
  

OSAKEANNIN EHDOT 

Yleistä 

Incap Oyj:n (”Incap” tai ”Yhtiö”) 23.10.2020 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesta osakeannista. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 
1 455 056 uutta osaketta. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus valtuutettiin päättämään 
muista osakeannin ehdoista. Valtuutus on voimassa 31.12.2020 saakka. Valtuutus ei kumonnut hallitukselle aikaisemmin 
annettuja valtuutuksia. 
 
Yhtiön hallitus päätti 26.10.2020 laskea liikkeeseen yllä mainitun ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen 
nojalla enintään 1 455 056 uutta osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”) osakkeenomistajien merkintäetuoikeutta noudattaen 
(”Osakeanti”) näiden ehtojen mukaisesti.  
 
Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 33 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja 
äänistä ennen Osakeantia sekä noin 25 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Osakeannin jälkeen olettaen, että 
Osakeanti toteutuu täysimääräisenä. Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta Osakeannin seurauksena nykyisestä 
4 365 168 osakkeesta enintään 5 820 224 osakkeeseen. 
 
UB Securities Oy on Osakeannin pääjärjestäjä (”UB” tai ”Pääjärjestäjä”). 
 
Yhtiön osakkeenomistajat Oy Etra Invest Ab, Joensuun Kauppa ja Kone Oy, K22 Finance Oy ja Kari Kakkonen ovat 
sitoutuneet 22.10.2020 ja Yhtiön hallituksen jäsen Carl-Gustaf von Troil on sitoutunut 23.10.2020 peruuttamattomasti 
merkitsemään Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Tarjottavia Osakkeita yhteensä vähintään noin 3,8 miljoonalla 
eurolla. Sitoumukset vastaavat noin 34,7 prosenttia Tarjottavista Osakkeista. Annettujen merkintäsitoumusten mukaisesti 
Oy Etra Invest Ab ja Joensuun Kauppa ja Kone Oy merkitsevät kumpikin erikseen yli 5,0 prosenttia Tarjottavista 
Osakkeista. Sitoumukset on annettu tavanomaisin ehdoin, mukaan lukien, että kellään sitoumuksen antajalla ei ole 
velvollisuutta merkitä Tarjottavia Osakkeita siten, että merkitsijän omistusosuus Yhtiössä nousisi 30,0 prosenttiin Yhtiön 
äänimäärästä. 
 
Oikeus merkitä Tarjottavia Osakkeita 

Oikeus merkitä Tarjottavia Osakkeita Merkintäoikeuksilla (Ensisijainen Merkintä) 
 
Tarjottavat Osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäviksi Olemassa Olevien Osakkeiden omistuksen 
mukaisessa suhteessa. 
 
Osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä 28.10.2020 (”Täsmäytyspäivä”) merkitty Euroclear Finlandin 
(PL 1110, Urho Kekkosen katu 5C, 00101 Helsinki) ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen 
olemassa olevien Osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu 
osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen Merkintäoikeuden 
(ISIN-tunnus FI4000452453, kaupankäyntitunnus ICP1VU0120) kutakin Täsmäytyspäivänä omistamaansa kolmea (3) 
Olemassa Olevaa Osaketta kohden. 
 
Jos osakkeenomistaja ei omista vähintään kolmea (3) Olemassa Olevaa Osaketta Täsmäytyspäivänä, osakkeenomistajalle 
ei anneta yhtään Merkintäoikeutta. Jos osakkeenomistajan  Osakeannin Täsmäytyspäivänä omistamien Olemassa Olevien 
Osakkeiden lukumäärä ei ole kolmella jaollinen, Merkintäoikeuksiin oikeuttavien Olemassa Olevien Osakkeiden 
lukumäärä pyöristetään alaspäin lähimpään kolmella jaolliseen lukuun.   
 
Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-
osuusjärjestelmässä 29.10.2020. 
 
Osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle Merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään yhden (1) 
Tarjottavan Osakkeen yhtä (1) Merkintäoikeutta kohden (”Ensisijainen Merkintä”). Tarjottavien Osakkeiden murto-
osia ei voi merkitä, eli yhden (1) Tarjottavan Osakkeen merkitsemiseen tarvitaan tasan yksi (1) Merkintäoikeus. 
 
Oikeus merkitä Ensisijaisessa Merkinnässä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia Osakkeita ilman Merkintäoikeuksia 
(Toissijainen Merkintä) 
 



Mikäli kaikkia Tarjottavia Osakkeita ei merkitä Ensisijaisen Merkinnän perusteella, Yhtiön osakkeenomistajalla ja muulla 
sijoittajalla on (ilman oikeutta Ensisijaiseen Merkintään) oikeus merkitä Tarjottavia Osakkeita, joita ei ole merkitty 
Ensisijaisen Merkinnän perusteella (”Toissijainen Merkintä”). 
 
Mikäli kaikkia Tarjottavia Osakkeita ei ole merkitty Toissijaisen Merkinnän jälkeen, jäljelle jääneet Tarjottavat Osakkeet 
voidaan allokoida merkittäväksi hallituksen päättämällä tavalla. 
 
Merkintähinta 
 
Merkintähinta on 7,50 euroa Tarjottavalta Osakkeelta (”Merkintähinta”). Merkintähinta sisältää merkintäoikeusanneille 
tavanomaisen alennuksen verrattuna Yhtiön osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä (”Helsingin Pörssi”) 
Osakeannista päättämistä välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä. 
 
Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 
 
Merkintäaika 
 
Merkintäaika alkaa 2.11.2020 klo 10:00 ja päättyy 16.11.2020 klo 16:30 Suomen aikaa (”Merkintäaika”). Tilinhoitajat 
voivat asettaa merkinnän tekemiselle Merkintäajan päättymistä aikaisemmin päättyviä aikarajoja. Merkintäetuoikeutta 
tulee käyttää Merkintäaikana. 
  
Tarjottavien Osakkeiden merkintä Ensisijaisessa Merkinnässä ja maksut 
 
Merkintäoikeuksien haltija voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Tarjottavia Osakkeita arvo-osuustilillään olevilla 
Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan kokonaisuudessaan. 
 
Merkintäoikeuksien antamiseen muissa maissa kuin Suomessa asuville Yhtiön osakkeenomistajille ja Tarjottavien 
Osakkeiden antamiseen Merkintäoikeuksia käyttäville henkilöille, jotka asuvat muissa maissa kuin Suomessa, voi 
vaikuttaa kyseisten maiden arvopaperilainsäädäntö. Tämän johdosta tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta 
osakkeenomistajat, joiden Olemassa Olevat Osakkeet on rekisteröity suoraan arvo-osuustilille ja joiden rekisteröity osoite 
on Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Japanissa, Uudessa-
Seelannissa tai muussa valtiossa, jossa osallistuminen Osakeantiin ei olisi sallittua (”Rajoitetut Maat”), eivät välttämättä 
saa Merkintäoikeuksia eivätkä ole oikeutettuja merkitsemään Tarjottavia Osakkeita. Yhtiön osakasluetteloon Suomessa 
rekisteröity kukin tällainen osakkeenomistaja voi pankin, hallintarekisterin hoitajan, omaisuudenhoitajan tai muun 
rahoituksen välittäjän kautta, jossa sen osakkeet ovat säilytyksessä, myydä osan tai kaikki lukuunsa hallinnoiduista 
Merkintäoikeuksista siinä laajuudessa kuin sopimusjärjestelyt ja soveltuvat lait sallivat, ja saada myyntituotot 
(vähennettyinä kuluilla) tililleen. Jos sijoittaja on Euroopan talousalueen ulkopuolella, Yhtiö voi harkintansa mukaan 
hyväksyä merkinnän, jos tämä on soveltuvan lain mukaan sallittua. 
 
