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MAINOS

Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat SRV:n laatimaan esitteeseen, johon sijoitusta harkitsevien tulee tutustua ennen 
sijoituspäätöstään. Esite ja lisätietoja on saatavissa SRV:n internetsivuilta osoitteesta www.SRV.fi/sijoittajat. Esitteen hyväksymistä ei 
pidä ymmärtää tarjottavien tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla otettavien arvopapereiden hyväksymiseksi.

https://www.SRV.fi/sijoittajat


Merkintäetuoikeusanti on osa SRV:n tervehdyttämisohjelmaa ja osakeannin tarkoituksena on 
vahvistaa yhtiön taseasemaa, likviditeettiä ja taloudellista asemaa. Yhtiö pyrkii keräämään 
osakeannissa noin 50 miljoonan euron bruttovarat.

Merkintäetuoikeusannin merkintäaika alkaa 29.5.2020 ja päättyy 12.6.2020 (ellei merkintäaikaa 
jatketa).

SRV:n osakkeenomistajana saat arvo-osuustilillesi automaattisesti jokaista täsmäytyspäivänä 
26.5.2020 omistamaasi SRV:n osaketta kohden yhden merkintäoikeuden. Yhdellä 
merkintäoikeudella saa merkitä yhden osakkeen. Merkintähinta on 0,38 euroa osakkeelta 
ja se maksetaan merkittäessä. Osakeantiin osallistuakseen osakkeenomistajan tai muun 
sijoittajan on annettava merkintätoimeksianto oman tilinhoitajansa, omaisuudenhoitajansa tai 
hallintarekisteröinnin hoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti.

Voit käydä merkintäoikeuksilla kauppaa Helsingin pörssissä 29.5.–8.6.2020. Merkintäoikeuksia 
voit myydä tai ostaa antamalla myynti- tai ostotoimeksiannon omalle arvo-osuustilin hoitajallesi 
tai arvopaperivälittäjälle. Ei ole kuitenkaan takeita siitä, että merkintäoikeuksille syntyy 
jälkimarkkinoita tai että niillä siten olisi arvoa.

Merkintäetuoikeusantia koskeva esite on saatavilla internetsivuilla osoitteissa 
www.SRV.fi/sijoittajat ja www.danskebank.fi/srv-fi.

1. Voit käyttää saamasi 
merkintäoikeudet 
kokonaan uusien 
osakkeiden 
merkitsemiseen.

2. Voit ostaa pörssistä 
lisää merkintäoikeuksia 
tai myydä osan 
merkintäoikeuksistasi.

3. Voit myydä pörssissä 
kaikki merkintäoikeutesi.

4. Mikäli et ole vielä SRV:n 
osakkeenomistaja, voit 
ostaa merkintäoikeuksia 
pörssistä ja merkitä niillä 
osakkeita.

MERKINTÄETUOIKEUSANTI LYHYESTI

TOIMINTAVAIHTOEHDOT OSAKEANNISSA

Maksat 0,38 
euroa yhden 

osakkeen 
merkinnästä eli 
yhteensä 380 

euroa.

Omistat 
osakeannin 

jälkeen 2 000 
osaketta.

Muista toimia
Mikäli et merkitse merkintäoikeuksillasi osakkeita tai myy merkintäoikeuksiasi pörssissä, 
merkintäoikeudet raukeavat arvottomina merkintäajan päättymisen jälkeen.

Mikäli olet ostanut merkintäoikeuksia pörssistä, huomioi, että merkintäoikeudet kirjau-
tuvat arvo-osuustilillesi toisena pankkipäivänä oston jälkeen. Vasta tämän jälkeen voit tehdä 
merkinnän merkintäpaikassa.

Esimerkki osakkeiden merkitsemisestä
Osakkeenomistajana saat jokaista osakeannin täsmäytyspäivänä 26.5.2020 omistamaasi 
SRV:n osaketta kohden yhden merkintäoikeuden. Yhdellä merkintäoikeudella voit merkitä 
yhden osakeannissa tarjottavan osakkeen.

Omistat 1 000 
SRV:n osaketta. 

Saat näillä 1 000 
merkintäoikeutta. 
Nämä oikeuttavat 

merkitsemään 
1 000 osaketta.
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TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ

Ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman merkintäoikeuksia25.5.2020

Osakeannin täsmäytyspäivä26.5.2020

Osakeannin merkintäaika alkaa29.5.2020

Kaupankäynti merkintäoikeuksilla  
Helsingin Pörssissä alkaa29.5.2020

Kaupankäynti merkintäoikeuksilla  
Helsingin Pörssissä päättyy8.6.2020

Osakeannin merkintäaika päättyy ja käyttämättömät  
merkintäoikeudet raukeavat arvottominaArviolta 12.6.2020

Osakeannin alustava tulos julkistetaan

Arviolta 15.6.2020

Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla  
Helsingin Pörssissä päättyyArviolta 18.6.2020

Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla  
Helsingin Pörssissä alkaa

Arviolta 16.6.2020

Osakeannissa annetut uudet osakkeet 
 rekisteröidään KaupparekisteriinArviolta 18.6.2020

Osakeannin lopullinen tulos julkistetaanArviolta 17.6.2020

19.6.2020

22.6.2020

Arviolta

Arviolta

Väliaikaiset osakkeet muunnetaan 
uusiksi osakkeiksi

Kaupan käynti uusilla osakkeilla 
alkaa Helsingin Pörssissä
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Hyvä osakkeenomistaja,

SRV on käynnistänyt taseensa vahvistamiseksi merkintäetuoi-
keusannin, jossa tavoitellaan 50 miljoonan euron bruttovaroja. 
Merkintäetuoikeusanti on osa yhtiön laajempaa tervehdyttä-
misohjelmaa, jolla vahvistamme tasettamme ja rahoitusraken-
nettamme, ja jonka tavoitteena on, että SRV palaa voitolliseksi 
ja pääsee kehittämään toimintaansa terveeltä pohjalta.

Yhtiön tervehdyttämisohjelma on edennyt suunnitelmien 
mukaan ja alkuvuonna operatiivinen kehityksemme on ollut hy-
vää. Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä operatiivinen lii-
kevoittomme oli 5,0 milj. euroa. Tilauskantamme kasvoi vuoden 
2019 lopulta 1,3 prosenttia 1.361,5 milj. euroon. Kirjasimme tilaus-
kantaan uusia hankkeita, jotka eivät sido SRV:n pääomia sijoituk-
sina projekteihin, liki 200 milj. eurolla. Koronapandemia ei vaikut-
tanut olennaisesti tammi-maaliskuun liikevaihtoon ja tulokseen.

Arvioimme, että tervehdyttämisohjelman puitteissa tehtyjen 
toimenpiteiden myötä SRV:n omavaraisuusaste paranee 25,8 
prosentista (tilanne 31.3.2020 ilman IFRS 16 vaikutusta) 30–33 
prosenttiin vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen loppuun 
mennessä. Toimenpiteiden lyhyen tähtäimen tavoite on varmis-
taa, että vuoden 2020 operatiivinen liikevoitto ja kassavirta ovat 
positiivisia, sekä palauttaa vuoden 2021 operatiivinen liikevoitto 
vuoden 2017 tasolle. Tulemme täsmentämään strategiaamme 
ja taloudellisia tavoitteita vuoden 2020 lopulla.

Rakennamme koteja, kouluja, sairaaloita ja toimitiloja. Pitkällä 
aikavälillä muun muassa kaupungistumisen jatkuminen, raken-
nuskannan vanhentuminen ja asuntorakentamisen painottu-
minen kasvukeskuksiin ja asuntoihin hyvällä sijainnilla tukevat 
SRV:n laajaa rakentamisen palvelutarjontaa. SRV:n vuoden 2019 
liikevaihdosta 83 % syntyi pääkaupunkiseudun, Tampereen ja 
Turun seudulla – keskitymme vahvasti Suomen kasvukeskuksiin.

Merkintäetuoikeusannin myötä pystymme aiempaakin pa-
remmin vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin ja toiveisiin sekä 
kaupungistumisen haasteisiin. 

Tervetuloa mukaan rakentamaan Suomea!

