AVIDLY OYJ:N MERKINTÄOIKEUSANNIN 2020 EHDOT
Yleistä
Avidly Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) hallitus on päättänyt 1.4.2020 kokoontuneen Yhtiön varsinaisen
yhtiökokouksen sille antaman osakeantivaltuutuksen perusteella, että Yhtiö laskee liikkeeseen enintään
2 487 502 Yhtiön uutta osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”) maksullisessa osakeannissa, joka
toteutetaan Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella näiden osakeannin ehtojen
mukaisesti (”Osakeanti”).
Osakeanti järjestetään Yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi.
Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta 2 487 502 osakkeesta enintään
4 975 004 osakkeeseen. Olettaen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan, Tarjottavat Osakkeet
vastaavat 100 prosenttia Yhtiön nykyisistä osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen
Osakeantia ja 50 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin
toteuttamisen jälkeen.
Merkintäoikeus
Ensisijainen merkintäoikeus
Tarjottavat Osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi osakkeenomistajien olemassa
olevien Yhtiön osakkeiden osakeomistuksen suhteessa.
Osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä 18.5.2020 (”Täsmäytyspäivä”) merkitty
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen osakkeiden
osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan
arvo-osuusmuotoisen Tarjottavien Osakkeiden merkintään oikeuttavan merkintäoikeuden
(”Merkintäoikeus”) (ISIN-koodi FI4000439542, kaupankäyntitunnus AVIDLYU0120) jokaista
Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) olemassa olevaa Yhtiön osaketta kohden. Merkintäoikeudet
kirjataan Yhtiön osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvoosuusjärjestelmään arviolta 19.5.2020.
Yhtiön Osakkeenomistaja tai se taho, jolle Merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu
merkitsemään jokaista yhtä (1) Merkintäoikeutta kohden yhden (1) Tarjottavan Osakkeen jäljempänä
määriteltynä Merkintäaikana (”Ensisijainen Merkintäoikeus). Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet
eivät oikeuta Merkintäoikeuksiin. Katso myös näiden Osakeannin ehtojen kohta ”Tietyillä rajoitetuilla
alueilla asuvat osakkeenomistajat”.
Merkintäajan (kuten määritelty jäljempänä) päättymisen jälkeen käyttämättömät Merkintäoikeudet
raukeavat ja ne poistetaan niiden haltijoiden arvo-osuustileiltä ilman erillistä ilmoitusta.
Merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin Pörssi) ylläpitämällä
Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 22.5.2020 alkaen klo 10:00 Suomen
aikaa ja 1.6.2020 klo 18:25 Suomen aikaa välisenä aikana.
Jotta Merkintäoikeuksien haltija ei menetä Merkintäoikeuden arvoa, tulee haltijan joko
(i)

merkitä Tarjottavia Osakkeita Merkintäoikeuksilla viimeistään 5.6.2020 merkitsijän
tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden
mukaisesti, ottaen huomioon, että Tarjottavien Osakkeiden viimeinen merkintäpäivä voi
merkitsijän tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden
mukaisesti olla jo ennen 5.6.2020; tai
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(ii)

Myydä käyttämättömät Merkintäoikeudet viimeistään Merkintäoikeuksien viimeisenä
kaupankäyntipäivänä 1.6.2020.

Jos Merkintäoikeuksiin oikeuttavat Yhtiön osakkeet on pantattu tai niitä koskee muu rajoitus,
Merkintäoikeutta ei välttämättä voi käyttää ilman pantinhaltijan tai muun oikeudenhaltijan suostumusta.
Toissijainen merkintä
Seuraavilla tahoilla on oikeus merkitä Tarjottavia Osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen
Merkintäoikeuden perusteella (”Toissijainen Merkintä”):
(i)

