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CENCORP OYJ:N  OSAKEANTI YLIMERKITTIIN - 9.12.2013 PÄÄTETYN OSAKEANNIN 

TULOS 

Cencorp Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus päätti 9.12.2013 ylimääräisen 

yhtiökokouksen sille 4.12.2013 antaman valtuutuksen perusteella, 

osakeannista, jossa Yhtiö tarjosi osakkeenomistajien ja Yhtiön 

vaihtovelkakirjalainojen I/2010, I/2012 ja I/2013 haltijoiden 

merkittäväksi enintään 508.151.045 Yhtiön uutta osaketta ("Osakeanti"). 

Osakeannin merkintäaika päättyi 24.1.2014. 

Osakeannin lopullisen tuloksen mukaan Osakeannin merkintöjen 

kokonaismäärä oli 627.064.325 osaketta, joka vastaa 123 prosenttia 

Osakeannissa tarjotuista 508.151.045 osakkeesta. Ylimerkinnän johdosta 

Yhtiön hallitus joutui leikkaamaan osan toissijaisen merkintäoikeuden 

perusteella tehdyistä merkinnöistä Osakeannin ehtojen mukaisesti. 

Osakeannin seurauksena Yhtiön osakkeiden määrä kasvaa 508.151.045  

kappaleella 854.312.315 osakkeeseen. Osakeantiin osallistui yhteensä 

2.413 merkitsijää. 

Yhtiö keräsi Osakeannilla 4.911.973 euroa uutta omaa pääomaa. 

Merkintähinnasta yhteensä noin 2,4 miljoonaa euroa maksettiin 

kuittaamalla merkintähinta merkitsijöillä Yhtiöltä oleviin korollisiin 

lainoihin liittyviä pääoma- ja/tai korkosaatavia vastaan. Tähän summaan 

sisältyy Savcor Group Oy:n yhteensä noin 2,1 miljoonan euron määräinen 

merkintä.  

Merkintähinta 4.911.973 euroa kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön 

sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakeannilla ei ole vaikutuksia 

Yhtiön rekisteröityyn osakepääomaan. 

Kaupankäynti uusia osakkeita vastaavilla väliaikaisilla osakkeilla alkoi 

Osakeannin ensisijaisen merkintäoikeuden nojalla merkittyjen uusien 

osakkeiden osalta NASDAQ OMX Helsingissä 27.1.2014 uusia osakkeita 

vastaavana väliaikaisena osakelajina. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään 

Yhtiön nykyiseen osakelajiin kun uudet osakkeet on merkitty 

kaupparekisteriin. Osakeannin toissijaisen merkintäoikeuden nojalla 

merkityt ja hyväksytyt uudet osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-

osuustilille kun uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. 

Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 4.2.2014 ja 

saatetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi arviolta 5.2.2014.  
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Cencorp Oyj on yksi johtavista teollisuusautomaatioratkaisujen 

valmistajista. Piirikorttien erikoiskomponenttien ladontaan ja 

jyrsintään, testaukseen ja laserin monipuoliseen käyttöön suunnitellut 

laitteet ja järjestelmät tehostavat asiakkaiden tuotantoa.  Cencorpin 

toinentoimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti 

aurinkosähköön, liittyvistä  sovellutuksista. Cencorp  myy sen omaan 

teknologiaan pohjautuvaa autonmaattista aurinkosähkömodulien 

valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien 

avainkomponetteja. 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. 