Saku Sipola
Toimitusjohtaja

TOIMITUSJOHTAJALTA
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SRV LYHYESTI

Liikevaihto (2019)

1 061,9 MILJOONAA EUROA

Tilauskanta (31.3.2020)

1 361,5 MILJOONAA EUROA

Henkilöstö

~1 000 OMAA HENKILÖÄ

Alihankintaverkosto

~4 000 ALIURAKOITSIJAA

Rakentamisen  
liikevaihdon jakauma  
2019

Infra- ja  
korjausrakentaminen

6 % 
liikevaihdosta

Sairaaloita ja kouluja  

26 %  
liikevaihdosta

Koteja

36 %  
liikevaihdosta

Toimitiloja

32 %  
liikevaihdosta

SRV:n liikevaihdon jakauma  
(2019):

  Toimitila- ja infrarakentaminen (64 %)

  Asuntorakentaminen (36 %)

  Sijoittaminen (1 %)

SRV:n liikevaihdon maantieteellinen 
jakautuminen (2019):

  Helsingin, Turun ja Tampereen 
seutu (83 %)

  Muut kaupungit (17 %)

SRV tarjoaa kokonaisratkaisuja kiin-
teistö- ja aluekehitykseen ja toimii 
omaperusteisessa asunto- ja toimiti-
latuotannossa sekä kiinteistöjen ke-
hittäjänä että rakentajana hankkeissa. 
Lisäksi SRV toimii pääurakoitsija-
na sekä asuntorakennushankkeissa 
että erityisesti erilaisten toimitilojen 
rakennushankkeissa asiakkaiden 
kanssa tehtävien sopimusten pohjal-
ta. SRV vastaa hankkeiden kehittä-
misestä, kaupallistamisesta ja/tai ra-
kentamisesta tekemiensä sopimusten 
mukaisesti, ja toimii myös sijoittajana 
monissa omissa kehityshankkeissaan. 
Rakentamisen jälkeen SRV voi myös 
operoida kauppakeskuksia sekä tar-
jota valikoituja palveluja kiinteistöjen 
käyttäjille ja omistajille. 

SRV:n liiketoiminta painottuu hyvien 
julkisten liikenneyhteyksien lähellä si-
jaitseviin kehittyviin kasvukeskuksiin 
Suomessa. SRV toimii pääasiassa 
Helsingin seudulla sekä valikoiduis-
sa kasvukeskuksissa Turussa, Tam-
pereella, Oulussa ja Jyväskylässä. 
Suomen lisäksi SRV toimii Venäjällä 
pääasiassa Pietarissa ja Moskovas-
sa sekä Virossa. 83 prosenttia SRV:n 
vuoden 2019 kokonaisliikevaihdosta 
kertyi liiketoiminnasta Helsingin seu-
dulla, Turussa ja Tampereella. SRV:n 
keskeiset liiketoimintasegmentit ovat 
Rakentaminen, joka koostuu Asunto-
rakentamisesta ja Toimitila- ja infrara-
kentamisesta, ja Sijoittaminen.
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Vahva hankekehitysosaaminen ja 
asiakaslähtöinen ja tehokas hankkeiden 
toteutus SRV Mallin avulla 

• SRV:n johto uskoo, että SRV:n kilpailuetu perustuu sekä 
vahvaan hankekehitysosaamiseen että SRV Mallin hank-
keiden asiakaslähtöiseen ja tehokkaaseen toteutukseen 
sekä laajaan ja ammattitaitoiseen kumppaniverkostoon.

• SRV:n johdon mukaan SRV Mallin keskeisiin vahvuuksiin 
kuuluvat kustannustehokkuus sekä perinteistä rakennus-
hankkeiden toteutusmallia nopeampi hankkeiden koko-
naistoteutus ja parempi asiakkaiden tarpeiden huomioon 
ottaminen.

• SRV Mallin lähtökohtana on rakennushankkeen innova-
tiivinen kehittäminen ja toteuttaminen yhteistyössä asi-
akkaiden kanssa asiakkaan tarpeiden pohjalta. SRV Mal-
li yhdistää koko rakennushankkeen johdonmukaiseksi ja 
joustavaksi prosessiksi, ja tarjoaa asiakkaille askel aske-
leelta mahdollisuuden osallistua hankkeita koskevaan 
päätöksentekoon. 

Vahva markkina-asema ja korkealaatuiset 
referenssit kaupunkihankkeissa 

• Johdon mukaan SRV on yksi rakennusalan päätoimijois-
ta Suomen kasvukeskuksissa. Suomessa SRV on yhtiön 
johdon mukaan profiloitunut SRV Mallillaan erityisesti vah-
vaksi hankekehittäjäksi ja vaativien rakennusurakoiden 
toteuttajaksi. 

• SRV:llä on asiantuntemusta vaativista kaupunkiympäris-
töistä, ja sen tavoitteena on tarjota paras asiakaskokemus 
kaupunkikeskuksissa toteutettavien hankkeiden kehittä-
jänä ja rakentajana. 

• Vaativien kaupunkihankkeiden referenssejä ovat muun 
muassa Uusi lastensairaala Helsingissä (valmistui vuonna 
2018), Kauppakeskus Ainoa Espoossa (valmistui vuonna 
2019) sekä meneillään olevat hankkeet kuten HUS Silta-
sairaala Helsingissä sekä Tampereen Kansi ja Areena.

SRV keskittyy kaupungistumisen johdosta 
kasvaviin alueisiin ja segmentteihin 

• Kaupungistuminen on yksi megatrendeistä, joka muodos-
taa perustan SRV:n strategialle. SRV arvioi, että kaupun-
gistuminen ja väestön muuttoliike vaikuttavat jatkossakin 
rakentamisen kasvuun ja ylläpitävät tarvetta sekä asun-
tojen että toimitilojen rakentamiseen kasvukeskuksissa, 
jotka ovat SRV:n strategisia painopistealueita. 

• SRV pyrkii valjastamaan kaupungistumisen hyödyt keskit-
tymällä hankkeisiin nopeasti kasvavilla kaupunkialueilla, 
joilla on suuri kasvupotentiaali ja suotuisa demografinen 
rakenne. 

• Lisäksi kaupungistuminen ja muuttoliike pitävät yllä julkis-
ta uudisrakentamista sekä olemassa olevien rakennusten 
korjausrakentamista. SRV:llä on kasvukolmiossa vahvaa 
näyttöä sairaaloiden ja terveydenhuollon rakennusten ra-
kentamisesta sekä julkiseen liikenteeseen liittyvistä hank-
keista.

• Myös SRV:n tonttivaranto ja asiantuntemus kiinteistökehi-
tyksessä tukevat sen strategisia painopisteitä. 

Houkutteleva työnantaja ja yhteistyökumppani 

• SRV pyrkii olemaan alansa houkuttelevin työnantaja muun 
muassa ammatillisesti houkuttelevilla korkean profiilin 
hankkeillaan ja huolehtimalla henkilöstönsä hyvinvoin-
nista. 

• SRV:n henkilöstöstä noin 80 prosenttia on toimihenkilöi-
tä. Lisäksi SRV:n johto uskoo, että matala organisaatiora-
kenne mahdollistaa nopean päätöksenteon ja toiminnan 
joustavuuden muuttuvassa ympäristössä ja tilanteissa.

• SRV:n keskeisenä voimavarana on oman henkilöstön li-
säksi osaava ja laaja toteutuskumppaniverkosto. SRV:n 
toimintamalli ja toisiaan täydentävät verkostot mahdol-
listavat hankkeiden ja toiminnan nopean skaalaamisen 
vallitsevien markkinatilanteiden mukaan. 

SRV:N KESKEISET VAHVUUDET 
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STRATEGIA JA TERVEHDYTTÄMISOHJELMA 

SRV keskittyy asuntojen ja toimitilojen ra-
kentamiseen sekä infrarakentamiseen 
kasvavissa kaupunkikeskuksissa. SRV pyr-
kii valjastamaan kaupungistumisen hyödyt 
keskittymällä hankkeisiin nopeasti kasvavil-
la kaupunkialueilla, joilla on suuri kasvupo-
tentiaali ja suotuisa demografinen rakenne. 
Asuntojen ja toimitilojen rakentaminen sekä 
sijoittajakysyntä painottuvat Suomessa Hel-
singin seutuun, Turkuun ja Tampereelle, jot-
ka kasvavat kaupungistumisen ja asukas-
määrän kasvun vauhdittamana. Tämä niin 
kutsuttu kasvukolmio on myös SRV:n asun-
totuotannon ja toimitilarakentamisen paino-
pistealue. Lisäksi SRV painottaa hankkeita 
kohteissa, joissa on hyvät julkiset liikenneyh-
teydet.

