
 

 

OSAKEANNIN EHDOT 

Yhtiökokouksen ja hallituksen päätös 

Stockmann Oyj:n (”Stockmann” tai ”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous päätti 7.4.2021 Yhtiölle 9.2.2021 
vahvistetun saneerausohjelman (”Saneerausohjelma”) mukaisesti valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään 
yhteensä enintään 100 000 000 Yhtiön uuden osakkeen suunnatusta osakeannista Konvertointikelpoisen 
saneerausvelan haltijoille (määritelty jäljempänä) ja Konvertointikelpoisen hybridilainan konvertoijille (määritelty 
jäljempänä). 

Yhtiön hallitus on päättänyt 18.5.2021 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella laskea 
liikkeeseen enintään 100 000 000 Yhtiön uutta osaketta (”Konversio-osakkeet”), jotka annetaan 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (”Osakeanti”). 

Saneerausohjelman tultua voimaan käräjäoikeuden vahvistuksella velkojien saatavien maksu määräytyy 
Saneerausohjelman perusteella. Konversio-osakkeet annetaan jäljempänä tarkemmin kuvatulla tavalla 
Saneerausohjelmasta ilmeneville Vakuudettoman saneerausvelan (määritelty jäljempänä) velkojille ja 
Hybridilainan (määritelty jäljempänä) velkojille Saneerausohjelmassa yksilöityjen ja/tai Saneerausohjelman 
mukaisesti 24.5.2021 mennessä lopulliselta määrältään vahvistettujen ehdollisten, enimmäismääräisten ja/tai 
riitaisten saneerausvelkojen osittaiseksi konvertoimiseksi Yhtiön osakkeiksi. Vahvistettua Saneerausohjelmaa on 
oikaistu Helsingin käräjäoikeuden päätöksellä 17.5.2021 ja Saneerausohjelmaa voidaan vastaisuudessakin oikaista 
tuomioistuimen päätöksellä muun muassa Saneerausohjelmaan sisältyvien mahdollisten kirjoitus-, lasku- tai 
muiden niihin rinnastettavien selvien virheellisyyksien korjaamiseksi tai muuttaa velkojien saatavien siirron 
vahvistamiseksi. Viittaukset Saneerausohjelmaan näissä osakeantiehdoissa ja Esitteessä (määritelty jäljempänä) 
koskevat Saneerausohjelmaa sellaisena kuin se kulloinkin on tuomioistuimen vahvistamana voimassa. 

Osakeannin tarkoituksena on toteuttaa Saneerausohjelmaa. Saneerausohjelman tavoitteena on tervehdyttää Yhtiön 
liiketoiminta, säilyttää sen kilpailukyky toimialallaan, mahdollistaa aikanaan Yhtiön jälleenrahoitus ja järjestellä 
Yhtiön velkoja vain siinä määrin kuin on välttämätöntä Yhtiön tervehdyttämistavoitteen saavuttamiseksi. 
Saneerausohjelma mahdollistaa myös vuosille 2021–2028 suunnitellut ja Yhtiön kehittämisen kannalta 
välttämättömät investoinnit. Mikäli Saneerausohjelmaa ei noudateta, se voidaan tuomioistuimen määräyksellä 
määrätä raukeamaan. Jos Saneerausohjelma määrätään raukeamaan, sen voimassaolo lakkaa ja velkojilla on 
samanlainen oikeus suoritukseen saneerausvelasta kuin jos ohjelmaa ei olisi vahvistettu. 

Näin ollen Yhtiön hallitus katsoo, että Yhtiöllä on Suomen osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 9 luvun 4 
§:n 1 momentissa tarkoitettu painava taloudellinen syy osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle.  

Yleistä osakeannista  

Osakeannissa merkintään oikeutetuille velkojille tarjotaan mahdollisuus muuntaa enintään noin 76,1 miljoonaa 
euroa Konvertoitavista veloista (määritelty jäljempänä) Yhtiön osakkeiksi (”Konversio”). 

Konvertointikelpoisen saneerausvelan (määritelty jäljempänä) määrä 18.5.2021 on noin 22,0 miljoonaa euroa. 

Konvertointikelpoisen hybridilainan (määritelty jäljempänä) määrä 18.5.2021 on noin 54,1 miljoonaa euroa. 

Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Evli Pankki Oyj (”Pääjärjestäjä”). 

