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SRV YHTIÖT OYJ 
 
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.3.2020 

 
Hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle koskien suunniteltua rahoitusjärjeste-
lyä ja siihen liittyvien osakeantivaltuutusten hyväksymistä  

 
Rahoitusjärjestelyn kuvaus 

SRV tiedotti 6.2.2020 päättäneensä osana aiemmin tiedotettua tervehdyttämisohjelmaa teh-
tävistä uusista toimenpiteistä. Toimenpiteisiin kuuluvat oman pääoman vahvistaminen sekä 
sittemmin toteutetut SRV:n omistuksen myynti kauppakeskus REDI:stä ja SRV:n omistuksen 
vähentäminen Tampereen Kansi ja Areena -hankkeesta. Samalla SRV sopi keskeisten lainan-
antajiensa kanssa 100 miljoonan euron luottolimiitin muuttamisesta kahdeksi erilliseksi, 60 
miljoonan euron ja 40 miljoonan euron, luottolimiitiksi. 

Mainittujen toimenpiteiden tarkoitus on toteutuessaan parantaa SRV:n taseasemaa, likvidi-
teettiä ja taloudellista tilannetta merkittävästi kuluvan vuoden toisen vuosineljänneksen lop-
puun mennessä. 

Osana mainittuja toimenpiteitä SRV:n hallitus on 6.2.2020 päättänyt tavoitella kahta osake-
antia, joiden yhteenlaskettu koko olisi enintään noin 142 miljoonaa euroa (tarkentunut 
6.2.2020 tiedotetusta 141 miljoonasta eurosta). Osakeantien mahdollistamiseksi hallitus eh-
dottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen 
päättämään osakeanneista. 

SRV suunnittelee, että ensimmäisessä osakeannissa tarjottaisiin uusia osakkeita suunnatulla 
osakeannilla SRV:n hybridijoukkovelkakirjojen haltijoille hybridijoukkovelkakirjojen muunta-
miseksi osakkeiksi. Suunnatussa osakeannissa merkinnät maksettaisiin kuittaamalla hybri-
dijoukkovelkakirjoja. Tavoitellun osakeannin koko vastaisi hybridijoukkovelkakirjojen pää-
oman ja kertyneiden korkojen määrää, ja olisi arviolta noin 92 miljoonaa euroa (tarkentunut 
6.2.2020 tiedotetusta 91 miljoonasta eurosta). SRV on saanut Keskinäinen Eläkevakuutusyh-
tiö Ilmariselta, Pohjola Vakuutus Oy:ltä ja OP-Henkivakuutus Oy:ltä sekä Pontos Oy:ltä (SRV:n 
hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkilan määräysvaltayhteisö) etukäteissitoumukset merkitä 
hybridijoukkovelkakirjojen haltijoille suunnatussa osakeannissa SRV:n uusia osakkeita hybri-
dijoukkovelkakirjoilla, joiden pääoma on yhteensä noin 51 miljoonaa euroa, ja yhteenlas-
kettu määrä kertyneiden korkojen kanssa arviolta noin 57 miljoonaa euroa. Edellä mainitut 
etukäteissitoumukset on annettu 1,05 euron osakekohtaisella hinnalla. 

SRV suunnittelee, että toinen osakeanti olisi ensimmäisen osakeannin jälkeen toteutettava 
enintään 50 miljoonan euron merkintäetuoikeusanti. SRV on saanut Keskinäinen Eläkevakuu-
tusyhtiö Ilmariselta, Pohjola Vakuutus Oy:ltä, OP-Henkivakuutus Oy:ltä, Keskinäinen työelä-
kevakuutusyhtiö Varmalta, Tiiviste-Group Oy:ltä ja Pontos Oy:ltä etukäteissitoumukset mer-
kitä merkintäetuoikeusannissa SRV:n uusia osakkeita yhteensä 40 miljoonalla eurolla. Mer-
kintähinta maksettaisiin käteisellä. 

SRV on saanut osakkeenomistajilta, joiden omistamat osakkeet edustavat yli kahta kolmas-
osaa SRV:n liikkeeseenlasketuista ja ulkona olevista osakkeista, sitoumukset äänestää varsi-
naisessa yhtiökokouksessa SRV:n hallituksen osakeanteja koskevien ehdotusten puolesta. 
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Jos varsinainen yhtiökokous myöntää tarvittavat osakeantivaltuutukset, molemmat osake-
annit pyritään toteuttamaan 30.6.2020 mennessä.  