Yhtiön ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden (Yhtiö ja sen kanssa samaan
konserniin kuuluvat yhtiöt erikseen ”Konserniyhtiö”) tietyt, Yhtiön hallituksen erikseen
nimeämät avainhenkilöt, joille Yhtiö on ennen jäljempänä mainitun Merkintäajan
alkamista toimittanut kirjallisen vahvistuksen oikeudesta osallistua Tarjottavien
Osakkeiden merkintään ja jotka ovat työ- tai toimisuhteessa Konserniyhtiöön 14.5.2020 ja
jotka edelleen jäljempänä mainittuna Merkintäaikana ovat työ- tai toimisuhteessa
Konserniyhtiöön (”Konsernijohto”); ja

(ii)

Osakkeenomistaja, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Yhtiön osakasluetteloon tai
hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on
Täsmäytyspäivänä kirjattu Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon,
ja joka on käyttänyt Ensisijaisen Merkintäoikeutensa täysimääräisesti ja taho jolle
Merkintäoikeudet ovat siirtyneet ja joka on niiden nojalla käyttänyt Merkintäoikeudet.

Oikeus Toissijaiseen Merkintään ei ole siirrettävissä.
Katso myös näiden Osakeannin ehtojen kohta ”Tarjottavien Osakkeiden merkintä ilman
Merkintäoikeuksia (Toissijainen Merkintä) ja allokaatio”.
Käyttämättömät Merkintäoikeudet
Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Merkinnän perusteella merkitsemättömät Tarjottavat
Osakkeet voidaan suunnata Yhtiön hallituksen päättämien tahojen merkittäväksi.
Merkintäsuhde
Merkintäoikeuden haltija on oikeutettu merkitsemään jokaisella yhdellä (1) Merkintäoikeudella yhden
(1) Tarjottavan Osakkeen.
Merkintähinta
Tarjottavan Osakkeen merkintähinta Osakeannissa on 1,00 euroa Tarjottavalta Osakkeelta
(”Merkintähinta”). Osakeannilla kerättävän uuden oman pääoman enimmäismäärä on 2 487 502
euroa.
Merkintähinta sisältää merkintäetuoikeusanneille tavanomaisen alennuksen verrattuna Yhtiön osakkeen
päätöskurssiin Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland markkinapaikalla Osakeannista päättämistä välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä.
Osakeannin Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon (SVOP-rahasto).
Täsmäytyspäivä
Osakeannin Täsmäytyspäivä on 18.5.2020.
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Merkintäaika
Osakeannin Merkintäaika alkaa 22.5.2020 klo 9:30 Suomen aikaa ja päättyy 5.6.2020 klo 16:30
Suomen aikaa (”Merkintäaika”). Merkintäoikeutta tulee käyttää Merkintäaikana. Yhtiön hallitus on
oikeutettu jatkamaan Merkintäaikaa. Yhtiö tiedottaa mahdollisesta Merkintäajan jatkamisesta
yhtiötiedotteella viimeistään 5.6.2020. Jos Merkintäaikaa pidennetään, Merkintähinnan maksujen
eräpäivää, merkintöjen allokointi- ja hyväksymisajankohtia ja Osakeannin lopputuloksen julkistamista
koskevaa ajankohtaa sekä Tarjottujen Osakkeiden toimituspäivää muutetaan vastaavasti.
Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat toimivat merkintäpaikkoina ja ottavat vastaan
merkintätoimeksiantoja omien aukioloaikojensa puitteissa. Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat voivat
edellyttää asiakkailtaan merkintätoimeksiannon antamista tiettynä päivänä ennen Merkintäoikeuksien
kaupankäynnin tai Merkintäajan päättymistä.
Merkintäoikeuksien luovutettavuus ja kaupankäynti Merkintäoikeuksilla
Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa milloin tahansa Merkintäajan alkamisen jälkeen ennen
kuin kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy. Merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin kohteena
Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin Pörssi) ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland markkinapaikalla 22.5.2020 alkaen klo 10:00 Suomen aikaa ja 1.6.2020 18:25 Suomen aikaa välisenä
aikana.
Merkintäoikeuksien hinta Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla määräytyy
vallitsevan markkinatilanteen mukaan. Merkintäoikeuksia voi hankkia ja luovuttaa antamalla osto- tai
myyntitoimeksiannon omalle tilinhoitajalle tai arvopaperivälittäjälle.
Merkintäoikeuksien ISIN-koodi on FI4000439542 ja kaupankäyntitunnus AVIDLYU0120.
Merkintäoikeuksien käyttäminen ja maksu
Yleistä merkintätoimeksiannoista
Osakkeenomistaja voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Tarjottavia Osakkeita arvo-osuustilillään
olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan yhteismäärän. Osakeantiin osallistuakseen
osakkeenomistajan on annettava merkintätoimeksianto oman tilinhoitajan tai omaisuudenhoitajan
antamien ohjeiden mukaisesti. Niiden osakkeenomistajien, joiden omistamat Yhtiön osakkeet tai
Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisteröinnin hoitajan nimiin, on annettava
merkintätoimeksiantonsa hallintarekisteröinnin hoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti, ja maksettava
Merkintähinnan yhteismäärä. Merkintätoimeksiannot tulee antaa erikseen jokaisen arvo-osuustilin
osalta.
Ostettujen Merkintäoikeuksien haltijoiden on annettava merkintätoimeksiantonsa oman tilinhoitajan tai
omaisuudenhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti, ja maksettava Merkintähinnan yhteismäärä.
Jos Merkintäoikeuteen oikeuttava osake on pantattu tai sitä koskee jokin muu rajoitus, Merkintäoikeutta
ei välttämättä voi käyttää ilman pantinhaltijan tai muun oikeudenhaltijan suostumusta.
Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina Merkintäajan päättyessä 5.6.2020 klo 16:30.
Merkintöjen maksaminen
Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä tilinhoitajan tai
omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Merkintähinta
voidaan maksaa myös kuittaamalla se Osakeantiin osallistuvalla Yhtiöltä olevia korollisiin lainoihin
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liittyviä riidattomia pääoma- tai korkosaatavia vastaan, jossa tapauksessa ohjeen merkinnän
maksamiseen antaa erikseen Yhtiön hallitus.
Tarjottavien Osakkeiden
osakkeenomistajat

