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CENCORP OYJ  PÖRSSITIEDOTE       14.1.2014 KLO 9.55 

 

CENCORP OYJ: CENCORP OYJ TÄYDENTÄÄ ESITETTÄ OSAKEANNISTA  

 

Cencorp Oyj (”Cencorp”) on täydentänyt 9.12.2013 päivättyä Cencorpin 

osakeantiin liittyvää rekisteröintiasiakirjaa, tiivistelmää ja 

arvopaperiliitettä (rekisteröintiasiakirja, tiivistelmä ja 

arvopaperiliite yhdessä "Esite") 10.1.2014 Cencorpin julkistamilla 

tiedoilla Cencorpin rahoitussopimusten voimassaolon jatkamista, Cencorpin 

9.12.2013 päättämän ja julkistaman osakeannin merkintäajan pidentämistä 

ja merkintäoikeuksien julkisen kaupankäyntiajan pidentämistä koskevilla 

tiedoilla. Finanssivalvonta on hyväksynyt Esitteen täydennysasiakirjan 

14.1.2014.  

Niille sijoittajille, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään tai ostamaan 

arvopapereita ennen täydennysasiakirjan julkaisemista, Cencorp antaa 

mahdollisuuden perua osakeannissa tekemänsä sijoituspäätöksen kahden (2) 

pankkipäivän kuluessa täydennysasiakirjan julkaisemisesta. Mikäli 

sijoittaja haluaa käyttää peruutusoikeuttaan, sijoittajan on ilmoitettava 

merkinnän peruuttamisesta kirjallisesti merkintäpaikalle, jossa merkintä 

tehtiin, viimeistään 16.1.2014 merkintäpaikan tavanomaisten 

aukioloaikojen aikana. 

 

Täydennysasiakirja on 14.1.2014 alkaen saatavilla Cencorpin 

pääkonttorista, osoitteesta Insinöörinkatu 8, 50100 Mikkeli normaalina 

toimistoaikana, NASDAQ OMX Helsinki Oy:n vastaanotosta (2. kerros) 

osoitteesta Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki sen aukioloaikana sekä 

sähköisenä Cencorpin verkkosivustolta Internet-osoitteesta 

www.cencorp.com/cencorpin-sijoittajasivusto/ sekä Evli Pankki Oyj:n 

verkkosivustolta Internet-osoitteesta www.evli.com. 

Mikkelissä, 14.1.2014                                                

 

CENCORP OYJ  

 

 

Lisätietoa:  

 

Iikka Savisalo 

toimitusjohtaja 

Cencorp Oyj  

 

Puhelin: +358 (0)40 521 6082 

 

Sähköpostiosoite: iikka.savisalo@cencorp.com  

 

 

 

Jakelu:  

NASDAQ OMX Helsinki Oy 

Keskeiset tiedotusvälineet  

 

Cencorp Oyj on yksi johtavista teollisuusautomaatioratkaisujen 

valmistajista. Jyrsintään, erikoiskomponenttien ladontaan, testaukseen ja 

laser-työstöön suunnitellut laitteet ja järjestelmät tehostavat 
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asiakkaiden tuotantoa merkittävästi. Cencorp on valinnut toiseksi 

toimialakseen uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, 

liittyvät sovellutukset. Cencorp valmistaa ja myy sen omaan teknologiaan 

pohjautuvia aurinkosähkömoduleja, niiden avainkomponetteja sekä niiden 

automaattista valmistustekniikkaa. Cencorpin tuotevalikoimaan kuuluvat 

myös EMI-suojaukset, RFID-antennit sekä muut joustavat virtapiirit, joita 

ovat mm. aurinkosähkömoduleissa käytettävät CBS- johtimet ja 

matkapuhelinten antennit. Cencorpin pääkonttori on Mikkelissä. Yhtiö on 

osa suomalaista Savcor-konsernia.  

 

 

Huomautus: 

 

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai 

levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, 

Australiassa, Etelä-Afrikassa, Japanissa, Hong Kongissa, Kanadassa tai 

Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa missä sen julkistaminen tai 

levittäminen olisi lainvastaista.  

 

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi 

Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota 

tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 

1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) 

ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei 

rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa 

tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä 

arvopapereita myydä julkisesti Yhdysvalloissa. 

 

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa 

koskeva suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, 

joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi 

lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka 

rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten 

alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. 

 