Osana edellä mainittuja merkintä- ja äänestyssitoumuksia SRV on saanut Pontos Oy:ltä ja 
Kolpi Investments Oy:ltä (jotka molemmat ovat SRV:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokki-
lan määräysvaltayhteisöjä) sitoumuksen, jota sovelletaan, jos Pontos Oy:n ja Kolpi Invest-
ments Oy:n sekä näiden kanssa yksissä tuumin toimivaksi katsottavien tahojen (ml. SRV:n 
hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkilan) yhteenlaskettu ääniosuus ylittää pakollisen ostotar-
jousvelvollisuuden aiheuttavan 30 prosentin ääniosuuden alla kohdissa "Suunnattua osake-
antia koskeva osakeantivaltuutus" ja "Merkintäetuoikeusantia koskeva osakeantivaltuutus" 
tarkoitettujen osakeantivaltuutusten mukaisten osakeantien yhteydessä. Sitoumuksen mu-
kaan Pontos Oy ja Kolpi Investments Oy sitoutuvat kuukauden kuluessa luovuttamaan sen 
määrän osakkeita, jolla Pontos Oy:n ja Kolpi Investments Oy:n yhdessä näiden kanssa yksissä 
tuumin toimivaksi katsottavien tahojen yhteenlaskettu ääniosuus ylittää 30 prosenttia. Jos 
sitoumuksen antajat tekevät mainitun luovutuksen ja arvopaperimarkkinalain 11 luvun 21 
§:n 5 momentin muita edellytyksiä noudatetaan, velvollisuutta pakollisen ostotarjouksen te-
kemiseen ei enää ole.  

SRV:n 60 miljoonan euron ja 40 miljoonan euron luottolimiitteihin sisältyy ehto, jonka mu-
kaan 30.4.2020 mennessä SRV:n yhtiökokouksen on hyväksyttävä alla kohdissa "Suunnattua 
osakeantia koskeva osakeantivaltuutus" ja "Merkintäetuoikeusantia koskeva osakeantival-
tuutus" tarkoitetut osakeantivaltuutukset tai, jos yhtiökokous ei niitä hyväksy, SRV:llä tulee 
olla luottolimiitin kaikkien myöntäjäpankkien hyväksymä vaihtoehtoinen ratkaisu vastaavan 
taloudellisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Jos kumpikaan vaihtoehtoisista edellytyksistä 
ei toteudu 30.4.2020 mennessä, on luottolimiitin velkojilla oikeus eräännyttää luottolimiitti.  

Lisäksi, jos yhtiökokous ei hyväksy mainittuja osakeantivaltuutuksia, SRV:llä ei ole enää oi-
keutta käyttää 40 miljoonan euron luottolimiittiään, elleivät luottolimiitin kaikki myöntäjä-
pankit anna tälle suostumustaan ja hyväksy edellä mainittua vaihtoehtoista ratkaisua osake-
anteja vastaavan taloudellisen lopputuloksen saavuttamiseksi.  

Suunnattua osakeantia koskeva osakeantivaltuutus 

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään suunna-
tusta osakeannista seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat uusia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annet-
tavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 100.000.000 osaketta.  

Valtuutuksen nojalla osakkeita annettaisiin suunnatulla osakeannilla eli osakkeenomistajien 
etuoikeudesta poiketen yhtiön 22.3.2016 liikkeeseenlaskeman hybridijoukkovelkakirjan 
(ISIN-tunnus FI4000198114) ja yhtiön 23.5.2019 liikkeeseenlaskeman hybridijoukkovelkakir-
jan (ISIN-tunnus FI4000384185) haltijoille. Merkinnät maksettaisiin kuittaamalla hybridijouk-
kovelkakirjoja niiden pääoman nimellisarvoa ja kertyneitä korkoja vastaan. Suunnattu osa-
keanti edellyttää aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä. 

Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin kaikista muista ehdoista. 

Valtuutus on voimassa 30.9.2020 asti.  



  
 26.3.2020 
                                                                                                                                         3 (3)       

 

 

SRV Yhtiöt Oyj | Y-tunnus 1707186-8 | Kotipaikka: Espoo | www.srv.fi 
 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen hallitukselle aiemmin antamat käyttämättömät valtuu-
tukset uusien osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovut-
tamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityis-
ten oikeuksien antamisesta. Valtuutus ei kuitenkaan kumoa muita samassa yhtiökokouk-
sessa päätettäviä osakeantivaltuutuksia. 

Merkintäetuoikeusantia koskeva osakeantivaltuutus 

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakean-
nista seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat uusia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annet-
tavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 500.000.000 osaketta.  

Osakeannissa osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa 
kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita. Osakkeenomistajien merkitsemättä jättämät 
osakkeet voidaan kuitenkin tarjota toissijaisesti toisten osakkeenomistajien tai muiden hen-
kilöiden merkittäväksi. Hallitus on oikeutettu päättämään, kenelle merkitsemättä jääneitä 
osakkeita tarjotaan. Merkintähinta maksettaisiin käteisellä. 

Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin kaikista muista ehdoista. 

Valtuutus on voimassa 30.9.2020 asti.  

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen hallitukselle aiemmin antamat käyttämättömät valtuu-
tukset uusien osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovut-
tamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityis-
ten oikeuksien antamisesta. Valtuutus ei kuitenkaan kumoa muita samassa yhtiökokouk-
sessa päätettäviä osakeantivaltuutuksia. 

Päätöksentekojärjestys 

Hallituksen ehdotukset, jotka koskevat suunnattua osakeantia koskevaa osakeantivaltuu-
tusta ja merkintäetuoikeusantia koskevaa osakeantivaltuutusta, muodostavat yhden koko-
naisuuden, jonka hyväksymisestä on päätettävä yhdellä päätöksellä. 

 


