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Kysymyksiä ja vastauksia 

1. Kenellä on oikeus osallistua suunnattuun antiin? 

Yhtiö tarjoaa suunnatussa annissa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen uusia 

osakkeita yhtiön 22.3.2016 liikkeeseenlaskeman hybridijoukkovelkakirjan (ISIN-tunnus 

FI4000198114) ja yhtiön 23.5.2019 liikkeeseenlaskeman hybridijoukkovelkakirjan (ISIN-tunnus 

FI4000384185) (yhdessä "Hybridivelkakirjat") haltijoille. 

Uusia osakkeita voivat osakeannissa merkitä ne Hybridivelkakirjojen haltijat, jotka ovat 

Suomessa tai muualla ETA-alueella. Jos Hybridivelkakirjan haltija on muualla ETA-alueella kuin 

Suomessa, edellytetään lisäksi, että sijoittaja on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EU) 2017/1129 mukainen kokenut sijoittaja tai merkitsee uusia osakkeita vähintään 100.000 

euron yhteenlasketulla merkintähinnalla. Jos Hybridivelkakirjan haltija on ETA-alueen 

ulkopuolella, yhtiö voi harkintansa mukaan hyväksyä merkinnän, jos tämä on soveltuvan lain 

mukaan sallittua. 

2. Millä arvolla ja määrällä voin merkitä uusia osakkeita suunnatussa annissa? 

Kunkin uuden osakkeen merkintähinta on 1,05 euroa. Hybridivelkakirjan haltija voi käyttää 

merkintähinnan maksamiseen suunnatussa annissa Hybridivelkakirjan pääomaa ja sille 

30.4.2020 mennessä kertyneiden korkojen määrää. Tarkempi tieto maksuun käytettävästä 

euromäärästä lainaosuutta kohden löytyy esitteestä. 

Hybridivelkakirjan haltijalla on oikeus käyttää uusien osakkeiden merkintähinnan maksamiseen 

Hybridivelkakirjaan perustuvaa saatavaa yhtiöltä nimellisarvoonsa joko kokonaan tai osittain. 

Maksuun voidaan käyttää vain kokonaisia hybridivelkakirjan lainaosuuksia. Maksuun käytettäviin 

lainaosuuksiin perustuva 30.4.2020 mennessä kertynyt maksamaton korkosaatava tulee myös 

käyttää merkintähinnan maksuun. 

3. Mihin päivään asti Hybridivelkakirjojen korkoja lasketaan suunnatussa annissa? 

Suunnatussa annissa uusien osakkeiden merkintähinnan maksamiseen voidaan käyttää 

Hybridivelkakirjojen pääomaa ja 30.4.2020 mennessä kertynyttä maksamatonta korkoa. 

4. Mikä on osakkeiden merkintähinta ja mihin se perustuu? 

Kunkin uuden osakkeen merkintähinta on 1,05 euroa. Merkintähinta perustuu sijoittajien kanssa 

käytyihin neuvotteluihin ja yhtiön saamiin merkintäsitoumuksiin. 

5. Miten voin merkitä osakkeita? 

Osallistuakseen suunnattuun antiin, on sijoittajan annettava merkintätoimeksianto oman 

tilinhoitajansa tai omaisuudenhoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja suunnatun 

annin ehdoista ja ohjeet merkintöjen toteuttamiseen löytyy suunnatun annin tarjousesitteestä, 

joka löytyy osoitteesta www.srv.fi/sijoittajat.  

6. Milloin osakkeita voi merkitä? 

Uusien osakkeiden merkintäaika alkaa 5.5.2020 klo 9.30 ja päättyy 15.5.2020 klo 16.30, ellei 

merkintäaikaa pidennetä. 
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Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää merkintäaikaa. Jos merkintäaikaa pidennetään, 

muutetaan osakeannissa annettujen merkintöjen hyväksymisen, uusien osakkeiden 

kaupparekisteriin merkitsemisen ja uusien osakkeiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisen 

ajankohtia vastaavasti.  

7. Mikä on suunnatun annin tavoite? 

Osakeannin tarkoituksena on parantaa yhtiön taseasemaa, maksuvalmiutta ja taloudellista 

tilannetta. Yhteensä suunnatussa annissa tavoitellaan noin 92 miljoonan euron bruttotuottoja, 

olettaen, että kaikki Hybridivelkakirjojen haltijat merkitsevät täyden allokaationsa.  

8. Ovatko SRV:n Hybridivelkakirjojen haltijat sitoutuneet ennalta suunnattuun antiin? 

Yhtiö on saanut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta, Pohjola Vakuutus Oy:ltä ja OP-

Henkivakuutus Oy:ltä sekä Pontos Oy:ltä sitoumukset merkitä osakeannissa uusia osakkeita 

Hybridivelkakirjoilla, joiden pääoma on yhteensä noin 51 miljoonaa euroa, ja yhteenlaskettu 

määrä kertyneiden korkojen kanssa arviolta noin 57 miljoonaa euroa. Saadut 

merkintäsitoumukset vastaavat yhteensä noin 54.473.565 uutta osaketta, mikä vastaa noin 62,2 

prosenttia uusien osakkeiden enimmäismäärästä. 