SRV:n lyhyen ja keskipitkän aikavä-
lin keskeisiä tavoitteita ovat kannattavuu-
den merkittävä parantaminen sekä ta-
louden vakauttaminen. Varmistaakseen 
tulevaisuuden kehityksen SRV aloitti vuo-
den 2019 lopulla tervehdyttämisohjelman. 
Tervehdyttämisohjelma keskittyy taseen 
keventämiseen ja kustannussäästöihin, tu-
loksen ja kassavirran vahvistamiseen sekä 
organisaation ja toimintakulttuurin uudista-
miseen. SRV tulee täsmentämään strate-
giaansa ja taloudellisia tavoitteita vuoden 
2020 lopulla.

Tervehdyttämisohjelman keskeisiä toimenpiteitä ovat seuraavat:

Organisaation ja toimintakulttuu-
rin uudistaminen ja kustannus-
säästöt
• Vuonna 2019 toteutetut henkilöstövä-

hennykset, joiden arvioidut vuotuiset 
säästöt ovat 6 miljoonaa euroa, ja sääs-
töjen oletetaan toteutuvan täysimääräi-
sesti vuoden 2020 loppuun mennessä

• Hankintojen tehostaminen
• Omaan taseeseen rakentamisen vä-

hentäminen, siirtämällä omassa han-
kekehityksessä painopistettä mahdol-
lisuuksien mukaan omaperusteisista 
hankkeista omakehitteisiin hankkeisiin, 
jotka SRV myy sijoittajille ennen raken-
tamisen aloittamista

• Rakentamisen hankkeiden tiukempi va-
linta ja kustannusjoustavat yhteistoimin-
tamuodot urakoinnissa

• Uusien liiketoimintamahdollisuuksien 
hakeminen elinkaarihankkeista ja kiin-
teistöjen palveluista

 
Taseen keventäminen
• Kauppakeskus REDIn ja REDI Parkin 

omistusosuuksien myynti helmikuussa 
2020

• Omistusosuuden vähentäminen Tam-
pereen Kansi ja Areena -hankkeesta ja 
Ranta-Tampellan asuinrakennuksista 
helmikuussa 2020

• Muita pienempiä divestointeja vuoden 
2020 aikana

• Uudistetut rahoitusjärjestelyt, mukaan 
lukien luottolimiitin uudelleenjärjestely ja 
joukkovelkakirjojen ehtojen muutokset

• Pääomajärjestelyt taseen vahvistami-
seksi, mukaan lukien toukokuussa 2020 
toteutettu suunnattu anti  SRV:n hybri-
divelkakirjojen haltijoille ja merkintä-
etuoikeusanti kesäkuussa 2020

Vuonna 2020 operatiivinen 
liikevoitto ja kassavirta 

positiivinen ja vuonna 2021 
operatiivinen liikevoitto  

2017 tasolla 

Taseen ja maksuvalmiuden 
merkittävä vahvistaminen

Tervehdyttämisohjelman tavoitteet

Omavaraisuusaste1) Nettovelkaantuneisuusaste1)

Q1/2020 Q1/2020Arvioitu vaikutus 
Q2/2020

Arvioitu vaikutus 
Q2/2020

75–85 %160,2 %30–33 %25,8 %

1) Ilman IFRS 16 -vaikutusta
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SRV:N REFERENSSEJÄ  
VAATIVISTA KAUPUNKIHANKKEISTA 

UUSI LASTENSAIRAALA
Helsinki, 2018

HOTELLI TORNI
Tampere, 2014

MUSIIKKITALO
Helsinki, 2011 

MAJAKKA, KALASATAMA
Helsinki, 2019

JO VALMISTUNEITA KOHTEITA
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arkkitehti
toimisto
       perko

www.arkperko.fi

22.2.2019MONIKKO

etunimi.sukunimi@arkperko.fi
 p. + 358 9 2902 000Sturenkatu 13, 00510 HELSINKI

Ulkonäkymä B

SILTASAIRAALA
Helsinki, valmistuu arviolta 2023

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KOULU
Helsinki, valmistuu arviolta 2021

TAMPEREEN KANSI JA AREENA
Tampere, valmistuu arviolta 2024

SAIRAALA NOVA
Jyväskylä, valmistuu arviolta 2020

KOULUKESKUS MONIKKO
Espoo, valmistuu arviolta 2021

HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN TERMINAALI 2:N 
LAAJENNUS- JA MUUTOSTYÖT, UUSI PYSÄKÖINTIHALLI 
JA KEHÄRATAYHTEYS
valmistuu arviolta 2022

KÄYNNISSÄ OLEVIA SAIRAALA- JA KOULUHANKKEITA

MUITA KÄYNNISSÄ OLEVIA HANKKEITA
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MARKKINAKATSAUS

SRV:n liiketoiminta painottuu hyvien julkisten liikenneyhteyksien lähellä sijaitseviin kehitty-
viin kasvukeskuksiin Suomessa. Megatrendit kuten kaupungistuminen ja väestön muuttolii-
ke vaikuttavat jatkossakin rakentamisen kasvuun ja ylläpitävät tarvetta sekä asuntojen että 
toimitilojen rakentamiseen kasvukeskuksissa, sekä pitävät yllä julkista uudisrakentamista 
ja olemassa olevien rakennusten korjausrakentamista. Asuntojen ja toimitilojen rakenta-
minen sekä sijoittajakysyntä painottuvat Suomessa erityisesti Helsingin seutuun, Turkuun 
ja Tampereelle, jotka kasvavat kaupungistumisen ja asukasmäärän kasvun vauhdittamana.

Aktiviteetti Suomen kiinteistömarkkinoilla on ollut vahvaa ja sijoitusten määrä jatkaa kas-
vuaan. Kiinteistömarkkinan koko oli 77,1 miljardia euroa vuonna 2019 verrattuna 69,5 miljardiin 
euroon vuonna 2018, mikä merkitsi 11 prosentin vuosittaista kasvua. Kasvua ovat vauhditta-
neet erityisesti kiinteistörahastojen, listaamattomien kiinteistöyhtiöiden ja kansainvälisten 
sijoittajien tekemät sijoitukset. Vuosina 2011–2019 markkinakasvu on ollut keskimäärin 7,6 
prosenttia vuodessa1). 
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Asuntorakentamisen myönnetyt luvat ja aloitetut  
projektit Helsingin, Tampereen ja Turun seuduilla8)
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Julkisen sektorin myönnetyt luvat ja  
aloitetut projektit Suomessa9)

  Myönnetyt luvat        Aloitetut projektit

Asuntorakentamisen ajurina 
kaupungistuminen 
Asuntorakentamisen aktiviteetti, mitattu-
na lupien ja aloitusten määrässä, on pysy-
nyt kasvukeskuksissa ja erityisesti Helsin-
gin alueella viime vuosina korkealla tasolla.2).  
Asuntorakentaminen pysyi vilkkaana vuon-
na 2019, vaikka uusien aloitusten määrä 
laski hieman vuoden 2018 huipputasosta 
(40.000 vs. 45.500 asuntoa).3)  Uusien aloi-
tettujen asuntojen määrä pysyi Helsingin 
seudulla vakaana, noin 15.700 aloituksessa 
molempina vuosina 2018 ja 2019. Helsingin 
seudulla kysyntää ajavat kaupungistuminen, 
kasvava pienten asuntojen tarve ja vuok-
ra-asuntojen rakentaminen.4) 

Toimitilojen rakentaminen 
keskittyy kasvukeskuksiin 
Toimisto- ja liikekiinteistöjen rakennusaktivi-
teetti ei ole palannut koko maan tasolla vuo-
den 2008 finanssikriisiä edeltäneelle tasolle. 
Valtaosa uusista luvista ja hankealoituksista 
sijaitsee Helsingin seudulla, jossa uusien lu-
pien määrä on viime aikoina ollut korkealla 
tasolla verrattuna hankealoitusten määrään.5)  
Viime vuosien talouden vahvistuminen on 
osaltaan vaikuttanut siihen, että toimistoti-
lojen nettokäyttöönotto on ollut positiivista.6) 

1) Lähde: KTI (The Finnish Property Market 2020).
2) Tilastokeskus
3) Lähde: Valtiovarainministeriö, RAKSU-ryhmä (Rakentaminen 2020–2021, Rakennusalan suhdanneryhmä, kevät 2020).
4) Lähde: KTI (The Finnish Property Market 2020).
5) Tilastokeskus
6) Lähde: KTI (The Finnish Property Market 2020).
7) Tilastokeskus
8) Laskettu juoksevana summana viimeisen kahdentoista kuukauden myönnetyistä luvista ja aloitetuista asuinrakennusprojekteista Helsingin, Tampereen ja Turun seuduilla. Luvut on ilmoitettu 

tuhansina kuutiometreinä.
9) Laskettu juoksevana summana viimeisen kahdentoista kuukauden myönnetyistä luvista ja aloitetuista julkisprojekteista koko Suomessa. Luvut on ilmoitettu tuhansina kuutiometreinä.