Yksi (1) Merkintäoikeus oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden (1) Tarjottavan Osakkeen. Tarjottavien Osakkeiden 
murto-osia ei voi merkitä. Voidakseen osallistua Osakeantiin Merkintäoikeuksien haltijan on annettava 
merkintätoimeksianto oman tilinhoitajansa tai omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti. Merkintäoikeuksien haltija, 
joka ei saa merkintäohjeita omalta tilinhoitajaltaan, voi ottaa yhteyttä Pääjärjestäjään. 
 
Jos Merkintäoikeuteen oikeuttava osake on pantattu tai sitä koskee jokin muu rajoitus, Merkintäoikeutta ei välttämättä 
voi käyttää ilman pantinhaltijan tai muun oikeudenhaltijan suostumusta. 
 
Merkintätoimeksiantoja voidaan antaa tilinhoitajille tai omaisuudenhoitajille. 
 
Osakeannissa merkittävien Tarjottavien Osakkeiden Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän 
tekemisen yhteydessä Pääjärjestäjän tai tilinhoitajan tai omaisuudenhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.  
 
Niiden osakkeenomistajien tai muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, joiden osakkeet tai Merkintäoikeudet on 
rekisteröity hallintarekisterin hoitajan nimiin, on annettava merkintätoimeksianto hallintarekisterin hoitajan ohjeiden 
mukaisesti.  
 
Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Merkintätoimeksianto voidaan hylätä, mikäli 
merkintämaksua ei makseta näiden ehtojen mukaisesti tai jos maksua ei tehdä täysimääräisesti. Maksettu merkintämaksu 
palautetaan tällaisessa tilanteessa merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 
 



Ensisijaisen Merkinnän perusteella tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin näiden 
ehtojen kohdan ”Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa” mukaisesti.  
 
Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina Merkintäajan päättyessä 16.11.2020 klo 16:30.  
 
Tarjottavien Osakkeiden merkintä Toissijaisessa Merkinnässä ja maksut 
 
Mikäli kaikkia Tarjottavia Osakkeita ei merkitä Ensisijaisen Merkinnän perusteella, osakkeenomistaja ja muu sijoittaja 
on oikeutettu merkitsemään Tarjottavia Osakkeita Toissijaisessa Merkinnässä. 
 
Tarjottavien Osakkeiden merkintä Toissijaisen Merkinnän perusteella tapahtuu lähettämällä merkintätoimeksianto 
viimeistään 16.11.2020 klo 16:30 mennessä ja samanaikaisesti maksamalla Merkintähinta kokonaisuudessaan 
asianomaisen omaisuudenhoitajan tai tilinhoitajan tai, mikäli kyseessä on hallintarekisteröity sijoittaja, hallintarekisterin 
hoitajan ohjeiden mukaisesti. Merkintä katsotaan tehdyksi vasta, kun merkintätoimeksianto on saapunut tilinhoitajalle, 
omaisuudenhoitajalle tai hallintarekisterin hoitajalle ja Merkintähinta on maksettu kokonaisuudessaan. 
 
Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Merkintätoimeksianto voidaan hylätä, mikäli 
merkintämaksua ei makseta näiden ehtojen mukaisesti tai jos merkintämaksua ei makseta täysimääräisesti. Maksettu 
merkintämaksu palautetaan tällaisessa tilanteessa merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 
 
Toissijaisessa Merkinnässä tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen 
kohdan ”Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa” mukaisesti.  
 
Yhtiö vahvistaa Tarjottavien Osakkeiden merkintöjen hyväksymisen tai hylkäämisen Toissijaisen Merkinnän tehneille 
merkitsijöille. 
 
Mikäli kaikkia Tarjottavia Osakkeita ei ole merkitty Toissijaisen Merkinnän jälkeen, jäljelle jääneet Tarjottavat Osakkeet 
voidaan allokoida merkittäviksi hallituksen päättämällä tavalla. Toissijaisen Merkinnän jälkeen merkitsemättä jääneiden 
Tarjottavien Osakkeiden merkintäaika päättyy kuitenkin 18.11.2020 klo 9:30, ja nämä Tarjottavat Osakkeet on 
maksettava merkinnän yhteydessä. 
 
Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa 
 
Mikäli Osakeantiin liittyvää esitettä (”Esite”) täydennetään Esiteasetuksen ((EU) 2017/1129) mukaisesti sellaisen 
merkittävän uuden seikan, olennaisen virheen tai olennaisen epätarkkuuden vuoksi, joka voi vaikuttaa Tarjottavien 
Osakkeiden tai Väliaikaisten Osakkeiden arviointiin, on sijoittajilla, jotka ovat merkinneet Tarjottavia Osakkeita ennen 
täydennyksen julkaisemista, oikeus perua merkintänsä määräajassa. Määräajan kesto on vähintään kaksi työpäivää alkaen 
täydennyksen julkistamisesta. Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että sellainen yllä mainittu merkittävä uusi 
seikka, olennainen virhe tai olennainen epätarkkuus on käynyt ilmi tai havaittiin ennen Merkintäajan päättymistä tai 
perumisen kohteena olevien Tarjottavien Osakkeiden tai Väliaikaisten Osakkeiden kirjaamista arvo-osuustilille (sen 
mukaan, kumpi näistä tapahtuu ensin). 
 
Merkintöjen perumiseen liittyvät menettelytavat julkistetaan pörssitiedotteella samanaikaisesti Esitteen mahdollisen 
täydennyksen kanssa. Merkinnän mahdollisen perumisen tulee koskea sijoittajan tekemää merkintää kokonaisuudessaan. 
Perumisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti sille tilinhoitajalle, omaisuudenhoitajalle tai hallintarekisteröinnin hoitajalle, jossa 
merkintätoimeksianto on tehty. 
 
Merkinnän perumiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä perumisoikeutta ei enää ole. Mikäli merkintä perutaan, maksettu 
Merkintähinta palautetaan Merkitsijälle arviolta kahden pankkipäivän kuluessa perumisilmoituksesta. Palautettavilla 
varoille ei makseta korkoa. Jos Merkintäoikeuden tai Väliaikaisen Osakkeen haltija on myynyt tai muuten siirtänyt 
Merkintäoikeutensa tai Väliaikaiset Osakkeensa, myyntiä tai siirtoa ei voi perua.  
 
Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla 
 
Merkintäoikeuksien haltijat voivat myydä Merkintäoikeutensa milloin tahansa ennen kuin kaupankäynti 
Merkintäoikeuksilla päättyy. Merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä 2.11.2020 klo 10:00 ja 
10.11.2020 klo 18:30 välisenä aikana Suomen aikaa. Merkintäoikeuksia voi myydä tai ostaa antamalla myynti- tai 
ostotoimeksiannon omalle arvo-osuustilin hoitajalle tai arvopaperivälittäjälle.  



Merkintöjen hyväksyminen 
 
Yhtiön hallitus hyväksyy Ensisijaisen Merkinnän perusteella ja näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, 
jotka on tehty Osakeantiin soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.  
 
Jos kaikkia Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Tarjottavia Osakkeita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkinnän perusteella, 
Yhtiön hallitus tekee päätöksen merkitsemättömien Tarjottavien Osakkeiden jakamisesta niiden Merkitsijöiden kesken, 
jotka ovat tehneet Toissijaisen Merkinnän. Toissijaisen Merkinnän perusteella tehtyjen merkintöjen 
ylimerkintätilanteessa allokaatio Merkitsijöille määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti Merkitsijöiden Ensisijaisen 
Merkinnän nojalla käyttämien Merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa, ja mikäli tämä ei ole mahdollista, 
arpomalla. Jos tiettyyn arvo-osuustiliin liittyen annetaan useita merkintätoimeksiantoja, nämä merkintätoimeksiannot 
yhdistetään yhdeksi arvo-osuustiliä koskevaksi merkintätoimeksiannoksi.  