merkintä

Ensisijaisella

Merkintäoikeudella

–

suorarekisteröidyt

Merkintäoikeuksien haltija voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Tarjottavia Osakkeita arvoosuustilillään olevilla Tarjottavien Osakkeiden merkintään oikeuttavilla Merkintäoikeuksilla ja
maksamalla Merkintähinnan kerrottuna merkittyjen Tarjottavien Osakkeiden määrällä. Merkinnän
tekemiseksi Merkintäoikeuksien haltijan on annettava merkintätoimeksianto oman tilinhoitajansa tai
omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti. Nasdaq First North Growth Market Finland markkinapaikalta ostettujen Merkintäoikeuksien haltijoiden on annettava merkintätoimeksiantonsa
oman tilinhoitajansa tai omaisuudenhoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti.
Tarjottavien Osakkeiden merkintä Ensisijaisella Merkintäoikeudella – hallintarekisteröidyt
osakkeenomistajat
Niiden osakkeenomistajien ja muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, joiden osakkeet tai
Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisteröinnin hoitajan nimiin, on annettava
merkintätoimeksianto oman hallintarekisteröinnin hoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti, tai mikäli
omistus on rekisteröity useammalle kuin yhdelle hallintarekisteröinnin hoitajalle, kullekin näistä ja
maksettava Merkintähinta kerrottuna merkittyjen Tarjottavien Osakkeiden määrällä. Merkintä ja maksu
on tehtävä hallintarekisteröinnin hoitajan (tai hoitajien) antamien ohjeiden mukaisesti.
Tarjottavien Osakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia (Toissijainen Merkintä) ja allokaatio
Tarjottavien Osakkeiden merkintä Toissijaisessa Merkinnässä tapahtuu toimittamalla
merkintätoimeksianto asianomaisen tilinhoitajan tai omaisuudenhoitajan tai, mikäli kyseessä on
hallintarekisteröity sijoittaja, hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.
Konsernijohtoon edellä kohdassa ”Toissijainen Merkintäoikeus” määritellysti kuuluva henkilö voi
osallistua Osakeantiin merkitsemällä Tarjottavia Osakkeita toimittamalla Yhtiön erikseen antamien
ohjeiden mukaisesti täytetyn merkintälistan Merkintäajan kuluessa Yhtiölle. Toissijaisen Merkinnän
merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä tilinhoitajan tai
omaisuudenhoitajan tai, mikäli kyseessä on hallintarekisteröity sijoittaja, hallintarekisteröinnin hoitajan
antamien ohjeiden mukaisesti tai, mikäli merkitsijä aikoo maksaa Merkintähinnan tai sen osan
kuittaamalla sen Osakeantiin osallistuvalla Yhtiöltä olevia korollisiin lainoihin liittyviä riidattomia
pääoma- tai korkosaatavia vastaan, Yhtiön hallituksen erikseen antamien ohjeiden mukaisesti.
Mikäli kaikkia Tarjottavia Osakkeita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella, Yhtiön
hallitus päättää Toissijaisen Merkinnän ylimerkintätilanteessa Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta
seuraavasti:
(i)

