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ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS SAVCOR-KONSERNIIN 

KUULUVIEN YHTIÖIDEN OMISTUKSISTA CENCORPISSA 

 

 

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

10 §:n mukaisesti vastaanottaneensa 30.1.2014 arvopaperimarkkinalain 9 

luvun 5 §:n mukaiset liputusilmoitukset. 

 

Cencorpin saamat ilmoitukset koskevat Savcor Group Oy:tä, Savcor Group 

Limitediä ja Savcor Invest B.V.:tä. Savcor Group Oy omistaa välillisesti 

noin 63 % Savcor Group Limitedistä, ja käyttää siten määräysvaltaa Savcor 

Group Limitedissä. Savcor Group Oy omistaa täysimääräisesti Savcor Invest 

B.V. -nimisen yhtiön. 

 

Cencorpin vastaanottamien liputusilmoitusten mukaan Cencorpin 9.12.2013 

päättämässä osakeannissa osakkeita merkinneen Savcor Group Oy:n suoraan 

omistama osuus Cencorpin osakkeiden kokonaismäärästä ja osakkeiden 

tuottamasta äänimäärästä on 40,57 % sen jälkeen kun Cencorpin 9.12.2013 

päättämässä osakeannissa merkityt ja hyväksytyt uudet osakkeet on merkitty 

kaupparekisteriin arviolta 4.2.2014. Savcor Group Oy omistaa tällä 

päivämäärällä suoraan noin 34,44 % Cencorpin kaikista osakkeista ja niiden 

tuottamasta äänimäärästä. Edelleen, liputusilmoitusten mukaan Cencorpin 

9.12.2013 päättämässä osakeannissa osakkeita merkinneen Savcor Invest B.V. 

-nimisen yhtiön osuus Cencorpin osakkeiden kokonaismäärästä ja osakkeiden 

tuottamasta äänimäärästä on 4,61 % sen jälkeen kun Cencorpin 9.12.2013 

päättämässä osakeannissa merkityt ja hyväksytyt uudet osakkeet on merkitty 

kaupparekisteriin arviolta 4.2.2014 kun se tällä hetkellä on 5,06 %. 

 

Lisäksi Savcor Group Oy:n välillisesti omistaman Savcor Group Limitedin 

osuus Cencorpin osakkeiden kokonaismäärästä ja osakkeiden tuottamasta 

äänimäärästä on 15,61 % sen jälkeen kun Cencorpin 9.12.2013 päättämässä 

osakeannissa merkityt ja hyväksytyt uudet osakkeet on merkitty 

kaupparekisteriin arviolta 4.2.2014. Savcor Group Limited omistaa tällä 

päivämäärällä noin 38,52 % Cencorpin kaikista osakkeista. 

 

Jäljempänä tarkemmat tiedot Savcor-konserniin kuuluvien yhtiöiden 

omistuksista ja äänioikeuksista Cencorpissa: 

 

Nimi: Savcor Group Oy, yritys- ja yhteisötunnus 0483411-7 

Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä ennen 119.235.078  

Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä jälkeen 346.591.142 

Osuus osakkeista jälkeen noin 40,57% 

Osuus äänistä jälkeen noin 40,57% 

 

Nimi: Savcor Group Ltd, yritys- ja yhteisötunnus ACN127734196 

Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä ennen 133.333.333  

Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä jälkeen 133.333.333 

Osuus osakkeista jälkeen noin 15,61% 

Osuus äänistä jälkeen noin 15,61% 

 

Nimi: Savcor Invest B.V., yritys- ja yhteisötunnus KVK 34365835 

Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä ennen 17.499.999  

Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä jälkeen 39.374.994 

Osuus osakkeista jälkeen noin 4,61% 

Osuus äänistä jälkeen noin 4,61% 

 

 

 



 

 

 

Edellä mainitut Savcor-konsernin yhtiöt omistavat näin ollen noin 60,79 % 

Cencorpin osakkeiden kokonaismäärästä ja osakkeiden tuottamasta 

äänimäärästä sen jälkeen kun Cencorpin 9.12.2013 päättämässä osakeannissa 

merkityt ja hyväksytyt uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin 

arviolta 4.2.2014. Savcor-konsernin yhtiöt omistavat tällä päivämäärällä 

noin 78,00 % Cencorpin kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta 

äänimäärästä. 

 

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. 
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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 

automaattista 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.  

 