Omistuksen laimentuminen 

Osakeannissa tarjottavien Konversio-osakkeiden liikkeeseen laskemisen seurauksena Yhtiön osakkeiden määrä 
voi kasvaa 75 101 769 osakkeesta enintään 175 101 769 osakkeeseen, mikäli Konversio-osakkeet merkitään 
täysimääräisesti. Yhtiön olemassa olevien osakkeenomistajien kokonaisomistus laimenisi tässä tapauksessa noin 
57,1 prosentilla. 

Merkintäoikeus 

Oikeus merkitä Konversio-osakkeita on näissä ehdoissa jäljempänä määritellyillä Saneerausvelan konvertoijilla ja 
Hybridilainan konvertoijilla sekä 24.5.2021 mennessä Ehdottomaksi tai riidattomaksi muuttuneen velan 
konvertoijilla, joiden saatava (i) on Saneerausohjelman perusteella todennettavissa tai Saneerausohjelman 



Valvojan vahvistama tai (ii) joille Saneerausohjelman mukainen velkoja on todistettavasti ja pätevästi siirtänyt 
kyseisen saatavan siten, että siirto on todennettavissa (”Konversioon oikeutetut”).  

Pääjärjestäjä lähettää merkintälomakkeen Yhtiön tiedossa oleville Saneerausvelan konvertoijille ja Ehdottomaksi 
ja riidattomaksi muuttuneen velan konvertoijille Merkintäajan (määritelty jäljempänä) alkamiseen mennessä. 
Hybridilainan konvertoija saa merkintälomakkeen tilinhoitajaltaan.  

Vakuudettomat saneerausvelat 

Saneerausohjelmassa Yhtiön vakuudettomat velat muodostuvat julkisoikeudellisista veloista, 
yritystodistusveloista, osto- ja muista veloista (sisältäen muun muassa riidattomat ja toteutuneet takausvastuuvelat 
sekä riidattomat vuokravelat), korvausveloista vuokranantajille ja alivuokralaisille, palkkioveloista, Viron 
sivuliikkeen veloista sekä konserniveloista. Vakuudetonta saneerausvelkaa on myös se osuus vakuudella 
turvatusta saneerausvelasta, jota määrää vakuuden arvo ei kata. Vakuudeton saneerausvelka koostuu pääoman 
lisäksi mahdollisesta 8.4.2020 mennessä kertyneestä korosta, kuluista ja muista kustannuksista, jotka on kaikki 
huomioitu vakuudettoman saneerausvelan määrässä (jäljempänä ”Vakuudeton saneerausvelka”).  

Saneerausohjelman mukaisesti Vakuudettomasta saneerausvelasta (jäljempänä määritellyin poikkeuksin) 
leikataan 20 prosenttia, kuitenkin siten, että ennen leikkausta velkojilla on mahdollisuus konvertoida tämä 20 
prosentin osuus Vakuudettomasta saneerausvelasta Yhtiön B-osakkeiksi, joista on yhtiökokouksen 7.4.2021 
tekemien osakelajien yhdistämistä koskevien päätösten mukaisesti tullut Yhtiön ainoa osakelaji 
(”Konvertointikelpoinen saneerausvelka”) ja lopulle 80 prosentille on vahvistettu maksuohjelma. 
Saneerausohjelman mukaisesti Vakuudettoman saneerausvelan haltijat voivat myös vaihtaa maksuohjelman 
mukaisen saatavansa Yhtiön liikkeeseen laskemaan uuteen vakuudelliseen joukkovelkakirjalainaan.  
Konvertointikelpoiseen saneerausvelkaan ei lueta konsernivelkoja, joihin edellä mainittuja määräyksiä ei 
Saneerausohjelman mukaan sovelleta, eikä tiettyjä Saneerausohjelmassa tarkoitettuja ehdollisia, 
enimmäismääräisiä, epäselviä ja riitaisia vakuudettomia saneerausvelkoja, joiden osalta noudatetaan jäljempänä 
kuvattuja erityisiä ehtoja. Konvertointikelpoisen saneerausvelan konvertoijasta käytetään jäljempänä termiä 
”Saneerausvelan konvertoija”. 

