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CENCORP OYJ: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS 

 

 

Cencorp Oyj (jäljempänä "Cencorp") julkistaa arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 

§:n mukaisesti vastaanottaneensa 29.1.2014 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n 

mukaisen liputusilmoituksen. 

 

Cencorpin saama ilmoitus koskee Sauli Kiurua, joka käyttää määräysvaltaa Cencorpin 

osakkeita Cencorpin 9.12.2013 päättämässä osakeannissa merkinneissä Gaselli Capital 

Oy:ssä ja sen täysin omistamassa tytäryhtiössä Gaselli Capital Partners Oy:ssä. Yhtiön 

vastaanottaman liputusilmoituksen mukaan Sauli Kiuru on saanut tietää, että hänen osuus 

Cencorpin osakkeiden kokonaismäärästä ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ylittää 10 

% sen jälkeen kun Cencorpin 9.12.2013 päättämässä osakeannissa merkityt ja hyväksytyt 

uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin arviolta 4.2.2014. 

 

Cencorpin saaman arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen omistusosuuden muutoksen 

seurauksena Sauli Kiurun omistus Cencorpin osakkeista ja äänioikeuksista on hänen 

määräysvaltayhteisöjensä kautta seuraava: 

 

Nimi: Gaselli Capital Oy, yritys- ja yhteisötunnus 1066421-4 

Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä ennen 0  

Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä jälkeen 100.878.625 

Osuus osakkeista jälkeen noin 11,7% 

Osuus äänistä jälkeen noin 11,7% 

 

Nimi: Gaselli Capital Partners Oy:n, yritys- ja yhteisötunnus 1110556-1 

Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä ennen 0  

Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä jälkeen 15.000.000 

Osuus osakkeista jälkeen noin 1,8% 

Osuus äänistä jälkeen noin 1,8% 

 

Gaselli Capital Oy:n ja Gaselli Capital Partners Oy:n yhdessä omistamien Cencorpin 

osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä on 115.878.625 osaketta ja 115.878.625 ääntä joka 

on noin 13,5 % osakkeista ja äänistä sen jälkeen kun uudet osakkeet merkitään 

kaupparekisteriin arviolta 4.2.2014. 

 

Ilmoituksen peruste on Cencorpin 9.12.2013 päättämä osakeanti, jossa hyväksytyt uudet 

osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 4.2.2014. 

 

Cencorpin osakkeiden lukumäärä on 346.161.270 osaketta ja osakeannissa merkittyjen 

osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin arviolta 4.2.2014 osakkeiden 

lukumäärä on 854.312.315. 

 

 

 

Mikkelissä 29. päivänä tammikuuta 2014 

 

Cencorp Oyj 

Iikka Savisalo 

Toimitusjohtaja 

 

Lisätietoja:  

Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Cencorp Oyj  

p. 0405216082  

email: iikka.savisalo@cencorp.com  

 

Jakelu:  

NASDAQ OMX Helsinki Oy 

Keskeiset tiedotusvälineet  

www.cencorp.com 

 

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 
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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.  


