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SUOMINEN YHTYMÄ OYJ      PÖRSSITIEDOTE 28.10.2003 KLO 12.30

SUOMINEN KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN

Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus on tänään päättänyt osakepääoman korottamisesta
uusmerkinnällä ylimääräisen yhtiökokouksen 22.10.2003 antaman valtuutuksen nojalla.
Suominen tarjoaa osakkeenomistajiensa merkittäväksi enintään 7 913 154 uutta osaketta hin-
taan 2,70 euroa osakkeelta jäljempänä esitettävien ehtojen mukaisesti.

Osakkeenomistaja, joka on osakeannin täsmäytyspäivänä 31.10.2003 merkittynä yhtiön
osakasluetteloon, saa yhden vapaasti luovutettavissa olevan merkintäoikeuden jokaista täsmäy-
tyspäivänä omistamaansa osaketta kohden. Osakkeenomistaja tai se, jolle merkintäoikeus on
siirtynyt, on oikeutettu merkitsemään jokaista kahta merkintäoikeutta kohden yhden uuden
osakkeen.

Merkintäaika alkaa 5.11.2003 ja päättyy 28.11.2003. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupan-
käynnin kohteena Helsingin Pörssin päälistalla 5. - 21.11.2003.

Mikäli kaikki tarjotut osakkeet merkitään, Suominen kerää annilla noin 21 miljoonaa euroa.
Varat käytetään Codi International BV:n oston osittaiseen rahoitukseen.

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy.

Tampereella lokakuun 28. päivänä 2003

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

Heikki Bergholm
Toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Bergholm, puh. 010 214 300

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Rahoitustarkastus
Keskeiset tiedotusvälineet

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Etelä-
Afrikassa, Yhdistyneessä Kuningaskunnassa eikä Yhdysvalloissa eikä tämä tiedote ole tarjous
tai pyyntö ostaa tai merkitä Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeita missään sellaisessa maassa,
jossa tarjous tai pyyntö ostaa tai merkitä osakkeita edellyttäisi rekisteröintiä tai viranomaisten
hyväksymistä.

Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain
vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act 1933) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain sallimissa poikkeus-
tapauksissa.
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LIITE

OSAKEANNIN EHDOT

Suominen Yhtymä Oyj:n (”Yhtiö”) ylimääräinen yhtiökokous päätti 22.10.2003 valtuuttaa Yhtiön
hallituksen päättämään Yhtiön osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä enintään
3 956 577 eurolla tarjoamalla osakkeenomistajien merkittäväksi enintään 7 913 154 uutta
osaketta (”Osake”), joiden  kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,50 euroa osakkeelta.

Yhtiön hallitus on yhtiökokouksen valtuutuksen nojalla päättänyt 28.10.2003 korottaa Yhtiön
osakepääomaa uusmerkinnällä enintään 3 956 577  eurolla tarjoamalla osakkeenomistajien
merkittäväksi enintään 7 913 154 Osaketta tässä esitettyjen ehtojen mukaisesti (”Osakeanti”).
Korotuksen lopullinen määrä riippuu siitä, merkitäänkö kaikki tarjotut Osakkeet. Mahdollisesti
merkitsemättä jääviä osakkeita ei tarjota edelleen. Osakeannin seurauksena Yhtiön osake-
pääoma voi nousta 7 913 154 eurosta enintään 11 869 731 euroon ja osakkeiden lukumäärä
vastaavasti 15 826 308 osakkeesta enintään 23 739 462 osakkeeseen. Osakeannissa liikkee-
seen laskettavat Osakkeet vastaavat enintään 50 prosenttia Yhtiön osakkeiden lukumäärästä ja
niiden tuottamista äänistä ennen Osakeantia.

Oikeus merkintään 

Osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi samassa suhteessa kuin he
ennestään omistavat Yhtiön osakkeita.

Osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä 31.10.2003 merkittynä Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n (“APK”) ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, saa yhden vapaasti luo-
vutettavissa olevan merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”) jokaista täsmäytyspäivänä omista-
maansa osaketta kohden. Osakkeenomistaja tai se, jolle Merkintäoikeus on siirtynyt, on oikeu-
tettu merkitsemään jokaista kahta (2) Merkintäoikeutta kohden yhden (1) uuden Osakkeen.