ensisijaisesti Konsernijohdolle enintään tehtyjen Toissijaisten Merkintöjen määrään asti,
jonka yhteismäärä voi olla enintään 314 000 Tarjottavaa Osaketta. Mikäli kyseiset
merkitsijät ylimerkitsevät Osakeannin, päättää Yhtiön hallitus allokaatiosta kyseisten
merkitsijöiden kesken; ja

(ii)

toiseksi muille näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti Toissijaisia Merkintöjä tehneille, ja
mikäli kyseiset merkitsijät ylimerkitsevät Osakeannin, allokaatio kyseisten merkitsijöiden
kesken määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti Tarjottavien Osakkeiden merkintään
käytettyjen Merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa enintään tehdyn
Toissijaisen Merkinnän määrään saakka, ja mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla.

Mikäli kaikkia Tarjottavia Osakkeita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella tai
tämän jälkeen Toissijaisessa Merkinnässä, merkitsemättömät Tarjottavat Osakkeet voidaan tarjota
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merkittäväksi Yhtiön hallituksen päättämällä tavalla. Hallitus päättää tällä tavalla allokoitujen
Tarjottavien Osakkeiden merkintätavasta, merkintäajasta sekä maksuajasta. Yhtiön hallituksella on
täysi vapaus hyväksyä tai hylätä nämä merkinnät.
Kukin tilinhoitaja, omaisuudenhoitaja ja hallintarekisteröinnin hoitaja lähettää vahvistuksen
merkintöjen hyväksymisestä tai hylkäämisestä merkitsijöille, jotka ovat tehneet Toissijaisen Merkinnän
ja maksaneet Merkintähinnan rahalla. Yhtiön hallitus lähettää vahvistuksen merkintöjen
hyväksymisestä tai hylkäämisestä merkitsijöille, jotka ovat tehneet Toissijaisen Merkinnän ja
maksaneet Merkintähintaa kuittaamalla Osakeantiin osallistuvalla Yhtiöltä olevia korollisiin lainoihin
liittyviä riidattomia pääoma- tai korkosaatavia.
Merkintöjen sitovuus ja peruuttamattomuus
Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella ja Toissijaisessa Merkinnässä tehty merkintä on sitova, eikä
sitä voi muuttaa, peruuttaa tai mitätöidä muutoin kuin siinä tilanteessa, että Osakeantiin liittyvää
perustietoasiakirjaa täydennetään sen julkistamisen jälkeen ja ennen kuin kaupankäynti Tarjottavilla
Osakkeilla alkaa sellaisen olennaisen virheen tai puutteen johdosta, jolla saattaa olla olennaista
merkitystä sijoittajalle. Tässä tapauksessa sijoittajilla, jotka ovat merkinneet Tarjottavia Osakkeita
ennen täydennyksen julkistamista, on oikeus peruuttaa merkintänsä neljän (4) pankkipäivän kuluessa
siitä, kun täydennys on julkistettu. Yhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän peruuttamiseen liittyvät
toimenpiteet yhtiötiedotteella samanaikaisesti mahdollisen perustietoasiakirjan täydentämisen kanssa.
Jos Merkintäoikeuden haltija on myynyt tai muuten siirtänyt Merkintäoikeutensa, myyntiä tai siirtoa ei
voi peruuttaa.
Puutteelliset tai virheelliset merkinnät
Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Merkintätoimeksianto voidaan
hylätä, mikäli merkintämaksua ei makseta näiden ehtojen mukaisesti tai jos maksua ei tehdä
täysimääräisesti. Maksettu merkintämaksu palautetaan tällaisessa tilanteessa merkitsijälle.
Palautettaville varoille ei makseta korkoa.
Merkintöjen hyväksyminen ja Osakeannin tuloksen julkistaminen
Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Ensisijaisten Merkintäoikeuksien perusteella ja näiden Osakeannin
ehtojen sekä soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka ovat voimassa