Hybridilaina 

Yhtiö on 17.12.2015 laskenut liikkeelle alun perin 85 miljoonan euron määräisen hybridilainan 
(ISIN:FI4000188776), jonka pääomamäärää on kasvatettu marraskuussa 2019 laskemalla liikkeelle uusia osuuksia 
21 miljoonan euron arvosta. Hybridilainaa käsitellään IFRS-standardien mukaisesti laaditussa Stockmannin 
konsernitilinpäätöksessä Yhtiön omana pääomana. Hybridilainan vuotuinen kuponkikorko on   
saneerausmenettelyn alkaessa ollut 10,75 prosenttia, ja siihen kohdistuva korkovelka per 8.4.2020 on yhteensä 2 
148 237,70 euroa (jäljempänä ”Hybridilaina”).  

Saneerausohjelman mukaisesti Hybridilainasta (mukaan lukien sille 8.4.2020 asti kertynyt korko) leikataan 50 
prosenttia ja loppu 50 prosenttia konvertoidaan Yhtiön osakkeiksi. Mikäli Hybridilainan velkoja ei halua 
konvertoida 50 prosentin leikkaamatonta osuutta saatavastaan, leikataan tämäkin osuus. Saneerausohjelman 
edellyttämä Hybridilainan ensimmäisen 50 prosentin osuuden leikkaus on toteutettu Euroclear Finland Oy:ssä 
täsmäytyspäivällä 25.3.2021 ja se on ollut kirjattuna Hybridilainan haltijoiden arvo-osuustileillä 26.3.2021 lukien. 

Saneerausohjelman perusteella Hybridilainan haltijalla on oikeus konvertoida jäljellä oleva 50 prosentin osuus 
Hybridilainastaan Yhtiön osakkeiksi (”Konvertointikelpoinen hybridilaina”) ja maksaa osakkeiden 
merkintähinta kuittaamalla se vastaavalla hybridilainasaatavan osalla. Konvertointikelpoisen hybridilainan 
konvertoijasta käytetään jäljempänä termiä ”Hybridilainan konvertoija”.  

Ehdolliset, enimmäismääräiset tai riidanalaiset velat 

Konvertointikelpoisen saneerausvelan ja Konvertointikelpoisen hybridilainan lisäksi Yhtiöllä on tiettyjä 
Saneerausohjelmassa tarkoitettuja ehdollisia, enimmäismääräisiä, epäselviä ja riitaisia vakuudettomia 
saneerausvelkoja. Kyseiset velat ovat luonteeltaan saneerausvelkaa, joiden lopullinen määrä tulee vahvistumaan 
vasta tulevaisuudessa. Osakekonversion mahdollisuutta ja vakuudettomien saneerausvelkojen leikkaamista 
koskevia määräyksiä Saneerausohjelmassa sovelletaan myös 20 prosenttiin tällaisesta vakuudettomasta 
saneerausvelasta, mikäli ja siltä osin kuin velat vahvistetaan lopulliselta määrältään ehdottomiksi tai riidattomiksi 
(”Konvertointikelpoiset ehdottomaksi tai riidattomaksi muuttuneet velat” ja yhdessä Konvertointikelpoisen 
hybridilainan ja Konvertointikelpoisen saneerausvelan kanssa, ”Konvertoitavat velat”). Konvertointikelpoisen 
ehdottomaksi tai riidattomaksi muuttuneen saatavan haltija, jonka saatava on 24.5.2021 mennessä vahvistettu 



lopulliselta määrältään ehdottomaksi tai riidattomaksi, on oikeutettu osallistumaan Osakeantiin (”Ehdottomaksi 
tai riidattomaksi muuttuneen velan konvertoija”). 

Tietyillä alueilla asuvat osakkeenomistajat 

Konversio-osakkeiden antamiseen muissa maissa kuin Suomessa asuville henkilöille voi vaikuttaa kyseisten 
maiden arvopaperilainsäädäntö. Jollei näissä ehdoissa ole muuta todettu ja tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta, 
henkilöt, joiden rekisteröity osoite on Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hong Kongissa, Kiinassa, Etelä-
Afrikassa, Singaporessa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Venäjällä tai muussa valtiossa, jossa Konversio-
osakkeiden antaminen ei olisi soveltuvan paikallisen lainsäädännön mukaan sallittua (”Rajoitetut Maat”), eivät 
välttämättä ole oikeutettuja merkitsemään Konversio-osakkeita Osakeannissa.  Osakeantiin osallistuvia kehotetaan 
kääntymään riippumattomien neuvonantajien puoleen Konversio-osakkeiden antamiseen sovellettavien 
paikallisten rajoitusten ja Osakeantiin osallistumisen edellyttämien muodollisuuksien selvittämiseksi. 

