeseen 
suunnatusti Merkintähinnalla enintään 885 000 Yhtiön uutta Osaketta (”Valinnaiset 
Osakkeet”, yhdessä Uusien Osakkeiden kanssa ”Tarjottavat Osakkeet”), eli enintään 
noin 2,3 miljoonalla eurolla yksinomaan vakauttamistarkoituksessa ja mahdollisten 
ylikysyntätilanteiden kattamiseksi. 

• Yhtiön odotetaan sitoutuvan ostamaan vakauttamisjärjestäjänä toimivalta Lago Kapital 
Oy:ltä takaisin korkeintaan Valinnaisten Osakkeiden määrää vastaavan määrän Yhtiön 
Osakkeita Merkintähinnalla 30 päivän ajan Yhtiön Osakkeiden kaupankäynnin 
alkamisesta First Northissa eli arviolta 25.10.2021–24.11.2021 välisenä ajanjaksona 
(”Vakauttamisaika”). 

• Listautumisannin arvo on enintään noin 27,5 miljoonaa euroa olettaen, että Yhtiö 
laskee liikkeeseen enimmäismäärän Tarjottavia Osakkeita. 

• Merkintähinnan perusteella Yhtiön osakekannan markkina-arvo olisi noin 66 miljoonaa 
euroa olettaen, että Yhtiö laskee liikkeeseen vähimmäismäärän Tarjottavia Osakkeita ja 
noin 78 miljoonaa euroa olettaen, että Yhtiö laskee liikkeelle enimmäismäärän 
Tarjottavia Osakkeita, olettaen kummassakin tapauksessa, että Osakekonversio (kuten 
määritelty jäljempänä) toteutetaan täysimääräisesti.  

• Aurator Varainhoito Oy, FV Group AB, Holdix Oy Ab, Oy Etrisk Ab, Suomen 
Teollisuussijoitus Oy, Säästöpankki Ympäristö -erikoissijoitusrahasto, Turret Oy Ab ja 
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag (yhdessä ”Ankkurisijoittajat”) ovat kukin erikseen 
syyskuussa 2021 antaneet Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksia, joiden nojalla 
Ankkurisijoittajat ovat tietyin tavanomaisin ehdoin kukin erikseen sitoutuneet 
merkitsemään Tarjottavia Osakkeita Merkintähintaan yhteensä noin 6,0 miljoonalla 
eurolla, mikä edustaa 21,6 prosenttia Tarjottavista Osakkeista olettaen, että Lisäosake-
erä käytetään täysimääräisesti ja Valinnaiset Osakkeet merkitään kokonaisuudessaan. 
Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset ovat ehdollisia sille, että Yhtiö saa kerättyä 
Listautumisannilla vähintään 15 miljoonan euron bruttovarat.  

• Tarjottavat Osakkeet vastaavat enintään noin 22,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista 
(“Osakkeet”) ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen olettaen, 
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että Lisäosake-erää tai Valinnaisia osakkeita ei lasketa liikkeeseen (noin 35,2 prosenttia 
olettaen, että koko Lisäosake-erä ja kaikki Valinnaiset Osakkeet lasketaan liikkeeseen ja 
Osakekonversio (kuten määritelty jäljempänä) toteutetaan täysimääräisesti). 

• Yhtiö on saanut sen 12 miljoonan euron määräisen vaihtovelkakirjalainan velkojilta 
kirjalliset vahvistukset siitä, että ne tulevat käyttämään oikeuttaan konvertoida pääoma 
ja kertyneet korot Yhtiön Osakkeiksi (”12 Miljoonan Euron Lainan Konversio”), mikäli 
First North -listautuminen (kuten määritelty jäljempänä) ja Listautumisanti toteutetaan.  
Lisäksi Yhtiön kesä-syyskuun 2021 aikana nostaman noin 3 729 tuhannen euron 
määräisen oman pääoman ehtoisen lainan pääoma on määrä konvertoida Yhtiön 
Osakkeiksi Merkintähintaan Listautumisannin yhteydessä (”3 729 Tuhannen Euron 
Lainan Konversio”) ja Yhtiön oman pääoman ehtoinen noin 200 tuhannen euron 
määräinen pääomalaina kertyneine korkoineen konvertoidaan Yhtiön Osakkeiksi 
Listautumisannin yhteydessä (”Pääomalainakonversio” ja yhdessä 12 Miljoonan Euron 
Lainan Konversion ja 3 729 Tuhannen Euron Lainan Konversion kanssa 
”Osakekonversio”).  

• Yleisöannin, Instituutioannin ja Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 29.9.2021 kello 
10.00. 

• Yleisöannin merkintäaika Ruotsissa ja Norjassa alkaa 30.9.2021 kello 10.00 (paikallista 
aikaa). 