Merkintäajan päättyessä ja kohdassa Merkintäoikeuksien käyttäminen ja maksu ─ Tarjottavien
Osakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia (Toissijainen Merkintä) ja allokaatio esitettyjen
allokaatioperiaatteiden mukaisesti ilman Merkintäoikeuksia ja näiden Osakeannin ehtojen sekä
soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka ovat voimassa Merkintäajan
päättyessä, arviolta 10.6.2020.
Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen yhtiötiedotteella arviolta 10.6.2020.
Mikäli merkitsijä ei saa kaikkia Toissijaisen Merkinnän perusteella merkitsemiään Tarjottuja
Osakkeita, palautetaan saamatta jääneiden Tarjottujen Osakkeiden Merkintähinta merkitsijän
merkinnän yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluessa siitä kun
Yhtiön hallitus on käsitellyt merkintöjen hyväksymistä. Osakemerkintöjen ylimerkintätilanteessa tai
muutoin palautettaville maksuille ei makseta korkoa.
Tarjottavien Osakkeiden rekisteröinti kaupparekisteriin, kirjaaminen arvo-osuustileille ja
kaupankäynti Tarjotuilla Osakkeilla
Osakeannissa hyväksytysti merkityt ja maksetut Tarjottavat Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin
Yhtiön hallituksen toimesta arviolta 12.6.2020.
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Merkintäoikeuksilla merkityt Tarjottavat Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear
Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Osakeannissa Ensisijaisen Merkintäoikeuden
perusteella merkityt Tarjottavat Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille merkinnän
rekisteröimisen jälkeen Tarjottavia Osakkeita vastaavana väliaikaisena osakelajina (ISIN-koodi
FI4000439559 ja kaupankäyntitunnus AVIDLYN0120, ”Väliaikaiset Osakkeet”). Väliaikaiset
Osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin (ISIN-koodi FI0009015580) arviolta 15.6.2020.
Toissijaisen Merkinnän perusteella merkityt ja Yhtiön hallituksen hyväksymät Tarjottavat Osakkeet
kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille, kun Tarjottavat Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja
saatettu kaupankäynnin kohteeksi arviolta 15.6.2020.
Kaupankäynti Tarjottavia Osakkeita vastaavilla Väliaikaisilla Osakkeilla alkaa Nasdaq Helsinki Oy:n
(Helsingin Pörssi) ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla omana
lajinaan 8.6.2020, ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä Merkintäajan päättymisen jälkeen.
Tarjottavat Osakkeet saatetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland markkinapaikalla arviolta 15.6.2020.
Maksut ja kulut
Tarjottavien Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat
sekä ja hallintarekisteröinnin hoitajat, jotka toteuttavat Merkintäoikeuksia koskevia toimeksiantoja,
saattavat periä näistä toimenpiteistä välityspalkkion omien hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajat,
omaisuudenhoitajat ja hallintarekisteröinnin hoitajat voivat periä myös hinnastonsa mukaisen maksun
arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.
Osakkeenomistajien oikeudet
Kukin Tarjottava Osake oikeuttaa yhteen (1) ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Tarjottavat Osakkeet
oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja tuottavat muut osakkeenomistajien
oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun Tarjottavat Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin arviolta