Merkintähinta 

Osakekohtainen merkintähinta (vaihtosuhde) on Saneerausohjelman mukaisesti 0,9106 euroa (”Merkintähinta”). 
Merkintähinta perustuu Yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettuun keskikurssiin 8.4.–27.11.2020. 

Merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Merkinnän tekeminen  

Merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai perua muutoin kuin näiden ehtojen kohdan ”– Merkintöjen peruminen 
tietyissä olosuhteissa” mukaisesti. 

Voidakseen osallistua Osakeantiin, Konversio-osakkeiden merkitsijän on annettava merkintätoimeksianto 
seuraavan ohjeistuksen mukaisesti. Kunkin Saneerausvelan konvertoijan, Hybridilainan konvertoijan ja/tai 
Ehdottomaksi tai riidattomaksi muuttuneen velan konvertoijan tulee merkitä kaikki hänelle Osakeannissa tarjotut 
Konversio-osakkeet eikä osittainen merkintä ole mahdollinen.  

Vakuudettomat saneerausvelat 

Osakeantiin osallistuakseen Saneerausvelan konvertoijien tulee täyttää Pääjärjestäjän postitse lähettämä 
merkintälomake ja palauttaa se Pääjärjestäjälle sen antamien ohjeiden mukaisesti. Postitse lähetettävän 
merkintälomakkeen lisäksi Pääjärjestäjä toimittaa informaatiota sähköpostitse sellaisille velkojille, joiden 
yhteystiedot ovat Yhtiön tiedossa. Tarvittaessa lomakkeen voi pyytää Pääjärjestäjältä sähköpostitse osoitteesta 
stockmann@evli.com tai puhelimitse numerosta 09 4766 9645. 

Hybridilaina 

Osakeantiin osallistuakseen Hybridilainan konvertoijan tulee täyttää tilinhoitajansa lähettämä merkintälomake ja 
palauttaa se tilinhoitajalle heidän antamiensa ohjeiden mukaisesti.  

Ehdottomaksi tai riidattomaksi muuttunut velka 

Osakeantiin osallistuakseen Konvertointikelpoisen ehdottomaksi tai riidattomaksi muuttuneen velan konvertoijan 
tulee täyttää Pääjärjestäjän lähettämä merkintälomake ja palauttaa se Pääjärjestäjälle sen antamien ohjeiden 
mukaisesti. Tarvittaessa lomakkeen voi pyytää Pääjärjestäjältä sähköpostitse osoitteesta stockmann@evli.com tai 
puhelimitse numerosta 09 4766 9645. 

Merkintähinnan maksaminen 

Merkintähinta on maksettava Merkintäaikana (määritelty alla) osakemerkinnän yhteydessä sitoutumalla 
kuittaamaan Konvertointikelpoista saneerausvelkaa, Konvertointikelpoista hybridilainaa tai Konvertointikelpoista 
ehdottomaksi tai riidattomaksi muuttunutta velkaa seuraavassa esitetyllä tavalla. Kuittauksen ja Merkintähinnan 
maksamisen katsotaan tapahtuvan sillä hetkellä, kun hallitus hyväksyy merkinnät. Kuittauksen seurauksena 
kyseessä oleva saneerausvelka lakkaa. 

Mikäli Konvertoitavaa velkaa vastaan saatava Konversio-osakkeiden lukumäärä ei ole kokonaisluku, pyöristetään 
annettavien Konversio-osakkeiden kokonaismäärä alaspäin lähimpään kokonaiseen osakkeeseen, eikä yli jäävää 
osuutta palauteta tai hyvitetä. 



Vakuudettomat saneerausvelat 

Saneerausvelan konvertoijan tulee käyttää kuittaukseen Konvertointikelpoista saneerausvelkaa. Merkinnällä 
Saneerausvelan konvertoija samalla maksaa Konversio-osakkeiden Merkintähinnan kuittaamalla 20 prosentin 
osuuden hänellä Yhtiöltä olevasta konvertointikelpoisesta saneerausvelkasaatavasta. 