Julkisen sektorin rakentamisen 
aktiviteetti ollut vahvaa 
Julkisen sektorin rakentamisen aktiviteetti 
on noussut uusiin ennätyksiin koko maassa 
ja erityisesti Helsingin seudulla rakennuslu-
pien määrässä on nähty viime aikoina mer-
kittävää kasvua.7)  Kasvutrendiin vaikuttaa 
kaupungistuminen, joka kasvattaa tarvetta 
julkishallinnon ja julkisten palveluiden käyt-
tämille rakennuksille, kuten kouluille ja ter-
veyskeskuksille.
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KESKEISET MARKKINATRENDIT

Kaupungistuminen 

Muihin Pohjoismaihin ja muuhun Eu-
rooppaan verrattuna suhteellisen pieni 
osa Suomen väestöstä asuu kaupun-
geissa. Kaupunkiväestön odotetaan 
kasvavan, kun muuttoliike maaseudulta 
nopeasti kasvaville kaupunkialueille jat-
kuu. Helsingin seudun sekä Tampereen 
ja Turun alueiden odotetaan voittavan 
eniten nettomuutosta.10) Yhdistyneet 
kansakunnat ennustaa Suomen kau-
pungistumisasteen kasvavan vuoden 
2019 85,4 prosentista 88,2 prosenttiin 
vuonna 2040. Kaupungistuminen ja 
muuttoliike tukevat rakentamisen kehi-
tystä kasvukeskuksissa.

Rakennusten 
käyttötarkoituksen  
muutokset 

Rakennusten käyttötarkoituksen muu-
toksilla pyritään parantamaan ja opti-
moimaan kiinteistökannasta saatava 
taloudellinen tuotto. Käyttötarkoituksen 
muuttamisen volyymi on kasvanut mer-
kittävästi viime vuosina ja erityises-
ti vanhoja toimistotiloja muunnetaan 
asunnoiksi. Lisäksi rakennusten käyttö-
tarkoituksen muutosta ajaa Suomen vä-
estön ikääntyminen. On arvioitu että Suo-
messa tarvitaan noin miljoona esteetöntä 
asuntoa vuoteen 2030 mennessä.15)

Kotitalouksien pienentyminen 
ja vuokralla asumisen 
yleistyminen 

Muutokset asumiselle asetetuissa vaa-
timuksissa ja elämäntavoissa sekä 
kaupungistuminen ovat vaikuttaneet 
asuntotuotantoon viime vuosina. Asun-
totuotanto painottuu kerrostaloihin ja 
asuntojen keskimääräinen koko on pie-
nentynyt merkittävästi 10 viime vuo-
den aikana (45 m2 vuonna 2017 ja 62 m2 
vuonna 2007). Kehityksen taustalla on 
erityisesti kotitalouksien koon pienenty-
minen. Lisäksi asuntorakentamista ajaa 
vuokralla asumisen yleistyminen.

Rakennuskannan 
vanhentuminen  

Suomen rakennuskannan vanhentumi-
nen kasvattaa korjaus- ja remontointi-
tarvetta ja asuntojen remonttien koko-
naismääräksi on arvioitu 9,4 miljardia 
vuodessa vuosina 2016–2025.13) Re-
monttien kasvu johtuu pääosin 1970- ja 
1980-lukujen rakennuskannan vanhen-
tumisesta. Helsingissä ja muilla kas-
vualueilla, joihin SRV keskittyy, korja-
usrakentamisen kysynnän kasvu on 
taloudellisesti perusteltua.14)  

Väestön ikääntyminen 

Yli 70-vuotiaiden osuuden Suomen vä-
estöstä odotetaan kasvavan 15,8 prosen-
tista vuonna 2019 22,1 prosenttiin vuonna 
2040. Tällä hetkellä pääasiassa kunnat 
tuottavat terveys- ja sosiaalipalveluja, 
mutta viimeaikaisena trendinä on ollut 
lisääntyvä ulkoistaminen yksityisen sek-
torin palveluntarjoajille. Lisäksi kuntien 
tiukentuva taloustilanne on lisännyt nii-
den halukkuutta etsiä uusia ratkaisuja.12) 
Näiden tekijöiden odotetaan vaikuttavan 
osaltaan modernien hoivakotien ja terve-
ydenhuollon rakennusten kasvavaan ky-
syntään tulevaisuudessa.

Väestön kasvu Helsingin, Tampereen ja Turun alueella11)

2019 2040

1 739

2 541

1 508

2 250

  Turun seutu

  Tampereen seutu

  Helsingin seutu

449

353

410

332

2019:

85,4 %
2040:

88,2 %

keskimääräinen 
vuosittainen 

kasvuprosentti

Osuus Suomen 
populaatiosta 
urbaaneilla alueilla

+0,3 %

+0,6 %

+0,4 %

+0,7 %

10) Lähde: Tilastokeskus (Väestöennuste 2019: Keskeis-
et tilastot alueen, vuoden ja sukupuolen mukaan).

11) Lähde: Tilastokeskus, Yhdistyneet kansakunnat
12) Lähde: KTI (The Finnish Property Market 2020).
13) Lähde: VTT: Asuinrakennusten korjaustarve 

2006–2035.
14) Lähde: Pellervon taloustutkimus PTT (Asuinraken-

nusten korjaustarve).
15) Lähde: Ympäristöministeriö (Ikääntyneiden asumisen 

kehittämisohjelma 2013–2017).
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SRV:N AVAINLUVUT

KONSERNIN AVAINLUVUT
1.1.–31.3. 1.1.–31.12.

(miljoonaa euroa, ellei toisin mainita) 2020 2019 2019 2018

(tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu)

Liikevaihto 208,1 222,6 1 060,94) 959,74)

Operatiivinen liikevoitto1) 5,0 0,5 -96,8 -10,0

Operatiivinen liikevoitto, % liikevaihdosta 2,4 0,2 -9,1 -1,0

Liikevoitto*) 4,5 3,3 -93,04) -19,84)

Liikevoitto, % liikevaihdosta 2,2 1,5 -8,8 -2,1

Liikevoitto, ilman IFRS 162)*) 3,6 2,2 -94,3 -19,8

Liikevoitto, % liikevaihdosta, ilman IFRS 162) 1,7 1,0 -8,9 -2,1

Rahoitustuotot ja -kulut yht.**) -11,1 -3,6 -29,34) -17,54)

Tulos ennen veroja -6,6 -0,3 -122,44) -37,34)

Tilikauden tulos -7,6 0,4 -103,64) -31,24)