Osakkeiden murto-osia ei voida merkitä. Yhtiön hallitus tulee hyväksymään kaikki Osakeannin
ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät.

Merkintähinta 

Osakkeen merkintähinta on 2,70 euroa Osakkeelta.

Osakeannin täsmäytyspäivä

Osakemerkintään oikeuttava Osakeannin täsmäytyspäivä on 31.10.2003. Viimeistään
28.10.2003 Helsingin Arvopaperi- ja johdannaispörssi, Selvitysyhtiö Oy:stä (”Helsingin Pörssi”)
ostetut Yhtiön osakkeet oikeuttavat Merkintäoikeuksiin.



3(5)

Merkintäaika ja -paikka

Merkintäaika alkaa 5.11.2003 ja päättyy 28.11.2003 klo 16.00. Merkintäpaikat vastaanottavat
merkintätoimeksiantoja tavanomaisina aukioloaikoinaan.

Merkintäpaikkoina toimivat Nordea Pankki Suomi Oyj:n (”Nordea Pankki”) omaisuuspalvelu-
konttorit, Nordea Yksityispankin konttorit, Nordea Private Wealth Management -yksiköt, sekä
Nordea Asiakaspalvelu Solo-tunnuksilla suomeksi, puh. 0200 3000 (pvm) ja ruotsiksi,  puh.
0200 5000 (pvm).

Merkintätoimeksiannon antaminen puhelimitse Nordea Asiakaspalvelun kautta edellyttää voi-
massa olevaa Solo-sopimusta. Ainoastaan yksityishenkilöt voivat antaa merkintätoimeksiannon
puhelimitse Nordea Asiakaspalvelun kautta Solo-tunnuksilla. Merkintätoimeksiannon antaminen
Nordea Asiakaspalvelun kautta edellyttää, että Merkintäoikeudet ovat Nordea Pankissa olevalla
arvo-osuustilillä. Asiakaspalvelun puhelut nauhoitetaan.

Merkintätoimeksiantoja vastaanottavat myös tilinhoitajayhteisöt, jotka ovat tehneet Nordea
Pankin kanssa sopimuksen asiakkaidensa merkintöjen välittämisestä. 

Osakemerkinnän tekeminen

Yhtiön osakkeenomistaja, joka on merkitty APK:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon
31.10.2003, saa toimeksiantolomakkeen toimintaohjeineen omalta tilinhoitajayhteisöltään omai-
suudenhoitosopimuksensa mukaisesti. Toimeksiantolomakkeita on saatavilla myös tilinhoi-
tajayhteisöjen toimipaikoista.

Merkintäoikeuksien haltija osallistuu Osakeantiin merkitsemällä Osakkeita arvo-osuustilillään
olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla merkintähinnan. Merkinnän tekemiseksi Merkintä-
oikeuksien haltijan on annettava merkintätoimeksianto oman tilinhoitajayhteisönsä ohjeiden
mukaisesti. Niiden Merkintäoikeuksien haltijoiden, joiden Merkintäoikeudet on rekisteröity
hallintarekisterin pitäjän nimiin, on annettava merkintätoimeksianto oman omaisuudenhoitajansa
antamien ohjeiden mukaisesti.

Merkintätoimeksianto on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa.

Merkintäoikeuksien haltijan tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että hän antaa tilinhoitaja-
yhteisölleen Osakeantia koskevat toimintaohjeensa ajoissa. Tilinhoitajayhteisöt saattavat pyytää
Osakeantiin osallistuvia sijoittajia antamaan toimeksiannon jo ennen Merkintäoikeuksien
kaupankäynnin päättymispäivää 21.11.2003. Useat tilinhoitajayhteisöt pyrkivät omaisuuden-
hoitosopimustensa perusteella myymään käyttämättä jääneet  Merkintäoikeudet  asiakkaan
lukuun Helsingin Pörssissä ja ohjeistavat tämän vuoksi asiakkaansa antamaan toimeksiantonsa
hyvissä ajoin ennen Merkintäoikeuksien kaupankäynnin päättymistä. Merkintäoikeudet, joita ei
ole käytetty viimeistään 28.11.2003, raukeavat arvottomina.

Merkintöjen maksu
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Osakkeiden merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhtey-
dessä oman tilinhoitajayhteisön  tai merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti.  