Siltä osin kuin Yhtiön 11.12.2017 liikkeeseen laskemia yhteensä 250 miljoonan euron nimellisarvoisia 
vakuudellisia joukkovelkakirjoja, jotka erääntyvät maksettavaksi 11.1.2022 (ISIN: FI4000292719), sekä Yhtiön 
vuonna 2017 eräiden syndikaattipankkien kanssa solmiman vakuudellisen lainasopimuksen tarkoittamia saatavia 
pidetään Saneerausohjelman mukaan Vakuudettomina saneerausvelkoina, merkintäoikeus Osakeannissa kuuluu 
vakuudellisiin joukkovelkakirjalainoihin ja vakuudelliseen lainasopimukseen liittyvän intercreditor -sopimuksen 
ehtojen sekä osana kirjallista menettelyä 23.2.2021 joukkovelkakirjanhaltijoille toimitetun ja sittemmin 
hyväksytyn Saneerausohjelmaan liittyvän äänestyspyynnön mukaisesti vakuusagenttina toimivalle Intertrust 
(Finland) Oy:lle. Vakuudellisia joukkovelkakirjoja ja muita vakuusvelkojien saatavia pidetään Saneerausohjelman 
mukaisina Vakuudettomina saneerausvelkoina siltä osin, kun Yhtiön vakuudellisten saneerausvelkojen vakuutena 
olevien tavaratalokiinteistöjen arvon Saneerausmenettelyn alkaessa ei ole arvioitu riittävän kattamaan Yhtiön 
vakuusvelkojien kaikkia saatavia. 

Edellä tarkoitettujen joukkovelkakirjojen osalta Merkintähinnan maksu toteutetaan siten, että osakemerkinnän 
yhteydessä Intertrust (Finland) Oy kuittaa velkojien puolesta konvertointikelpoista saneerausvelkasaatavaa edellä 
kuvatulla tavoin ja hyväksyy joukkovelkakirjojen nimellisarvon alentamisen vastaamaan Merkintähinnalla 
vähennettyä määrää. 

Hybridilaina 

Hybridilainan konvertoijan tulee käyttää kuittaukseen Konvertointikelpoista hybridilainaa. Merkinnällä 
Hybridilainan konvertoija maksaa Konversio-osakkeiden Merkintähinnan kuittaamalla hänellä Yhtiöltä olevan 
konvertointikelpoisen hybridilainasaatavan. 

Yhtiö tai sen määräämä siirtää merkinnän maksuun käytettävät Hybridilainan lainaosuudet Hybridilainan 
konvertoijan arvo-osuustililtä Yhtiön ilmoittamalle arvo-osuustilille merkinnän vastaanottamisen jälkeen. 
Merkinnän yhteydessä Hybridilainan konvertoija antaa valtuutuksen Yhtiölle tai sen määräämälle lainaosuuksien 
siirtoon lainanhaltijan arvo-osuustililtä Yhtiön ilmoittamalle arvo-osuustilille Konversio-osakkeiden 
merkintähinnan maksamiseksi. 

Ehdottomaksi tai riidattomaksi muuttunut velka 

Konvertointikelpoisen ehdottoman tai riidattoman velan konvertoijan tulee käyttää kuittaukseen 
Konvertointikelpoista ehdottomaksi tai riidattomaksi muuttunutta velkaa. Merkinnällä Konvertointikelpoisen 
ehdottoman tai riidattoman velan konvertoija maksaa Konversio-osakkeiden merkintähinnan kuittaamalla 20 
prosentin osuuden hänellä Yhtiöltä olevasta Konvertointikelpoisesta ehdottomasta tai riidattomasta 
velkasaatavastaan. 

Konversio-osakkeiden merkintäaika ja -paikka  

Konversio-osakkeiden merkintäaika alkaa 24.5.2021 klo 10.00 ja päättyy 18.6.2021 klo 16.00 (”Merkintäaika”), 
ellei Merkintäaikaa pidennetä.  

Merkintöjä ottaa vastaan Osakeannin Pääjärjestäjä. Hybridilainan osalta merkintäpaikkana toimivat 
Hybridilainojen konvertoijien tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat tai hallintarekisteröinnin hoitajat. Merkintäajan 
päättymisen jälkeen Pääjärjestäjälle tulleita merkintöjä ei huomioida. 

Hallitus voi myös päättää Merkintäajan pidentämisestä. Jos Merkintäaikaa pidennetään, muutetaan Osakeannissa 
annettujen merkintöjen hyväksymisen, Konversio-osakkeiden kaupparekisteriin rekisteröinnin ja Konversio-
osakkeiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisen ajankohtia vastaavasti. 

Mahdollinen Merkintäajan pidentämistä koskeva pörssitiedote julkistetaan viimeistään Merkintäajan yllä 
esitettynä arvioituna päättymispäivänä. 