Tilikauden tulos, % liikevaihdosta -3,6 0,2 -9,8 -3,3

Tulouttamaton tilauskanta3) 1 361,5 1 782,5 1 344,2 1 816,0

Uudet sopimukset 198,2 149,7 487,6 1 133,0

*) Valuuttamuutosten nettovaikutus liikevoitossa -0,4 2,8 3,8 -9,8

**) Korkojohdannaisten osuus rahoitustuotoissa ja -kuluissa -0,8 -2,0 -3,7 -2,2

Omavaraisuusaste, (%)8) 20,4 24,4 21,2 28,5

Omavaraisuusaste, %, ilman IFRS 162)8)9) 25,8 29,7 26,4 28,5

Korollinen nettovelka 400,4 490,8 422,0 282,8

Korollinen nettovelka, ilman IFRS 162) 254,1 317,3 271,9 282,8

Nettovelkaantumisaste, % 260,2 205,8 240,3 121,1

Nettovelkaantumisaste, % ilman IFRS 162)9) 160,2 132,7 151,2 121,1

Sijoitetun pääoman tuotto, (%)7) -0,4 4,1 -15,2 -2,9

Sijoitetun pääoman tuotto, % ilman IFRS 162)7) -1,4 4,0 -17,5 -2,9

Sijoitettu pääoma 593,7 790,55) 625,3 609,55)

Sijoitettu pääoma, ilman IFRS 162)6) 452,0 617,55) 479,4 609,55)

Oman pääoman tuotto, % -18,4 0,6 -50,6 -12,1

Osakekohtainen tulos, eur -0,13 -0,02 -1,854) -0,564)

Osakekohtainen oma pääoma (ilman oman pääoman ehtoista lainaa), eur 1,25 3,28 1,59 3,21 

Osakekurssi kauden lopussa, eur 0,94 1,70 1,36 1,70 

Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, milj. kpl 59,6 59,6 59,6 59,6 

1) Operatiivinen liikevoitto määritellään vähentämällä liikevoitosta rahoituksellisiin eriin sisäl-
tyvät laskennalliset ruplan valuuttakurssierot sekä niiden mahdolliset suojausvaikutukset. 
Nettovaluuttakurssierot olivat katsauskaudella 1.1.-31.3.2020 -0,4 milj. euroa (1.1.–31.3.2019 
2,8 milj.), sisältäen valuuttasuojauksen vaikutuksen 5,8 milj. euroa (1.1.–31.3.2019 -1,9 milj.) ja 
katsauskaudella 1.1.–31.12.2019 3,8 milj. euroa (1.1.–31.12.2018 -9,8 milj.), sisältäen valuuttasuo-
jauksen vaikutuksen -3,8 milj. euroa (1.1.–31.12.2018 0,6 milj.).

2) Luvusta on oikaistu pois IFRS 16:n vaikutukset vuotta 2020 ja 2019 koskevien lukujen osalta. 
Oikaisun johdosta luku on vertailukelpoinen vuoden 2018 lukujen kanssa.

3) SRV-konsernin tilauskanta muodostuu Rakentaminen-liiketoiminnosta. Omistusosuutta 
vastaava tulouttamaton kate ei sisälly vertailuluvuissa tilauskannan määrään.

4) Tilintarkastettu. 
5) Oikaistu. 
6) Sijoitettu pääoma, ilman IFRS 16 -tunnusluvun kaavassa vähennettävä IFRS 16 laskennallinen 

verosaaminen oli katsauskausilla 1.1.–31.3.2020 1,2 milj. euroa (1.1.–31.3.2019 0,0 milj.) ja katsau-
skaudella 1.1.–31.12.2019 1,0 milj. euroa (1.1.–31.12.2018 0,0 milj.). 

7) Rahoitussaamisten arvonalennukset ja myyntitappiot koostuivat katsauskausilla 1.1.–
31.3.2020 valuuttakurssitappioista 6,5 milj. euroa sekä rahoitussaamisten myyntitappioista 0,1 
milj euroa, annualisoituna yhteensä 26,1 milj. euroa (1.1.–31.3.2019 valuuttakurssitappioista 0,0 
milj. euroa sekä rahoitussaamisten myyntitappioista 0,0 milj euroa, annualisoituna yhteensä 
0,0 milj. euroa) ja katsauskaudella 1.1.–31.12.2019 valuuttakurssitappioista 0,0 milj. euroa sekä 
rahoitussaamisten myyntitappioista 9,4 milj euroa (1.1.–31.12.2018 valuuttakurssitappioista 3,5 
milj. euroa sekä rahoitussaamisten myyntitappioista 0,0 milj euroa).

8) Saadut ennakot olivat 31.3.2020 95,2 milj. euroa (31.3.2019 122,1 milj.) ja 31.12.2019 85,9 milj. 
euroa (31.12.2018 128,6 milj.).

9) IFRS 16 osalta tuloslaskelmaan kirjatut poistot, vuokrakulut, korko- ja rahoituskulut sekä 
laskennallisten verosaamisten muutos olivat katsauskaudella 1.1.–31.3.2020 0,5 milj. euroa, 
ja edellä mainittuja eriä sisältyi kumulatiivisesti kertyneisiin voittovaroihin 4,6 milj. euroa 
31.3.2020 (1.1.–31.3.2019 0,6 milj. euroa ja kertyneisiin voittovaroihin 0,6 milj. euroa 31.3.2019) 
ja katsauskaudella 1.1.–31.12.2019 4,2 milj. euroa ja kertyneisiin voittovaroihin 4,2 milj. euroa 
31.12.2019 (1.1.-31.12.2018 0,0 milj. euroa ja kertyneisiin voittovaroihin 0,0 milj. euroa 31.12.2018).
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RAKENTAMINEN-SEGMENTTI – AVAINLUVUT
1.1.–31.3. 1.1.–31.12.

(miljoonaa euroa) 2020 2019 20194) 20186)

(tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu)

Liikevaihto 204,9 221,9 1,057,71) 955,4

Liikevoitto2) 6,2 4,8 7,0 -13,4

Operatiivinen liikevoitto3) 6,2 4,8 7,0 -13,4

Operatiivinen liikevoitto, % liikevaihdosta3) 3,0 2,2 0,7 -1,4

Sijoitettu pääoma 403,0 385,05) 372,9 212,85)

Henkilöstön lukumäärä, ajanjakson lopussa 793 849 836 906

NÄKYMÄT VUODELLE 2020*  
Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen 
vuonna 2020 vaikuttavat yleisen talous-
kehityksen lisäksi muun muassa SRV:n 
omien hankkeiden luovutuksenmukaisen 
tuloutuksen ajoitus ja tuloutuvan tuotan-
non määrä, jatkuvasti tuloutuvan tilaus-
kannan koostuminen pääosin urakoinnis-
ta, tilauskannan katteiden kehittyminen, 
uusien urakoiden ja omien hankkeiden 
käynnistyminen sekä ruplan kurssikehitys.

Suurimmat käynnissä olevista hank-
keista ovat Tampereen Kansi ja Areena 
-hanke, Helsinki-Vantaan lentoaseman 
laajennus ja sairaalahankkeet.

• Yhtiön toiminnan pääpaino vuonna 
2020 on suurissa toimitilaurakoissa, 
sairaalahankkeissa sekä omakehittei-
sessä asuntotuotannossa sijoittajille. 
Omaperusteista asuntotuotantoa val-
mistuu vuoden 2020 aikana vähem-
män kuin vertailukautena. Yhteensä 
vuoden 2020 aikana arvioidaan val-
mistuvan 520 omaperusteista asun-
toa (808 asuntoa vuonna 2019).

• Yhtiön toteuttamat toimet toiminnan te-
hostamiseksi sekä hankintasäästöjen 
saamiseksi odotetaan parantavan yh-
tiön tuloksentekokykyä. Lisäksi vuoden 

2019 lopulla toteutettujen tervehdyttä-
misohjelman toimenpiteiden odotetaan 
parantavan yhtiön kulurakennetta.

• Konsernin vuoden 2020 liikevaihdon ar-
vioidaan alenevan vuoteen 2019 verrat-
tuna (liikevaihto vuonna 2019: 1 060,9 
milj. euroa). Operatiivisen liikevoiton 
arvioidaan paranevan vuoteen 2019 
verrattuna ja olevan positiivinen (ope-
ratiivinen liikevoitto -96,8 milj. euroa). 
 
 

* Näkymät on annettu 6.2.2020  ja päivitetty 29.4.2020.

