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VALOE OYJ ON VASTAANOTTANUT ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 5 §:N MUKAISEN 

LIPUTUSILMOITUKSEN KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERALTA 

Valoe Oyj (jäljempänä ”Valoe”) julkistaa arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisesti 

vastaanottaneensa 5.10.2015 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen liputusilmoituksen 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralta (jäljempänä ”Etera”). Eteran liputusilmoituksen mukaan sen osuus 

Valoen osakkeiden kokonaismäärästä ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä voi ylittää 10 % tuloksena 

alla kuvatusta järjestelystä ja järjestely voi siten johtaa liputusrajan ylittymiseen. 

1. Liikkeeseenlaskija 

Valoe Oyj, yritys- ja yhteisötunnus 0749606-1  

 

2. Ilmoitusvelvollinen 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, yritys- ja yhteisötunnus 0117086-1. 

 

3. Ilmoituksen peruste 

Järjestely, joka toteutuessaan johtaa arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5:ssä tarkoitetun osakkeiden 

kokonaismäärästä ja äänimäärästä laskettavan 10 %:n liputusrajan ylittymiseen. 

 

4. Päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin 

5.10.2015 

 

5. Liputusraja, joka on ylitetty 

10 % Valoen kaikkien osakkeiden kokonaismäärästä ja sen osakkeiden äänimäärästä  

 

6. Järjestely 

Etera, joka on ennen tässä jäljempänä kuvattua järjestelyä omistanut yhteensä 63.673.860 kappaletta 

Valoen osaketta, on päättänyt merkitä Valoen 29.5.2015 tiedottaman, Valoen pääomarakenteen 

vahvistamiseksi tarvittavan rahoituksen saamiseksi liikkeelle laskemaa enintään 7.700.000 euron suuruista 

vaihtovelkakirjalainaa muuttamalla sillä olleet Valoen vaihtovelkakirjalaina I/2013 lainaosuudet 

vaihtovelkakirjalaina I/2015 lainaosuuksiksi kokonaisuudessaan vaihtovelkakirjalaina I/2013 pääoman ja 

koron osalta. Valoen vaihtovelkakirjalainan merkitsemistä vastaan Valoe antaa samanaikaisesti maksutta 

enintään 770.000.000 kappaletta laina-osuuksia. Laina-osuuksia annetaan yksi (1) kappale kutakin 

merkittyä 0,01 euron lainapääomaa vastaan. Vaihtovelkakirjalainan minimimerkintä on sata tuhatta 

(100.000,00) euroa. 

Vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti velkakirjan haltijalla on oikeus vaihtaa velkakirja Valoen 

osakkeisiin vaihtoaikana (osakkeiden merkintäaika), joka alkaa 1.8.2015 ja päättyy 1.8.2018.  
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Velkakirjan mukainen yksi (1) 0,01 euron laina-osuus oikeuttaa velkakirjan haltijan merkitsemään yhden (1) 

uuden Valoen osakkeen. Laina-osuuksien perusteella tehtävien osakemerkintöjen seurauksena Valoe antaa 

enintään 770.000.000 yhtiön uutta osaketta.  

Laina-aika alkaa vaihtovelkakirjalainan maksamisesta Valoelle ja päättyy 1.8.2018, jolloin 

vaihtovelkakirjalaina erääntyy lainaehtojen mukaisesti kokonaisuudessaan takaisinmaksettavaksi. 

Etera on 5.10.2015 merkinnyt Valoen vaihtovelkakirjalainaa sen ehtojen mukaisesti 1.766.958,9 eurolla. 

Merkinnän johdosta Etera saa, Valoen hallituksen hyväksyessä Eteran tekemän merkinnän, 176.695.890 

kappaletta Valoen lainaosuuksia, jotka Etera voi vaihtaa vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti Valoen 

osakkeisiin. 

Järjestelyn johdosta Eteran omistamien Valoen osakkeiden lukumäärä ja niiden tuottama äänimäärä voi 

nousta alla kuvattuihin määriin: 

Osakkeiden 

lukumäärä 

% osakkeista Äänimäärä % äänimäärästä 

240.369.750 14,7% 240.369.750 14,7% 

 

Edellä mainitut osuudet on laskettu suhteessa 5.10.2015 kaupparekisteriin merkittyyn Valoen 

osakemäärään ja siihen liittyvään äänimäärään eli 862.472.136 osakkeeseen ja ääneen lisättynä 

Vaihtovelkakirjalainan osakkeisiin oikeuttavalla enimmäismäärällä eli 770.000.000 osakkeella. 

 

Mikkelissä 5. päivänä lokakuuta 2015 

Valoe Oyj 

Iikka Savisalo 

Toimitusjohtaja  

 

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj 

p. 0405216082, email: iikka.savisalo@valoe.com 

 

Jakelu:NASDAQ OMX Helsinki Oy 

Keskeiset tiedotusvälineet 

www.valoe.com 

 

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. 

Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, 

modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on 

Mikkelissä. 