Merkintöjen hyväksyminen tai hylkääminen 

Yhtiön hallitus päättää arviolta 5.7.2021 (ellei Merkintäaikaa pidennetä) Osakeannin toteuttamisesta, annettavien 
Konversio-osakkeiden lopullisesta määrästä sekä Osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä kokonaan 
tai osittain.  

Yhtiön hallituksella on oikeus hyväksyä merkintöjä milloin tahansa merkintäaikana tai sen jälkeen. Yhtiön 
hallituksella on oikeus hylätä merkintä osittain tai kokonaan, ellei merkintää ole tehty näiden ehtojen ja 
merkitsijälle annettujen ohjeiden mukaisesti, tai jos merkintä on muutoin puutteellinen tai virheellinen. Mikäli 
merkintä hylätään, katsotaan merkitsijän esittämä kuittausvaatimus hylätyksi. Mikäli Hybridilainan konvertoijan 
merkintä hylätään tai mikäli Osakeanti peruuntuu merkintöjen hyväksymisen jälkeen, palautetaan merkinnän 
maksuksi Yhtiölle luovutetut Hybridivelkakirjat Hybridilainan konvertoijalle tämän ilmoittamalle arvo-
osuustilille arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa. Osakeannin peruuntuessa joukkovelkakirjalainan 
mahdollisesti alennettu nimellisarvo palautetaan Euroclear Finlandissa Osakeantia edeltäneeseen 
nimellisarvoonsa. 

Yhtiön hallitus voi myös päättää olla toteuttamatta Osakeantia, jos hallitus poikkeuksellisesti painavista syistä 
katsoo, että Osakeannin toteuttaminen ei ole Yhtiön edun mukaista. 

Tieto Osakeannin tuloksesta ja merkintöjen hyväksymisestä 

Yhtiö julkaisee arviolta 5.7.2021 pörssitiedotteen, jossa todetaan Osakeannin lopputulos ja merkittyjen Konversio-
osakkeiden kokonaismäärä. 

Konversio-oikeuden käyttäjän tilinhoitaja, omaisuudenhoitaja tai Pääjärjestäjä toimittaa hyväksytystä merkinnästä 
vahvistusilmoituksen arviolta viimeistään 20.7.2021. 

Konversio-osakkeiden kirjaaminen arvo osuustileille ja kaupankäynti Konversio-osakkeilla 

Osakeannissa merkityt Konversio-osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n 
ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Konversio-osakkeiden merkintä edellyttää, että merkitsijällä on 
suomalainen arvo-osuustili.  

Edellä mainitun suomalaista arvo-osuustiliä koskevan edellytyksen täyttää myös se, että merkitsijän Konversio-
osakkeita tullaan säilyttämään hallintarekisteröidyllä suomalaisella arvo-osuustilillä. Hybridilainan haltijoiden, 
joiden omistus on hallintarekisteröity, on annettava merkintätoimeksiantonsa hallintarekisteröinnin hoitajansa 
antamien ohjeiden mukaisesti tai, mikäli omistus on rekisteröity useammalle kuin yhdelle hallintarekisteröinnin 
hoitajalle, kullekin näistä. Merkintä tulee tällöin tehdä hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden 
mukaisesti. Pankit, omaisuudenhoitajat ja muut hallintarekisteröinnin hoitajat voivat joutua minkä tahansa 
tällaisen merkinnän yhteydessä todistamaan, etteivät Hybridilainan haltijat, joiden puolesta he hallinnoivat arvo-
osuuksia, ole Rajoitetuissa Maissa. Muiden saneerausvelkojien, joiden tarkoituksena on säilyttää Konversio-
osakkeita hallintarekisteröidyllä arvo-osuustilillä, tulee toimittaa merkintätoimeksiantonsa suoraan Pääjärjestäjälle 
tämän antamien ohjeiden mukaisesti. Kaikissa edellä tarkoitetuissa tilanteissa tilinhoitajien, omaisuudenhoitajan, 
hallintarekisteröinnin hoitajan ja/tai Pääjärjestäjän tulee vastaanottaa merkintätoimeksianto viimeistään 18.6.2021 
tai sitä aikaisempana ajankohtana tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan, hallintarekisteröinnin hoitajan ja/tai 
Pääjärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti. 