• Yleisöannin, Instituutioannin ja Henkilöstöannin merkintäaika päättyy arviolta 
13.10.2021 kello 16.00 (Suomen aikaa) ellei merkintäaikaa keskeytetä tai pidennetä. 
Yleisöannin, Henkilöstöannin ja Instituutioannin merkintäaika voidaan keskeyttää 
aikaisintaan 6.10.2021 klo 16.00. 

• Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan First Northissa arviolta 25.10.2021 
kaupankäyntitunnuksella “FIFAX” (”First North -listautuminen”). Vapaa kaupankäynti 
Henkilöstöannissa merkityillä Osakkeilla alkaa niihin liittyvien luovutusrajoitusten 
päätyttyä. 

Listautumisen tausta ja syyt  
 
Listautumisannin ja First North -listautumisen tavoitteena on mahdollistaa Fifaxin 
kasvustrategian toteuttamista tukevat lisäinvestoinnit yhdessä Listautumisannin jälkeen 
hankittavan oman ja/tai vieraan pääoman ehtoisen lisärahoituksen sekä mahdollisten 
investointitukien kanssa. First North -listautuminen parantaisi lisäksi Fifaxin brändin näkyvyyttä 
ja tukisi esimerkiksi Fifaxin kasvustrategian toteuttamista, brändin rakentamista ja rekrytointeja. 
Lisäksi First North -listautuminen tukisi mielikuvaa Fifaxista korkealaatuisena yhtiönä ja 
luotettavana yhteistyökumppanina kalamarkkinoilla. First North -listautuminen kasvattaisi myös 
sijoittajien, liikekumppanien ja asiakkaiden yleistä kiinnostusta Fifaxia kohtaan sekä 
mahdollistaisi Fifaxin pääsyn pääomamarkkinoille lisärahoituksen hankkimiseksi ja sen 
omistuspohjan laajenemisen sekä kotimaisilla että ulkomaisilla sijoittajilla, mikä lisäisi 
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Osakkeiden likviditeettiä. First North -listautuminen ja lisääntynyt likviditeetti mahdollistaisivat 
myös Osakkeiden tehokkaamman käytön henkilöstön ja johdon palkitsemisessa. 
 
Listautuminen 
 
Ennen Listautumisannin toteutusta Yhtiön osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena 
säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla. Yhtiö tulee hakemaan 
Osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi First Northissa. Kaupankäynnin 
osakkeilla odotetaan alkavan First Northissa arviolta 25.10.2021. 
 
Finanssivalvonta on hyväksynyt Yhtiön listautumisantia koskevan suomenkielisen esitteen 
28.9.2021.  
 
Esite sekä siihen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ovat saatavilla arviolta 29.9.2021 lähtien 
Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa www.fifax.ax/fi/listautuminen ja Yhtiön rekisteröidyssä 
toimipaikassa osoitteessa Industrivägen 115, 22270 Eckerö.  
 
Lisäksi Esite on saatavilla arviolta 29.9.2021 lähtien Pääjärjestäjän (määritelty jäljempänä) 
verkkosivustolla osoitteessa www.alexander.fi/fifax sekä Nordnetin verkkosivustolla osoitteessa 
www.nordnet.fi/fi/fifax. Englanninkielinen käännös Esitteestä, siihen viittaamalla sisällytetyt 
asiakirjat sekä tiivistelmän ruotsin- ja norjankieliset käännökset ovat saatavilla arviolta 
29.9.2021 lähtien ja viimeistään 30.9.2021 ennen Yleisöannin merkintäajan alkamista Ruotsissa 
ja Norjassa  Yhtiön verkkosivustolla osoitteissa www.fifax.ax/en/ipo ja www.fifax.ax/noteringen, 
Pääjärjestäjän verkkosivustolla osoitteessa www.alexander.fi/fifax sekä Nordnetin 
verkkosivustolla osoitteissa www.nordnet.se/se/fifax ja www.nordnet.no/no/fifax. 
 
Listautumisannin merkintäpaikkoina toimivat Alexander Corporate Finance Oy ja Fearnley 
Securities AS (”Järjestäjät”) sekä Nordnet Bank AB (”Nordnet”). Järjestäjät toimivat 
Instituutioannin merkintäpaikkana (kaikkien muiden paitsi Nordnetin Suomen asiakkaiden 
osalta) ja Pääjärjestäjä toimii Henkilöstöannin merkintäpaikkana. Nordnet toimii Yleisöannin 
merkintäpaikkana ja Suomen omien asiakkaidensa Instituutioannin merkintäpaikkana. Yhtiö 
toimii Osakekonversion merkintäpaikkana. 
 
