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Tamtron Group Oyj:n kymmenen suurinta osakkeenomistajaa listautumisannin 
päättymisen jälkeen 
 
Seuraavassa taulukossa on esitetty Tamtron Group Oyj:n ("Tamtron" tai "Yhtiö") 
kymmenen suurinta osakkeenomistajaa omistuksineen listautumisannin päättymisen 
jälkeen. Omistustiedot esitetään Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon 
2.12.2022 sekä tiettyjen osakkeenomistajien Yhtiölle toimittamien tietojen perusteella 
eivätkä tiedot sisällä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia. 
 
Osakkeenomistaja Määrä (kpl) Määrä (%) 
Pentti Asikainen 4 173 123 64,72 
Ensto Invest Oy 995 223 15,44 
Mikko Keskinen 312 911 4,85 
Mikko Pakkanen 119 590 1,85 
Hannu Kytölä 85 671 1,33 
Steinar Olsen 75 276 1,17 
Scaleit Group AS 38 500 0,60 
Eana Invest AS 38 500 0,60 
Marainvest N&K Oy 31 847 0,49 
Jaroslav Hronek 30 000 0,47 
10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä 5 900 641 91,52 
Muut osakkeenomistajat 546 871 8,48 
Yhteensä 6 447 512 100,00 
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Tietoa Tamtronista 



 
Tamtron on kansainvälinen punnitusteknologiayhtiö ja tiedonhallintajärjestelmien 
toimittaja, joka toimittaa ratkaisujaan yli 60 maahan, kaikille suurimmille 
teollisuudenaloille, kuten maanrakennus, kaivosalan, puunkäsittelyn, jätteenkäsittelyn 
ja kierrätysalan, satamateollisuuden, kuljetus- ja logistiikka-alan sekä prosessi- ja 
valmistavan teollisuuden toimijoille. Vaakalaitteiden lisäksi Tamtron tuottaa 
asiakkailleen myös kattavat elinkaaripalvelut, sisältäen vaakojen varmennuspalvelut, 
huollon ja ylläpidon sekä varaosapalvelut. 

Tamtronin kehittämät punnitustiedon ohjelmistot auttavat asiakkaita yhdistämään 
kaiken tiedon automaattisesti ja vaivattomasti yhteen järjestelmään hyödyntäen 
viimeisintä teknologiaa ja pilvipalveluja. Yhtiön pääkonttori on Tampereella, samoin 
tuotteiden kokoonpano ja testaus. Lisäksi Tamtronilla on tytäryhtiöt kahdeksassa eri 
Euroopan maassa. 

 
 
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. 
 