Konversio-osakkeet kirjataan merkitsijän arvo‐osuustilille, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin, arviolta 
6.7.2021 (ellei Merkintäaikaa pidennetä). Konversio-osakkeiden ISIN-tunnus on FI0009000251 ja niiden 
kaupankäyntitunnus Nasdaq Helsinki Oy:ssä (”Helsingin Pörssi”) on STOCKA. Konversio-osakkeet haetaan 
kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalla. Kaupankäynti Konversio-osakkeilla alkaa arviolta 
7.7.2021 (ellei Merkintäaikaa pidennetä) ja edellyttäen, että Helsingin Pörssi hyväksyy Yhtiön 
listalleottohakemuksen. 

Merkintöjen peruminen tietyissä olosuhteissa 

Jos Osakeantia koskevaa esitettä (”Esite”) täydennetään Esiteasetuksen mukaisesti sellaisen merkittävän uuden 
seikan, olennaisen virheen tai olennaisen epätarkkuuden vuoksi, joka voi vaikuttaa Konversio-osakkeiden 
arviointiin (”Täydennysperuste”), on Konversioon oikeutetuilla, jotka ovat merkinneet Konversio-osakkeita 
ennen täydennyksen julkaisemista, oikeus perua merkintänsä määräajassa. Määräajan kesto on vähintään kolme 
(3) pankkipäivää alkaen täydennyksen julkaisemisesta. Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että 



Täydennysperuste on käynyt ilmi ennen Merkintäajan päättymistä tai perumisen kohteena olevien Konversio-
osakkeiden kirjaamista merkitsijän arvo-osuustilille (sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu ensin). 

Yhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän perumiseen liittyvät toimenpiteet pörssitiedotteella. Pörssitiedotteessa 
ilmoitetaan myös Konversioon oikeutettujen merkintöjen perumisoikeudesta, perumisoikeuden käytön 
määräajasta ja tarkemmista perumisohjeista. Merkinnän mahdollisen perumisen tulee koskea yksittäisen 
Konversioon oikeutetun velkojan tekemää merkintää kokonaisuudessaan.  

Hybridilainan konvertoijan tulee ilmoittaa perumisesta sille tilinhoitajalle tai omaisuudenhoitajalle, jossa 
merkintätoimeksianto on tehty. Saneerausvelan konvertoijan tai Ehdottoman tai riidattoman velan konvertoijan 
tulee ilmoittaa peruuttamisesta kirjallisesti sähköpostilla Pääjärjestäjälle osoitteeseen stockmann@evli.com. 

Merkinnän perumiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä perumisoikeutta ei enää ole. Mikäli Saneerausvelan 
konvertoija peruu merkintänsä, peruutetaan merkinnän yhteydessä tehty kuittausvaatimus. Mikäli Hybridilainan 
konvertoija peruu merkintänsä, palautetaan merkinnän maksua varten Yhtiölle luovutetut Hybridilainan 
velkakirjat merkinnän peruneelle sijoittajalle tämän ilmoittamalle arvo-osuustilille arviolta viiden (5) 
pankkipäivän kuluessa Pääjärjestäjälle annetusta perumisilmoituksesta. Mikäli Konversio-osakkeita koskevaa 
osakemerkintää ei tehdä Merkintäaikana tai merkintä perutaan tai hylätään ilman, että Saneerausohjelma 
kuitenkaan raukeaisi, Vakuudettomasta saneerausvelasta tullaan leikkaamaan 20 prosenttia ja Hybridilainasta 
jäljellä oleva 50 prosenttia Saneerausohjelman ja edellä kuvattujen määräysten mukaisesti.  

Muut asiat 

Kun Yhtiö on hyväksynyt tehdyt merkinnät, toimittaa Yhtiö liikkeeseenlaskijan asiamiehelle viipymättä tiedon 
merkinnöistä. Konversioon oikeutetut valtuuttavat merkintälomakkeilla Yhtiön liikkeeseenlaskijan asiamiehen 
tekemään tarvittavat kirjaukset ja ryhtymään muihin konversion kannalta tarpeellisiin toimiin. 

Konversioon oikeutettu, joka on näiden osakeantiehtojen mukaisesti allekirjoittanut merkintälomakkeen ei saa 
siirtää Vakuudetonta saneerausvelkaansa, Hybridilainaansa tai Konvertointikelpoista ehdottomaksi tai 
riidattomaksi muuttunutta velkaansa kolmannelle ennen Osakeannin toteuttamista.  