Kirjaaminen arvo-osuustileille

Merkintäoikeudet kirjataan 3.11.2003 omana arvo-osuuslajinaan niiden osakkeenomistajien
arvo-osuustileille, jotka Osakeannin täsmäytyspäivänä 31.10.2003 ovat merkittyinä APK:n yllä-
pitämään Yhtiön osakasluetteloon.

Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Osakkeet kirjataan arvo-osuustileille osakemerkinnän
jälkeen erillisenä arvo-osuuslajina (“Suominen Yhtymä Uudet”), joka yhdistetään Yhtiön nykyi-
seen osakelajiin, kun osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin. Yhdistäminen
tapahtuu arviolta 8.12.2003.

Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla

Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa. Ne ovat julkisen kaupankäynnin kohteena
Helsingin Pörssissä 5.11.2003 klo 10.00 alkaen. Julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla
päättyy 21.11.2003 klo 18.00.

Merkintäoikeuksien pörssierä on 100 ja kaupankäyntitunnus on “SUO1VU0103”.

Merkintäoikeuksien haltijalla on lisäksi merkintätoimeksiannon jättämisen yhteydessä
mahdollisuus ostaa tai myydä tasoituseräkaupassa merkintäsuhteen ylittävä tai alittava osa
Merkintäoikeuksista eli yksi (1) Merkintäoikeus. Merkintäoikeuksien tasoituseräkauppa jatkuu
enintään merkintäajan päättymiseen saakka. Tasoituseräkauppa voidaan keskeyttää ennen
merkintäajan päättymistä.

Kaupankäynti uusilla Osakkeilla

Uudet Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalla Suominen
Yhtymä Uudet -arvo-osuuslajina kaupankäyntitunnuksella “SUO1VN0103” ensimmäisenä
pörssipäivänä merkintäajan päättymisen jälkeen eli 1.12.2003. Arvo-osuuslaji Suominen
Yhtymä Uudet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin heti sen jälkeen, kun osakepääoman
korotus on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 8.12.2003.

Tiettyjä osakkeenomistajia koskevat rajoitukset osallistua Osakeantiin

Henkilöt tai tahot, joiden kotipaikka tai rekisteröity osoite on Yhdistyneessä Kuningaskunnassa
tai Yhdysvalloissa, voivat osallistua Osakeantiin ainoastaan Yhdistyneen Kuningaskunnan tai
Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalainsäädännön mukaisissa poikkeustapauksissa
(institutionaalisille sijoittajille tehtävä niin sanottu private placement).

Osakeantiin eivät voi osallistua henkilöt tai muut tahot sellaisissa valtioissa tai alueilla, joiden
lainsäädäntö asettaa rajoituksia tämän listalleottoesitteen levittämiselle tai Osakkeiden
tarjoamiselle. Tällaisia maita ovat esimerkiksi Australia, Etelä-Afrikka, Hongkong ja Japani.
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Henkilöiden tai muiden tahojen, jotka saavat tämän listalleottoesitteen haltuunsa, tulee hankkia
tiedot mahdollisesti sovellettavista rajoituksista ja noudattaa niitä. Yhtiö ei ota vastuuta
kenenkään yksityis- tai oikeushenkilön mainittujen rajoitusten vastaisista toimista.

Toimenpidekulut

Merkitsijöiltä ei veloiteta osakemerkinnän tekemisestä tai tasoituseräkaupasta erillisiä kuluja tai
palkkioita.

Merkintäpaikka tai tilinhoitajayhteisö veloittaa julkisesta kaupankäynnistä Merkintäoikeuksilla
palveluhinnastonsa mukaisen palkkion. Tilinhoitajayhteisöt saattavat myös veloittaa maksun
esim. Osakeantia koskevan toimeksiantokirjeen lähettämisestä asiakkaidensa kanssa tehtyjen
sopimusten mukaisesti.

Osakasoikeudet

Uudet Osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon 1.1.2003 alkaneelta tilikaudelta mahdollisesti
jaettavasta osingosta lukien. Osakkeet tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä
siitä lähtien, kun osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin.

Informaatio

Osakeyhtiölain 4 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä Yhtiön
pääkonttorissa, osoitteessa Hämeenkatu 7 B, 33100 Tampere.

Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää osakepääoman korotukseen ja Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja
niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.