Listautumisannin neuvonantajat 
 
Alexander Corporate Finance Oy toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä (”Pääjärjestäjä”). 
Lisäksi Fearnley Securities AS on nimitetty toimimaan Listautumisannin järjestäjänä. Alexander 
Corporate Finance Oy toimii listautumisen jälkeen First Northin sääntöjen mukaisena 
hyväksyttynä neuvonantajana. Listautumisannin tiettyihin oikeudellisiin seikkoihin liittyvästä 
neuvonannosta Fifaxille vastaa Roschier Asianajotoimisto Oy. Listautumisannin tiettyihin 
oikeudellisiin seikkoihin liittyvästä neuvonannosta Pääjärjestäjälle vastaa Borenius 
Asianajotoimisto Oy. Yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana toimii Miltton Oy. 
 
 
Tärkeitä päivämääriä 
 

29.9.2021 klo 10.00 Yleisöannin, Henkilöstöannin ja Instituutioannin 
merkintäaika alkaa Suomessa 



  5 (7) 
 

W/11163310/v7  

 

30.9.2021 klo 10.00 (paikallista aikaa) Yleisöannin merkintäaika alkaa Ruotsissa ja 
Norjassa 

6.10.2021 klo 16.00 Yleisöanti, Henkilöstöanti ja Instituutioanti 
voidaan keskeyttää aikaisintaan 

13.10.2021 klo 16.00 Yleisöannin, Henkilöstöannin ja Instituutioannin 
merkintäaika päättyvät 

15.10.2021 (arviolta) Listautumisannin lopputulos julkistetaan 
yhtiötiedotteella 

20.10.2021 (arviolta) Tarjottavat Osakkeet rekisteröidään 
Kaupparekisteriin 

22.10.2021 (arviolta) Tarjottavat Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-
osuustileille 

25.10.2021 (arviolta) Osakkeiden kaupankäynnin Nasdaq Helsingin 
ylläpitämällä First North -markkinapaikalla 
odotetaan alkavan 

Yhtiöesittely 

Fifax järjestää webcast-muotoisen yhtiöesittelyn 29.9.2021 kello 18.00.  

Tilaisuudessa Yhtiötä ja sen listautumissuunnitelmia esittelevät Fifaxin hallituksen 
puheenjohtaja Panu Routila, toimitusjohtaja Samppa Ruohtula ja talousjohtaja Linda Lindroos. 
Esityksen jälkeen on mahdollista esittää kysymyksiä Yhtiön edustajille suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi.  

Tilaisuuteen voi ilmoittautua ja sitä voi seurata osoitteessa: www.fifax.ax/fi/listautuminen.  

 
Lisätietoja 

Samppa Ruohtula, toimitusjohtaja, FIFAX Oyj, +358 40 559 8812 
Heidi Paro, Miltton Oy, +358 44 553 8729 
 