Kun Pääjärjestäjä on saanut Yhtiöltä tiedon Konversio-osakkeiden merkintöjen hyväksymisestä ja Konversio-
osakkeiden rekisteröinnistä kaupparekisteriin, Konversio-osakkeet kirjataan Konversioon oikeutettujen arvo-
osuustileille ja haetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle. 

Pääjärjestäjä toimii liikkeeseenlasku- ja maksuasiamiehenä Osakeannissa, eli se avustaa Yhtiötä eräissä 
Osakeantiin liittyvissä hallinnollisissa palveluissa. Se, että Pääjärjestäjä toimii liikkeeseenlasku- ja 
maksuasiamiehenä ei itsessään tarkoita, että Pääjärjestäjä pitäisi merkitsijää asiakkaanaan. Osakeannin osalta 
merkitsijää pidetään Pääjärjestäjän asiakkaana ainoastaan, jos Pääjärjestäjä on antanut neuvoja merkitsijälle 
Osakeantiin liittyen tai on muutoin erikseen ottanut yhteyttä merkitsijään Osakeantiin liittyen tai jos merkitsijällä 
on jo olemassa oleva asiakassuhde pankin kanssa.  

Osakeannin merkitsijät luovuttavat henkilötietoja Pääjärjestäjälle. Pääjärjestäjälle luovutettuja henkilötietoja 
käsitellään tietojärjestelmissä siinä määrin kuin se on tarpeellista palveluiden tarjoamiseksi ja asioiden 
hallinnoimiseksi Pääjärjestäjän toimesta. Henkilötietoja, jotka saadaan muulta osapuolelta kuin siltä asiakkaalta, 
johon käsittely liittyy, voidaan myös käsitellä. Henkilötietoja voidaan myös käsitellä Pääjärjestäjän kanssa 
yhteistyötä tekevien yhtiöiden ja organisaatioiden tietojärjestelmissä. Henkilötietojen käsittelyä koskevaa tietoa 
on saatavilla Pääjärjestäjän konttoreissa, jotka ottavat myös vastaan pyyntöjä henkilötietojen oikaisemiseksi. 
Pääjärjestäjä voi saada osoitteisiin liittyviä tietoja Euroclear Finlandissa suoritetun automaattisen tietojenkäsittelyn 
kautta. 

Merkitsemällä Konversio-osakkeita Osakeannissa merkitsijä valtuuttaa tilinhoitajansa luovuttamaan 
välttämättömiä henkilötietoja, arvo-osuustilinsä numeron sekä merkintää koskevia yksityiskohtia osapuolille, 
jotka osallistuvat merkintätoimeksiannon tai Konversio-osakkeiden allokointiin ja selvitykseen. 

Osakkeenomistajan oikeudet 

Konversio-osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet, kun Konversio-osakkeet 
on rekisteröity kaupparekisteriin ja kirjattu osakkeenomistajan arvo-osuustilille, arviolta 6.7.2021 (ellei 
Merkintäaikaa pidennetä). Konversio-osakkeet tuottavat niiden rekisteröimisestä ja arvo-osuustilille 
toimittamisesta lähtien samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet. Katso osakkeenomistajan oikeuksista 
tarkemmin Esitteen kohdasta ”Osakkeet ja osakepääoma – Osakkeenomistajien oikeudet”. 



Maksut ja kulut 

Konversioon oikeutetuilta ei veloiteta Konversio-osakkeiden merkinnästä palkkiota tai muita maksuja. 
Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat voivat periä hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin perustamisesta, 
ylläpitämisestä ja osakkeiden sekä Hybridilainan velkakirjojen säilyttämisestä ja siirroista. Konversio-osakkeiden 
merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. 

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen 

Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Tätä Osakeantia koskevat erimielisyydet ratkaistaan yksijäsenisessä 
välimiesmenettelyssä noudattaen Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjä. Elleivät riidan osapuolet 
pääse sopimukseen välimiehestä, hänet määrää Keskuskauppakamari. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. 
Mikäli Konversioon oikeutettu on kuluttajaan rinnasteisessa asemassa oleva luonnollinen henkilö, vastaa Yhtiö 
välimiesmenettelyn kustannuksista sen lopputuloksesta riippumatta, paitsi milloin Konversioon oikeutetun 
esittämät vaatimukset välimiesoikeuden toimesta katsotaan ilmeisen perusteettomiksi. 

Nämä ehdot on laadittu suomen- ja englannin kielellä. Mikäli suomen- ja englanninkielisten ehtojen välillä on 
ristiriitaa, noudatetaan suomenkielisiä ehtoja. 
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