1) Tilintarkastettu.
2) Sisältäen valuuttamuutosten vaikutuksen.
3) Operatiivinen liikevoitto vastaa liikevoittoa, koska segmenttiin ei kohdistu laskennallisia ruplan 

valuuttakurssieroja eikä niiden suojausvaikutuksia.
4) SRV otti käyttöön “IFRS 16 – Vuokrasopimukset” -standardin 1.1.2019, korvaten aiemman “IAS 

17 – Vuokrasopimukset” -standardin sekä siihen liittyvät tulkinnat. Vertailulukuja vuodelta 
2018 ei ole oikaistu. Lisätietoja kohdassa “Valikoituja taloudellisia ja muita tietoja – Historialli-
set taloudelliset tiedot – IFRS 16 – Vuokrasopimukset”.

5) 31.12.2019 alkaen laskennalliset verosaamiset ja -verovelat on kokonaisuudessaan kohdennet-
tu Muut toiminnot ja eliminoinnit -yksikköön. Tunnusluku sisältää myös taseessa myytävänä 
olevaksi luokitellut omaisuuserät. 31.3.2019 ja 31.12.2018 sijoitettu pääoma on oikaistu 
vertailukelpoiseksi.

6) SRV muutti segmenttiraportointiaan vuonna 2019. 1.1.2019 alkaen SRV on käyttänyt rapor-
toinnissaan kahta liiketoimintasegmenttiä: Rakentaminen ja Sijoittaminen. Vuoden 2018 
taloudelliset tiedot on oikaistu vastaamaan uutta segmenttiraportointia. Katso lisätietoja 
kohdasta “Valikoituja taloudellisia ja muita tietoja”.

SIJOITTAMINEN-SEGMENTTI – AVAINLUVUT
1.1.–31.3. 1.1.–31.12.

(miljoonaa euroa) 2020 2019 20193) 20186)

(tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu)

Liikevaihto 1,6 1,3 5,91) 4,6

Liikevoitto2) -1,4 0,1 -92,54) -17,5

Operatiivinen liikevoitto -1,0 -2,7 -96,34) -7,8

Operatiivinen liikevoitto, % liikevaihdosta - - - -

Sijoitettu pääoma 193,1 353,55) 245,7 337,85)

Henkilöstön lukumäärä, ajanjakson lopussa 134 135 132 85

1) Tilintarkastettu.
2) Sisältäen valuuttamuutosten vaikutuksen.
3) SRV otti käyttöön “IFRS 16 – Vuokrasopimukset” -standardin 1.1.2019, korvaten aiemman “IAS 

17 – Vuokrasopimukset” -standardin sekä siihen liittyvät tulkinnat. Vertailulukuja vuodelta 
2018 ei ole oikaistu. Lisätietoja kohdassa “Valikoituja taloudellisia ja muita tietoja – Historialli-
set taloudelliset tiedot – IFRS 16 – Vuokrasopimukset”.

4) Liikevoitto ja operatiivinen liikevoitto sisältävät seuraavat kertaluontoiset arvonalentumi-
set, yhteismäärältään 89,2 miljoonaa euroa: Kauppakeskus REDIn yhteissijoitusyrityksen 
arvonalennus (71,5 miljoonaa euroa), Pearl Plaza -osakkuusyhtiösijoituksen arvonalennus (6,9 
miljoonaa euroa), Venäjän Eurograd maa-alueen arvonalennus (5,9 miljoonaa euroa), Venäjän 

Mitischin maa-alueen arvonalennus (1,0 miljoonaa euroa), Porvoon Kuninkaanportin liikekiin-
teistön arvonalennus (1,0 miljoonaa euroa), Etmia-toimistokohteeseen tehty arvonalennus (2,3 
miljoonaa euroa) ja VTBC-rahaston purkamiseen liittyvä kulukirjaus (0,6 miljoonaa euroa).

5) 31.12.2019 alkaen laskennalliset verosaamiset ja -verovelat on kokonaisuudessaan kohdennettu 
Muut toiminnot ja eliminoinnit -yksikköön. Tunnusluku sisältää myös taseessa myytävänä olevaksi 
luokitellut omaisuuserät. 31.3.2019 ja 31.12.2018 sijoitettu pääoma on oikaistu vertailukelpoiseksi.

6) SRV muutti segmenttiraportointiaan vuonna 2019. 1.1.2019 alkaen SRV on käyttänyt rapor-
toinnissaan kahta liiketoimintasegmenttiä: Rakentaminen ja Sijoittaminen. Vuoden 2018 
taloudelliset tiedot on oikaistu vastaamaan uutta segmenttiraportointia. Katso lisätietoja 
kohdasta “Valikoituja taloudellisia ja muita tietoja”.
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Oman pääoman tuotto, % = 100 x
Katsauskauden tulos

Oma pääoma yhteensä, keskimäärin

Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma – korottomat velat1) – laskennalliset verovelat – varaukset

Sijoitettu pääoma, ilman IFRS 16 = Taseen loppusumma – korottomat velat1) – laskennalliset verovelat – IFRS 16 laskennalliset verosaamiset – 
varaukset – aineelliset hyödykkeet, käyttöoikeusomaisuuserä – vaihto-omaisuus, käyttöoikeusomaisuuserä

Sijoitetun pääoman tuotto, % = 100 x

Liikevoitto + korko- ja muut rahoitustuotot (sisältää valuuttakurssivoittoja ja -tappioita) + Rahoitussaamisten 
arvonalennukset ja myyntitappiot (osavuosikaudet annualisoitu, 3 kuukautta kerrottu neljällä)

Sijoitettu pääoma keskimäärin

Sijoitetun pääoman tuotto, %  
ilman IFRS 16 = 100 x

Liikevoitto ilman IFRS 16 + korko- ja muut rahoitustuotot (sisältää valuuttakurssivoittoja ja -tappioita) + 
Rahoitussaamisten arvonalennukset ja myyntitappiot (osavuosikaudet annualisoitu, 3 kuukautta kerrottu neljällä)

Sijoitettu pääoma, ilman IFRS 16 keskimäärin 

Omavaraisuusaste, % = 100 x
Oma pääoma yhteensä

Taseen loppusumma – saadut ennakot

Omavaraisuusaste, % ilman IFRS 16 = 100 x

Oma pääoma yhteensä – kumulatiiviset IFRS 16 osalta tuloslaskelmaan kirjatut poistot, vuokrakulut,  
sekä korko- ja rahoituskulut

Taseen loppusumma – saadut ennakot – kumulatiiviset IFRS 16 osalta tuloslaskelmaan kirjatut poistot,  
vuokrakulut, sekä korko- ja rahoituskulut – korolliset vuokravelat

Korollinen nettovelka = Korolliset velat2) – rahavarat

Korollinen nettovelka ilman IFRS 16 = Korolliset velat2) – korolliset vuokravelat – rahavarat

Nettovelkaantumisaste, % = 100 x
Korolliset nettovelat

Oma pääoma yhteensä

Nettovelkaantumisaste, %  
ilman IFRS 16 = 100 x

Korolliset velat2) – korolliset vuokravelat – rahavarat

Oma pääoma yhteensä  – kumulatiiviset IFRS 16 osalta tuloslaskelmaan kirjatut poistot, vuokrakulut, s 
ekä korko- ja rahoituskulut

Osakekohtainen tulos =
Tilikauden tulos – määräysvallattomien omistajien osuus – oman pääoman ehtoisen lainan korot vero-oikaistuna

Osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä

Osakekohtainen oma pääoma  
(ilman oman pääoman ehtoista lainaa) =

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma – oman pääoman ehtoinen laina

Osakkeiden kappalemäärä katsauskauden lopussa

Operatiivinen liikevoitto = Liikevoitto –/+ valuuttamuutosten nettovaikutus

Uudet sopimukset, Rakentaminen = Katsauskaudella allekirjoitetut rakennushankkeiden sopimukset

Tulouttamaton tilauskanta, 
Rakentaminen

=
Rakennushankkeiden (mukaan lukien tonttien) tulouttamaton osa. Tilauskannan arvo on hankkeista odotettu 
tuloutuva liikevaihdon määrä

Valuuttamuutosten nettovaikutus =
Osakkuusyhtiöiden valuuttakurssimuutoksista aiheutuneet voitot ja tappiot –/+ suojauksesta aiheutuneet 
tuotot ja kulut

1) Korottomat velat sisältävät muut velat, ostovelat ja muut velat sekä tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat.
2) Korolliset velat sisältävät korolliset velat ilman vuokravelkoja, korolliset vuokravelat ja pääomalainan.
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KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA 

Mikä on SRV:n merkintäoikeusannin ta-
voite ja mihin kerättävät varat käytetään?
Osakeanti on osa SRV:n tervehdyttämisoh-
jelmaa ja osakeannin tarkoituksena on vah-
vistaa yhtiön taseasemaa, likviditeettiä ja 
taloudellista asemaa. 