9. Aiheuttaako uusien osakkeiden merkintä kuluja? 

Sijoittajilta ei veloiteta uusien osakkeiden merkinnästä palkkiota tai muita maksuja. Tilinhoitajat ja 

omaisuudenhoitajat perivät hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja 

osakkeiden sekä Hybridivelkakirjojen säilyttämisestä ja siirroista. Uusien osakkeiden merkinnästä 

ei peritä varainsiirtoveroa. 

10. Voinko peruuttaa uusien osakkeiden merkintäni tai muuttaa sitä? 

Merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai perua muutoin kuin esitteessä esitetyissä tilanteissa. 

11. Mitä tapahtuu jos en osallistu suunnattuun antiin? 

Jos et osallistu antiin Hybridivelkakirjat säilyvät hallussasi Hybridivelkakirjojen ehtojen mukaisesti.  

Huomaathan, että SRV on tiedottanut lykkäävänsä 45.000.000 euron 8,750 prosentin 22.3.2016 

liikkeeseenlaskettujen hybridijoukkovelkakirjojen ("2016 Hybridivelkakirjat") koronmaksua, eikä 

maksanut pääomaa 2016 Hybridivelkakirjoille ensimmäisenä tarkistuspäivänä 22.3.2020. Tästä 

johtuen, ensimmäisestä tarkistuspäivästä (se mukaan lukien) viimeiseen lunastuspäivään (se 

poissulkien) saakka, 2016 Hybridivelkakirjat kerryttävät pääomalleen kiinteää vuotuista korkoa, 

joka on yhtä suuri kuin neljän vuoden swap-kurssi (4-year Swap Rate, kuten määritelty 2016 

Hybridivelkakirjojen ehdoissa) lisättynä 5,00 prosentin vuotuisella marginaalilla ja lisättynä 8,819 

prosentin vuotuisella marginaalilla jokaista koronmääritysjaksoa (Reset Period, kuten määritelty 

2016 Hybridivelkakirjojen ehdoissa) kohden, maksettuna vuosittain takautuvasti 22.3. joka vuosi 

alkaen 22.3.2021. Jokainen lykätty koronmaksu kerryttää korkoa (siten kuin se olisi pääomaa) 

korkoprosentilla, joka vastaa kulloinkin voimassa olevaa 2016 Hybridivelkakirjan korkoa. Lykättyä 

korkoa ei pääomiteta 2016 Hybridivelkakirjojen pääomaan. 

SRV:n 58.400.000 euron 12 prosentin kiinteäkorkoisten 23.5.2019 liikkeeseenlaskettujen 

hybridijoukkovelkakirjojen ("2019 Hybridivelkakirjat") seuraava koronmaksupäivä on 23.5.2020 

ja 2019 Hybridivelkakirjojen ensimmäinen korontarkistuspäivä on 23.5.2023. 
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SRV on 6.2.2020 sopinut keskeisten lainanantajiensa kanssa, että 2016 Hybridivelkakirjoille ja 

2019 Hybridivelkakirjoille ei tulla maksamaan korkoa eikä niiden pääoman takaisinmaksua tulla 

suorittamaan ilman SRV:n keskeisten lainanantajien kirjallista ennakkosuostumusta muutoin kuin 

(i) sellaisten koronmaksujen osalta, joita ei voida lykätä, edellyttäen että maksu rahoitetaan 

soveltuvilla toissijaisilla rahoitusinstrumenteilla ja (ii) koronmaksun ja pääoman takaisinmaksun 

osalta, edellyttäen että maksu rahoitetaan muilla soveltuvilla toissijaisilla rahoitusinstrumenteilla 

kuin suunnitellulla merkintäetuoikeusannilla. Soveltuviin toissijaisiin rahoitusinstrumentteihin 

luetaan 42,5 miljoonaa euroa ylittävä osa merkintäetuoikeusannin tuotoista, muu mahdollinen 

oma pääoma, joka hankitaan merkintäetuoikeusannin jälkeen toteutettavilla osakeanneilla sekä 

hybridijoukkovelkakirjat tai pääomalainat, joiden erääntymispäivä tai ensimmäinen mahdollinen 

takaisinmaksupäivä on aikaisintaan 31.12.2022. SRV on saanut keskeisten lainanantajien 

kirjallisen suostumuksen 23.5.2020 erääntyvän 2019 Hybridivelkakirjojen koron maksamiselle. 

12. Mistä saan lisätietoja? 

Tutustu ennen sijoituspäätöstä osakeannista laadittuun Finanssivalvonnan hyväksymään 

esitteeseen. Esitteen ja lisätietoa saat SRV:n internetsivuilta osoitteesta www.srv.fi/sijoittajat. 

Lisätietoa merkinnän tekemisestä saat omalta tilinhoitajalta tai omaisuudenhoitajalta. 