 
Mikäli Merkitsijä ei saa kaikkia Toissijaisen Merkinnän perusteella merkitsemiään Tarjottavia Osakkeita, palautetaan 
saamatta jääneiden Tarjottavien Osakkeiden Merkintähinta Merkitsijälle viimeistään arviolta 10.12.2020. Palautettaville 
varoille ei makseta korkoa. 
 
Jos kaikkia Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Tarjottavia Osakkeita ei ole merkitty Toissijaisen Merkinnän jälkeen, 
merkitsemättä jääneet Tarjottavat Osakkeet voidaan jakaa Yhtiön hallituksen päättämällä tavalla. 
 
Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä arviolta 18.11.2020. Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen 
ja merkittyjen Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärän pörssitiedotteella arviolta 19.11.2020.  
 
Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille 
 
Merkintätoimeksiannon antajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa, ja 
toimeksiannon antajan on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero merkintätoimeksiannossaan. Henkilötunnus, arvo-
osuustilinumero ja muut merkintätoimeksiannon kannalta tarpeelliset henkilötiedot voidaan luovuttaa myös muille 
toimeksiannon tai Osakeantiin liittyvien tehtävien toteuttamiseen osallistuville tahoille. 
 
Osakeannissa Ensisijaisen Merkinnän perusteella merkityt Tarjottavat Osakkeet kirjataan Merkitsijän arvo-osuustilille 
merkinnän rekisteröimisen jälkeen väliaikaisina osakkeina (ISIN-tunnus FI4000452461), jotka vastaavat Tarjottavia 
osakkeita. Väliaikaiset Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena arviolta 17.11.2020 lähtien. Väliaikaiset osakkeet 
yhdistetään Yhtiön Olemassa Oleviin Osakkeisiin (ISIN-tunnus FI0009006407) arviolta 20.11.2020. Toissijaisessa 
Merkinnässä merkityt ja hyväksytyt Tarjottavat Osakkeet kirjataan Merkitsijöiden arvo-osuustileille sen jälkeen, kun 
Tarjottavat Osakkeet on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin (”Kaupparekisteri”), 
arviolta 20.11.2020. 
 
Osakkeenomistajien oikeudet 
 
Tarjottavat Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä 
tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun Tarjottavat Osakkeet on rekisteröity 
Kaupparekisteriin ja merkitty Yhtiön osakasluetteloon, arviolta 20.11.2020.  
 
Maksut ja kulut 
 
Tarjottavien Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa tai palvelumaksuja. Tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja 
arvopaperivälittäjät saattavat periä välityspalkkion kaupankäynnistä Merkintäoikeuksilla omien hinnastojensa 
mukaisesti. Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat perivät myös hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin 
ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä. 
 
Informaatio 
 
Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä Merkintäajan alkamisesta lähtien Yhtiön 
verkkosivuilla osoitteessa www.incapcorp.com/merkintaetuoikeusanti. 
 
Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen 
 
Osakeantiin ja Tarjottaviin Osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet 
ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 



 
Mikäli näiden ehtojen alkuperäisen suomenkielisen version ja englanninkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia, 
suomenkielinen versio on ratkaiseva. 
 
Muut seikat 
 
Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. Yhtiön 
hallitus voi päättää olla hyväksymättä merkintöjä ja olla toteuttamatta Osakeantia. 
 
Merkitsemällä Tarjottavia Osakkeita Osakeannissa merkitsijä valtuuttaa tilinhoitajansa, omaisuudenhoitajansa tai 
hallintarekisterin hoitajansa luovuttamaan välttämättömiä henkilötietoja, arvo-osuustilinsä numeron sekä merkintää 
koskevia yksityiskohtia osapuolille, jotka osallistuvat merkintätoimeksiannon toteuttamiseen tai Tarjottavien Osakkeiden 
allokointiin ja selvitykseen. 


