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CENCORP ON SOPINUT DANSKE BANK OYJ:N RAHOITUSSOPIMUSTEN VOIMASSAOLON JATKAMISESTA SEKÄ 
SAVCOR GROUP OY:N JA SAVCOR INVEST BV:N LAINOJEN ERÄPÄIVIEN SIIRROSTA - CENCORP ON 
PÄÄTTÄNYT SEN OSAKEANNIN MERKINTÄAJAN JATKAMISESTA JA OSAKEANNIN MERKINTÄOIKEUKSIEN 
JULKISEN KAUPANKÄYNNIN JATKAMISESTA – CENCORP TULEE TÄYDENTÄMÄÄN OSAKEANNIN YHTEYDESSÄ 
JULKAISEMAANSA ESITETTÄ 
 
 
Cencorp Oyj:llä ("Cencorp") on Danske Bank Oyj:n kanssa yhteismäärältään neljän miljoonaan euron 
rahoitussopimukset, jotka ovat olleet aiemmin sovitun mukaisesti voimassa 31.1.2014 asti. Cencorp on 
sopinut 10.1.2014 Danske Bankin kanssa rahoitussopimusten voimassaolon jatkamisesta 31.3.2015 asti 
edellyttäen, että myös rahoitussopimuksiin liittyvä Finnvera Oyj:n takaus jatkuu vastaavasti. 
Rahoitussopimuksiin liittyvä Finnvera Oyj:n nykyinen takaus on voimassa 29.6.2014 asti, ja mikäli sitä ei 
jatketa, ovat Danske Bankin rahoitussopimukset 10.1.2014 tehdyn sopimuksen mukaan voimassa 27.6.2014 
asti. 
 
Savcor Group Oy ja Cencorp sopivat syyskuussa 2013 Savcor Group Oy:n Cencorpille vuonna 2009 antaman 
ja 25.5.2010 oman pääoman ehtoiseksi vaihtovelkakirjalainaksi muutetun noin 1,2 miljoonan euron lainan 
eräpäivän siirtämisestä tammikuun 2014 loppuun. Cencorp on sopinut Savcor Group Oy:n kanssa laina-ajan 
jatkamisesta 31.3.2015 asti edellyttäen, että Danske Bankin rahoitussopimus on voimassa 31.3.2015 asti. 
Mikäli Danske Bankin rahoitussopimus päättyy jo 27.6.2014, erääntyy Savcor Group Oy:n laina vastaavasti 
27.6.2014.  
  
Cencorpilla on miljoonan euron laina Savcor Invest B.V.:ltä,joka on Savcor Group Oy:n tytäryhtiö. Laina-
aikaa jatkettiin syyskuussa 2013 31.1.2014 asti. Yhtiöt ovat sopineet laina-ajan jatkamisesta 31.3.2015 asti 
edellyttäen, että Danske Bankin rahoitussopimus on voimassa 31.3.2015 asti. Mikäli Danske Bankin 
rahoitussopimus päättyy jo 27.6.2014, erääntyy Savcor Invest B.V.:n laina vastaavasti 27.6.2014.  
 
Edellä olevan johdosta Cencorp on 10.1.2014 päättänyt pidentää Cencorpin 9.12.2013 päättämän ja 
tiedottaman osakeannin merkintäaikaa. Osakeannin merkintäaikaa on päätetty pidentää päättymään 
24.1.2014 klo 16:30. Osakeannissa annetut Cencorpin uusien osakkeiden merkintään oikeuttavat 
merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty ennen pidennetyn merkintäajan päättymistä 24.1.2014 klo 16:30 
raukeavat arvottomina.  
 
Lisäksi Cencorp on päättänyt, että osakeannissa annetut Cencorpin uusien osakkeiden merkintään 
oikeuttavat merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä 17.1.2014 asti 
normaaleina kaupankäyntiaikoina.  
 
Osakeannin merkintäajan pidentämisen johdosta Cencorp julkistaa osakeannin lopullisen tuloksen 
pörssitiedotteella Cencorpin hallituksen hyväksyttyä merkinnät arviolta 29.1.2014. Osakeannissa merkityt ja 
maksetut Cencorpin uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin Yhtiön hallituksen toimesta arviolta 
4.2.2014 ja saatetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi arviolta 5.2.2014.  
 
Cencorpin sillä Danske Bank Oyj:ltä olevien rahoitussopimusten sekä Cencorpilla Savcor Group Oy:ltä ja 
Savcor Invest B.V.:ltä olevien lainojen eräpäivien siirtojen johdosta Cencorp tulee täydentämään sen 



9.12.2013 päivättyä rekisteröintiasiakirjaa, tiivistelmää ja arvopaperiliitettä (yhdessä "Esite").  Cencorp 
julkaisee Esitteen täydennysasiakirjan erikseen Finanssivalvonnan hyväksyttyä täydennysasiakirjan. 
 
Niille sijoittajille, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään tai ostamaan arvopapereita ennen Esitteen 
täydennysasiakirjan julkaisemista, Cencorp antaa mahdollisuuden perua osakeannissa tekemänsä 
sijoituspäätöksen kahden pankkipäivän kuluessa Esitteen täydennysasiakirjan julkaisemisesta.  
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Cencorp Oyj on yksi johtavista teollisuusautomaatioratkaisujen valmistajista. Jyrsintään, 
erikoiskomponenttien ladontaan, testaukseen ja laser-työstöön suunnitellut laitteet tehostavat asiakkaiden 
tuotantoa merkittävästi. Tuotevalikoimaan kuuluvat myös EMI-suojaukset, RFID-antennit sekä muut 
joustavat virtapiirit, joita ovat mm. aurinkosähkömoduleissa käytettävät CBS– johtimet ja matkapuhelinten 
antennit.  Asiakkaita ovat mm. autoelektroniikkavalmistajat sekä telekommunikaatio-, 
teollisuusautomaatio- ja puhelinkameravalmistajat sekä aurinkosähkömoduleitten valmistajat. Cencorpin 
pääkonttori on Mikkelissä. Yhtiö on osa suomalaista Savcor-konsernia. 
 
 


