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TAMTRON GROUP OYJ ON JÄTTÄNYT LISTALLEOTTOHAKEMUKSEN 
OSAKKEIDENSA LISTAAMISEKSI NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET 
FINLAND -MARKKINAPAIKALLE 
 
Tamtron Group Oyj (”Tamtron” tai ”Yhtiö”) ilmoitti 14.11.2022 hallituksen 
päättämästä listautumisannista (”Listautumisanti”) ja aikomuksestaan hakea 
osakkeidensa ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq 
Helsinki”) ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle 
(”First North”) (”Listautuminen”). 
 
Tamtron on tänään 22.11.2022 jättänyt hakemuksen Nasdaq Helsingille Yhtiön 
osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi First Northissa. Kaupankäynnin 
Yhtiön osakkeilla First Northissa odotetaan alkavan arviolta 2.12.2022 
kaupankäyntitunnuksella ”TAMTRON”, mikäli Nasdaq Helsinki hyväksyy Yhtiön 
listalleottohakemuksen. 
 
Listautumista koskeva Finanssivalvonnan 14.11.2022 hyväksymä suomenkielinen 
EU:n kasvuesite (”Esite”) sekä siihen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ovat saatavilla 
sähköisinä versioina Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa 
www.tamtrongroup.com/listautuminen ja Nordnet Bank Abp Suomen sivuliikkeen 
verkkosivustolla osoitteessa www.nordnet.fi/tamtron. Esite sekä siihen viittaamalla 
sisällytetyt asiakirjat ovat lisäksi saatavilla tulostettuina versioina Yhtiön 
rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa Vestonkatu 11, 33580 Tampere ja Nasdaq 
Helsingin vastaanotossa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki. 
 
Neuvonantajat 
 
Tamtronin taloudellisena neuvonantajana ja Nasdaq First North Growth Market 
Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii Translink 
Corporate Finance Oy. Listautumisannin tiettyihin oikeudellisiin seikkoihin liittyvästä 
neuvonannosta Yhtiölle vastaa Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy. Yhtiön 
viestinnällisenä neuvonantajana toimii Miltton Oy. 
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Tärkeää tietoa 
 
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi 
suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, 
Uuteen-Seelantiin, Singaporeen, Etelä-Afrikkaan tai mihinkään muuhun valtioon, 
jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Tämä tiedote ei ole tarjous 
arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä 
Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain 
(muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai 
ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita 
koskevasta suunnitellusta listautumisannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä 
arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä 
tai jaeta eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa. 
 
Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu 
erityisiä oikeudellisia rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Translink Corporate 
Finance Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan. 
 
Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule 
tulkita kattavaksi tai täydelliseksi. Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai 
tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä 
alueilla, joilla niiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden 
rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun 
kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei 
tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin 
tämä tiedote viittaa, elleivät ne tee sitä Yhtiön mahdollisesti julkaisemaan 
esitteeseen sisältyvien tietojen perusteella. 
 
Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle Suomen 
ulkopuolella. Lukuun ottamatta Suomea, mitään toimenpiteitä arvopapereiden 
tarjoamiseksi yleisölle ei ole tehty eikä tulla tekemään siten, että se edellyttäisi 
esitteen julkaisemista. Arvopapereita voidaan tarjota sijoittajille muussa Euroopan 
talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa ainoastaan tilanteessa, jossa jokin 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 14.6.2017 antaman asetuksen (EU) 2017/1129 
1 artiklan 4 kohdan poikkeuksista soveltuu. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota 
arvopapereita yleisölle” tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa 
kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot 
tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä 
päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä. 
 
Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat 
Yhtiön liiketoiminnan strategiasta, taloudellisesta tilasta, kannattavuudesta, 
toiminnan tuloksesta ja markkinatiedosta sekä muut lausumat, jotka eivät ole 
historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty 



sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyr
kiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut 
vastaavat tai vastaavat kielteiset ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. 
Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, 
jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen 
liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa 
näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuun ottamatta soveltuvaan lakiin 
perustuvaa olennaisen tiedon julkistusvelvoitetta Yhtiöllä ei ole aikomusta tai 
velvollisuutta päivittää tai oikaista tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen 
julkistamisen jälkeisten tapahtumien tai olosuhteiden huomioon ottamiseksi. 