12.6.2020 sekä merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon arviolta
15.6.2020.
Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen
Osakeantiin, Merkintäoikeuksiin, Tarjottaviin Osakkeisiin ja Väliaikaisiin Osakkeisiin sovelletaan
Suomen lakia. Osakeantia mahdollisesti koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa
Suomessa.
Tietyillä rajoitetuilla alueilla asuvat osakkeenomistajat
Eräiden maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Osakeantiin osallistumiselle.
Merkintäoikeuksien antamiseen muissa maissa kuin Suomessa asuville Yhtiön osakkeenomistajille ja
Tarjottavien Osakkeiden antamiseen Merkintäoikeuksia käyttämällä henkilöille, jotka asuvat muissa
maissa kuin Suomessa, voi vaikuttaa kyseisten maiden arvopaperilainsäädäntö. Tästä johtuen ja tiettyjä
poikkeuksia lukuun ottamatta osakkeenomistajia, joiden olemassa olevat osakkeet ovat rekisteröity
suoraan arvo-osuustilille ja joiden rekisteröity osoite on Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hong Kongissa,
Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, Uudessa-Seelannissa, Yhdysvalloissa tai muussa valtiossa, jossa
osallistuminen Osakeantiin ei olisi sallittua (”Rajoitetut Maat”), eivät saa välttämättä
Merkintäoikeuksia eivätkä ole oikeutettuja merkitsemään Tarjottavia Osakkeita.
Yhtiö ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin Tarjottavien Osakkeiden, Merkintäoikeuksien,
Väliaikaisten Osakkeiden tai Osakeannin rekisteröimiseksi tai pätevöittämiseksi tai Tarjottavien
Osakkeiden tarjoamiseen muualla kuin Suomessa, eikä Tarjottavia Osakkeita tarjota henkilöille, joiden
osallistuminen Osakeantiin edellyttäisi erillistä esitettä tai muita kuin Suomen lain edellyttämiä
toimenpiteitä.
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Yhtiön osakasluetteloon Suomessa rekisteröity kukin tällainen osakkeenomistaja tai tosiasiallinen
edunsaaja, jonka rekisteröity osoite on Rajoitetussa Maassa, voi hänen Yhtiön osakkeitaan säilyttävän
pankin, hallintarekisteröinnin hoitajan, omaisuudenhoitajan tai muun rahoituksen välittäjän kautta
myydä tai ohjeistaa myymään osan tai kaikki lukuunsa hallinnoiduista Merkintäoikeuksista, siinä
laajuudessa kuin sopimusjärjestelyt ja soveltuvat lait sallivat, ja saada myyntituotot mahdollisilla
kuluilla vähennettyinä tilille.
Muut asiat
Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat Merkintäaikana
saatavilla Yhtiön kotisivuilla osoitteessa https://investors.avidlyagency.com/osakeanti-2020.
Yhtiön liikkeeseenlaskijan asiamiehenä Osakeannissa toimii Nordea Bank Oyj.
Mikäli näiden ehtojen alkuperäisen suomenkielisen version ja englanninkielisen käännöksen välillä on
eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva.
Merkitsemällä Tarjottavia Osakkeita Osakeannissa merkitsijä valtuuttaa tilinhoitajansa,
omaisuudenhoitajansa tai hallintarekisteröinnin hoitajansa luovuttamaan välttämättömiä henkilötietoja,
arvo-osuustilinsä numeron sekä merkintää koskevia yksityiskohtia osapuolille, jotka osallistuvat
merkintätoimeksiannon tai Tarjottavien Osakkeiden allokointiin ja selvitykseen.
Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön
toimenpiteistä mukaan lukien ne tilanteet, joissa Yhtiön hallitus voisi osakeyhtiölain nojalla olla
velvollinen päättämään olla hyväksymättä Merkintäoikeuksien nojalla tehtyjä merkintöjä.
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