Ovatko SRV:n osakkeenomistajat sitoutu-
neet ennalta osakeantiin?
Yhtiö on saanut Keskinäinen Eläkeva-
kuutusyhtiö Ilmariselta, Pohjola Vakuutus 
Oy:ltä, OP-Henkivakuutus Oy:ltä, Keski-
näinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta, 
Tiiviste-Group Oy:ltä ja Pontos Oy:ltä etu-
käteissitoumukset merkitä merkintäetuoi-
keusannissa uusia osakkeita yhteensä 40 
miljoonalla eurolla.

Kenellä on oikeus osallistua merkintäantiin?
Uusia osakkeita tarjotaan yhtiön osakkeen-
omistajien merkittäväksi samassa suh-
teessa kuin he omistavat yhtiön osakkeita 
osakeannin täsmäytyspäivänä 26.5.2020 
(ensisijainen merkintä). Mikäli kaikkia uusia 
osakkeita ei merkitä ensisijaisen merkin-
nän perusteella, yhtiön osakkeenomistajilla 
ja muilla sijoittajilla on oikeus merkitä mer-
kitsemättä jääneitä uusia osakkeita ilman 
merkintäoikeuksia merkintähintaan (toissi-
jainen merkintä).

Kuinka paljon uusia osakkeita voi merkitä 
nykyisen omistukseni nojalla?
Jokaista täsmäytyspäivänä 26.5.2020 
omistettua SRV:n osaketta kohden saat yh-
den merkintäoikeuden. Yksi merkintäoikeus 
oikeuttaa merkitsemään yhden osakeannis-
sa tarjottavan osakkeen. Tarjottavien osak-
keiden murto-osia ei anneta, eikä yksittäistä 
merkintäoikeutta voi käyttää osittain.

Mikä on osakkeen merkintähinta?
Osakkeen merkintähinta on 0,38 euroa. Esi-
merkiksi 1 000 merkintäoikeudella voit mer-
kitä 1 000 osaketta, ja maksettava määrä on 
yhteensä 380 euroa.

Mikä on merkintäoikeuden hinta?
Merkintäoikeuden hinta määräytyy mark-
kinatilanteen mukaan Helsingin pörssissä. 
Ei ole kuitenkaan takeita siitä, että merkin-
täoikeuksille syntyy jälkimarkkinoita tai että 
niillä siten olisi arvoa.

Miten merkintäoikeuksia voi ostaa?
Mikäli haluat ostaa merkintäoikeuksia, 
ota yhteyttä tilinhoitajayhteisöösi tai ar-
vopaperinvälittäjääsi. Merkintäoikeuksil-
la käydään kauppaa Helsingin pörssissä 
29.5.–8.6.2020. Tilinhoitajayhteisöt ja arvo-
paperinvälittäjät veloittavat kaupankäynnis-
tä merkintäoikeuksilla palveluhinnastonsa 
mukaisen palkkion.

Mitä tarkoitetaan toissijaisella merkinnällä?
Yhtiön osakkeenomistajat ja muut sijoit-
tajat voivat antaa merkintätoimeksiannon 
osakkeista, joita ei ole merkitty ensisijai-
sen merkintäoikeuden perusteella. Toissi-
jaisessa merkinnässä osakkeiden merkintä 
tapahtuu antamalla merkintätoimeksianto 
ja samanaikaisesti maksamalla tarjotta-
vien osakkeiden merkintähinta tilinhoita-
jan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekiste-
röinnin hoitajan ohjeiden mukaisesti. Katso 
tarkemmat tiedot toissijaiseen merkintään 
liittyen sekä allokaatioon liittyvät tiedot esit-
teeseen sisältyvistä osakeannin ehdoista.

Aiheutuuko osakkeiden merkinnästä  
kuluja?
Osakemerkinnästä ei veloiteta erillisiä kuluja 
tai palkkioita. Tilinhoitajat, omaisuudenhoi-
tajat ja arvopaperinvälittäjät saattavat ve-
loittaa palkkioita palveluistaan, kuten kau-
pankäynnistä merkintäoikeuksilla, omien 
hinnastojensa mukaisesti.

Miten osakkeiden merkitseminen merkin-
täoikeuksilla käytännössä tapahtuu?
Osakkeenomistajana saat omaisuudenhoi-
tajaltasi tai tilinhoitajaltasi merkintäajan al-
kaessa ohjeet merkinnän tekemiseksi. Toimi 

saamiesi ohjeiden mukaan. Mikäli et jostain 
syystä saanut ohjeita, ota yhteyttä omai-
suudenhoitajaasi tai tilinhoitajaasi. Jos olet 
ostanut merkintäoikeuksia Helsingin pörs-
sistä, ota yhteyttä omaisuudenhoitajaasi tai 
tilinhoitajaasi merkintäohjeiden saamiseksi. 
Osakkeet on maksettava merkittäessä.

Mitä tapahtuu, jos en käytä merkintäoi-
keuttani?
Ellet käytä merkintäoikeuksiasi viimeis-
tään 12.6.2020 klo 16.30, ne raukeavat ar-
vottomina. Tällöin suhteellinen omistuksesi 
SRV:ssä pienenee. Olettaen, että osakeanti 
merkitään kokonaisuudessaan, uudet osak-
keet vastaavat noin 49,8 prosenttia kaikis-
ta osakkeista osakeannin toteuttamisen jäl-
keen.

Voiko merkinnät peruuttaa?
Merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi peruut-
taa tai muuttaa muutoin kuin osakeannin eh-
doissa kuvatuissa tilanteissa.

Milloin osakkeet tulevat arvo-osuustililleni 
ja milloin kaupankäynti alkaa?
Merkityt osakkeet kirjataan arvo-osuus-
tilillesi merkinnän jälkeen väliaikaisina 
osakkeina. Väliaikaiset osakkeet kirjataan 
arvo-osuustilillesi SRV Uudet -arvo-osuus-
lajisina ja otetaan kaupankäynnin koh-
teeksi Helsingin pörssin päälistalla arviolta 
15.6.2020. SRV Uudet -arvo-osuuslaji yhdis-
tetään nykyisiin SRV:n osakkeisiin, kun vas-
taava osakepääoman korotus on merkitty 
kaupparekisteriin, arviolta 19.6.2020, ja kau-
pankäynti näillä osakkeilla alkaa Helsingin 
pörssin päälistalla arviolta 22.6.2020.

Mistä saan lisätietoja?
Esitteen ja lisätietoa saat internetsivuil-
ta osoitteista www.SRV.fi/sijoittajat ja 
www.danskebank.fi/srv-fi. Lisätietoa saat 
myös omalta tilinhoitajayhteisöltäsi.
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OSAKEANNIN EHDOT 
Varsinaisen yhtiökokouksen 
osakeantivaltuutus

SRV Yhtiöt Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yh-
tiökokous päätti 26.3.2020 valtuuttaa 
Yhtiön hallituksen päättämään enintään 
500.000.000 uuden osakkeen antamisesta. 

Valtuutuksen mukaan Yhtiön halli-
tus voi päättää osakeannista, jossa osak-
keenomistajilla on etuoikeus merkitä an-
nettavia osakkeita samassa suhteessa 
kuin heillä ennestään on Yhtiön osakkeita. 
Osakkeenomistajien merkitsemättä jättä-
mät osakkeet voidaan valtuutuksen mu-
kaan kuitenkin tarjota toissijaisesti toisten 
osakkeenomistajien tai muiden henkilöi-
den merkittäväksi. Valtuutuksen mukaan 
Yhtiön hallitus on oikeutettu päättämään, 
kenelle merkitsemättä jääneitä osakkeita 
tarjotaan. Merkintähinta maksettaisiin kä-
teisellä. Hallitus valtuutettiin päättämään 
osakeannin kaikista muista ehdoista.