Tärkeää tietoa 

Tähän tiedotteeseen sisältyvä tieto annetaan ainoastaan taustaksi eikä tämän tiedon väitetä 
olevan täydellistä. Tähän tiedotteeseen sisältyvään tietoon tai sen paikkansapitävyyteen, 
oikeellisuuteen tai täydellisyyteen ei tule luottaa mitään tarkoitusta varten. Tässä tiedotteessa 
olevassa tiedossa saattaa tapahtua muutoksia. Tämä tiedote ei ole tarjous FIFAX Oyj:n (”Yhtiö”) 
liikkeeseen laskemien arvopapereiden myymiseksi eikä tarjouspyyntö osto- tai 
merkintätarjouksien esittämiseksi missään valtiossa, jossa tällainen tarjoaminen tai myyminen 
olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen jakelu voi olla laillisesti rajoitettua tietyillä lainkäyttöalueilla ja 
henkilöiden, jotka vastaanottavat dokumentteja tai informaatiota, johon tiedotteessa viitataan, 
tulisi olla tietoisia ja noudattaa soveltuvia rajoituksia. Rajoitusten noudattamatta jättäminen voi 
olla näiden lainkäyttöalueiden arvopaperilakien vastaista. Missä tahansa sellaisessa Euroopan 
talousalueen ("ETA") jäsenvaltiossa, muussa kuin Suomessa, Ruotsissa tai Norjassa, sekä 
Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, jossa sovelletaan asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen 
("Esiteasetus") tämä tiedote on osoitettu ja tarkoitettu ainoastaan henkilöille, jotka ovat ETA-
alueella ja ovat "kokeneita sijoittajia" siten kuin Esiteasetuksen artiklassa 2(e) määritellään tai 
asetuksessa (EU) 2017/1129, siten kuin se muodostaa osan kansallista oikeutta säädöksen 
European Union (Withdrawal) Act 2018 nojalla, määritellään. Tässä tiedotteessa tarkoitettu 
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mahdollinen osakeanti tullaan toteuttamaan esitteellä. Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksen 
mukainen esite. Sijoittajien ei tulisi merkitä tai ostaa tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita 
muutoin kuin edellä mainitun esitteen perusteella. Tämä tiedote ja sen sisältämää tietoa ei ole 
tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa. Tämä materiaali 
ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä tarjouspyyntö osto- tai merkintätarjouksien 
esittämiseksi Yhdysvalloissa. Tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä 
niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti ("Yhdysvaltain 
Arvopaperimarkkinalaki"), muutoksineen, eikä niitä saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti 
Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, ellei niitä ole rekisteröity, paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain 
rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, joka ei ole Yhdysvaltain 
Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksen alainen. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään 
osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita 
yleisölle Yhdysvalloissa. Tämä tiedote ja tässä tarkoitettuja arvopapereita koskevat muut tiedot 
on tarkoitettu Iso-Britanniassa julkaistavaksi ja levitettäväksi vain vuoden 2000 rahoituspalvelu ja 
markkinalain 86(7) kohdan (Financial Services and Markets Act) määrittelemille ”kokeneille 
sijoittajille”, joilla on (i) ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) 
(”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (ii) Määräyksen 49(2) (a) – (d) mukaisille 
korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) (kaikki tällaiset henkilöt 
jäljempänä, ”asiaankuuluvat tahot”). Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia 
tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Tämä tiedote on tarkoitettu 
tiedotustarkoituksiin, eikä sitä tule pitää tarjouksena tai perusteena päätökselle sijoittaa Yhtiön 
arvopapereihin. Alexander Corporate Finance Oy (”ACF”) ja Fearnley Securities AS ("Fearnley") 
toimivat yksinomaan Yhtiön puolesta, eivätkä kenenkään muun tahon puolesta Listautumisannin 
yhteydessä. ACF tai Fearnley eivät Yhtiön lisäksi katso ketään muuta henkilöä asiakkaakseen 
Listautumisannin yhteydessä eikä niillä ole vastuuta tarjota muille henkilöille asiakkailleen 
kuuluvaa suojaa, eivätkä ne tarjoa neuvoa kenellekään muille henkilöille koskien 
Listautumisantia, tämän tiedotteen sisältöä tai mitään transaktiota, järjestelyä tai muuta tässä 
tiedotteessa viitattua seikkaa koskien. Yhtiö on yksin vastannut tämän tiedotteen sisällön 
tuottamisesta ja on siitä vastuussa. ACF, Fearnley tai kukaan niiden hallituksen jäsenistä, 
johtajista, toimihenkilöistä, työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista ei ota mitään vastuuta 
eikä vastaa tai vakuuta, suoraan tai epäsuorasti, tämän tiedotteen tietojen tai muiden Yhtiötä tai 
sen kanssa samaan konserniin kuuluvia yhtiöitä koskevien tietojen, täydellisyydestä, 
tarkkuudesta tai todenperäisyydestä (tai, jos tietojen sisällyttäminen tiedotteeseen on laiminlyöty) 
riippumatta siitä, onko tieto kirjallisessa, suullisessa tai sähköisessä muodossa ja riippumatta, 
miten tieto on asetettu saataville tai lähetetty, eikä minkäänlaisesta vahingosta, joka on syntynyt 
tiedotteen käyttämisestä, sen sisällöstä tai muutoin tiedotteesta johtuen.   

 

Tulevaisuutta koskevat lausumat 

Tässä tiedotteessa esitetyt asiat voivat sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat 
lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja 
”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, 
”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset 
vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat 
perustuvat erilaisiin olettamiin, jotka voivat osaltaan perustua toisiin olettamiin. Vaikka Yhtiö pitää 
tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä odotuksia kohtuullisina, ei ole takeita siitä, että 
odotukset toteutuisivat tai pitäisivät paikkaansa. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy 
luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja lukuisia tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että 
toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Yhtiö 
ei takaa, että tässä esitettyihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin perustuvat olettamat ovat 
virheettömiä, eikä se ota vastuuta tässä esitettyjen näkemysten tulevasta paikkansapitävyydestä 
tai sitoudu päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien 
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tapahtumien tai olosuhteiden perusteella. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta 
koskeviin lausumiin. Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat 
lausumat perustuvat tiedotteen julkaisupäivän tilanteeseen ja voivat näin ollen muuttua. Yhtiö ei 
sitoudu julkisesti päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia 
tämän tiedotteen jakelun jälkeen uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella tai muusta 
syystä. 

 