Yhtiön hallituksen 
osakeantipäätös

Yhtiön hallitus päätti yhtiökokouksen an-
taman valtuutuksen perusteella 22.5.2020 
osakkeenomistajien merkintäoikeuden mu-
kaisesta osakeannista, jossa Yhtiö laskee 
liikkeeseen enintään 131.049.371 uutta osa-
ketta (”Uudet Osakkeet”) (”Osakeanti”).

Yleistä Osakeannista
Yhtiö pyrkii hankkimaan Osakeannilla enin-
tään noin 50 miljoonan euron bruttovarat. 
Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi Osakean-
nin seurauksena nousta 131.967.970 nykyi-
sestä osakkeesta (”Nykyiset Osakkeet” ja 
yhdessä Uusien Osakkeiden kanssa ”Osak-
keet”) enintään 263.017.341 Osakkeeseen. 
Olettaen, että Osakeanti merkitään koko-
naisuudessaan, Uudet Osakkeet vastaavat 
noin 49,8 prosenttia kaikista Osakkeista 
Osakeannin toteuttamisen jälkeen.

Yhtiö on saanut Keskinäinen Eläkeva-
kuutusyhtiö Ilmariselta, Pohjola Vakuutus 
Oy:ltä, OP-Henkivakuutus Oy:ltä, Keski-
näinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta, 
Tiiviste-Group Oy:ltä ja Pontos Oy:ltä etu-
käteissitoumukset merkitä merkintäetuoi-
keusannissa Uusia Osakkeita yhteensä 40 
miljoonalla eurolla (”Merkintäsitoumuk-
set”). Merkintäsitoumuksen antajien omis-
tamat Nykyiset Osakkeet edustavat 47,2 
prosenttia kaikista Nykyisistä Osakkeista, 
ja Merkintäsitoumukset edustavat 80,3 
prosenttia Uusista Osakkeista.

Osakeannin pääjärjestäjänä toimii 
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike (”Pää-
järjestäjä”).

Osakeannin tarkoituksena on parantaa 
Yhtiön taseasemaa, likviditeettiä ja talou-
dellista tilannetta.

Osakeanti koostuu (i) yleisöannista Suo-
messa, (ii) private placement -järjestelystä 
muualla ETA-alueella ja (iii) private place-
ment -järjestelystä tietyissä muissa maissa 
soveltuvien lakien mukaisesti. Jos sijoitta-
ja on muualla ETA-alueella kuin Suomessa, 
edellytetään, että sijoittaja on Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2017/1129 (”Esiteasetus”) mukainen koke-
nut sijoittaja tai merkitsee Uusia Osakkeita 
vähintään 100.000 euron yhteenlasketul-
la merkintähinnalla. Jos sijoittaja on ETA-
alueen ulkopuolella, Yhtiö voi harkintansa 
mukaan hyväksyä merkinnän, jos tämä 
on soveltuvan lain mukaan sallittua. Katso 
myös ”–Tietyillä rajoitetuilla alueilla asuvat 
osakkeenomistajat”.

Oikeus merkitä Uusia Osakkeita

Oikeus merkitä Uusia Osakkeita 
Merkintäoikeuksilla (Ensisijainen 
Merkintä)
Uusia Osakkeita tarjotaan Yhtiön osak-
keenomistajien merkittäväksi samassa 
suhteessa kuin he omistavat Yhtiön Osak-
keita Osakeannin täsmäytyspäivänä (”Täs-
mäytyspäivä”). Osakeannin Täsmäytyspäi-
vä on 26.5.2020.

Sikäli kuin alla ei ole toisin esitetty, kukin 
Nykyisten Osakkeiden haltija, joka on Täs-
mäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland 
Oy:n (”Euroclear Finland”) ylläpitämään 
Yhtiön osakasluetteloon, saa kutakin Täs-
mäytyspäivänä omistamaansa Nykyistä 
Osaketta kohden yhden arvo-osuusmuo-
toisen merkintäoikeuden (”Merkintäoi-
keus”). Yhtiön hallussa olevat omat Osak-
keet eivät oikeuta Merkintäoikeuksiin. 
Katso myös ”– Tietyillä rajoitetuilla alueilla 
asuvat osakkeenomistajat”.

Merkintäoikeudet kirjataan osakkeen-
omistajien arvo-osuustileille Euroclear 
Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjes-
telmään 27.5.2020.

Merkintäoikeuksien haltija on yhdellä 
Merkintäoikeudella oikeutettu merkitse-
mään yhden Uuden Osakkeen Merkintähin-
taan (määritelty jäljempänä) (”Ensisijainen 
Merkintä”). Uusien Osakkeiden murto-osia 
ei anneta, eikä Merkintäoikeutta voi käyt-
tää osittain. 

Merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin 
kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin 
Pörssi”) pörssilistalla 29.5.2020 (edellyttä-
en, että Helsingin Pörssi hyväksyy Yhtiön 
listalleottohakemuksen) ja 8.6.2020 väli-
senä aikana (ellei Merkintäaikaa jatketa).

Merkintäajan päättymisen jälkeen käyt-
tämättömät Merkintäoikeudet raukeavat 
arvottomina ja ne poistetaan haltijoiden 
arvo-osuustililtä ilman erillistä ilmoitusta 
tai korvausta.

Jotta Merkintäoikeuksien haltija ei mene-
tä Merkintäoikeuden arvoa, hänen tulee joko: 
• Merkitä Uusia Osakkeita Merkintäoi-

keuksilla viimeistään 12.6.2020 (ellei 
Merkintäaikaa jatketa) merkitsijän ti-
linhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hal-
lintarekisteröinnin hoitajan antamien 
ohjeiden mukaisesti, ottaen huomioon, 
että Uusien Osakkeiden viimeinen mer-
kintäpäivä voi merkitsijän tilinhoitajan, 
omaisuudenhoitajan tai hallintarekiste-
röinnin hoitajan ohjeiden mukaisesti olla 
ennen 12.6.2020; tai 

• Myydä käyttämättömät Merkintäoikeu-
det viimeistään Merkintäoikeuksien vii-
meisenä kaupankäyntipäivänä 8.6.2020 
(ellei Merkintäaikaa jatketa).

Jos Merkintäoikeuteen oikeuttava Nykyi-
nen Osake on pantattu tai sitä koskee muu 
rajoitus, Merkintäoikeutta ei välttämättä voi 
käyttää ilman pantinhaltijan tai muun oikeu-
denhaltijan suostumusta.

Oikeus merkitä ensisijaisessa 
merkinnässä merkitsemättä 
jääneitä Uusia Osakkeita ilman 
Merkintäoikeuksia (Toissijainen 
Merkintä)
Mikäli kaikkia Uusia Osakkeita ei merkitä 
Ensisijaisen Merkinnän perusteella, Yhti-
ön osakkeenomistajilla ja muilla sijoittajilla 
on oikeus merkitä merkitsemättä jäänei-
tä Uusia Osakkeita ilman Merkintäoikeuk-
sia (”Toissijainen Merkintä”) Merkintähin-
taan (määritelty jäljempänä). Yhtiön hallitus 
päättää Merkintäoikeuksien perusteella 
mahdollisesti merkitsemättä jääneiden Uu-
sien Osakkeiden tarjoamisesta toissijaisesti 
Yhtiön osakkeenomistajille ja/tai muille si-
joittajille, jotka ovat antaneet merkintätoi-
meksiannon merkitä Uusia Osakkeita ilman 
Merkintäoikeuksia ja/tai, mikäli Uusia Osak-
keita jää tämän jälkeen merkitsemättä, Mer-
kintäsitoumusten ehtojen mukaisesti niille 
tahoille, joiden Merkintäsitoumus sisältää 
Merkintätakauksen (määritelty jäljempänä).

Katso myös ”– Merkinnän tekeminen 
ja Merkintähinnan maksu – Uusien Osak-
keiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia 
Toissijaisessa Merkinnässä”.

Merkintöjen hyväksyminen 
Yhtiön hallitus hyväksyy Merkintäoikeuk-
sien perusteella ja näiden Osakeannin eh-
tojen sekä sovellettavien lakien ja määräys-
ten mukaisesti tehdyt merkinnät arviolta 
17.6.2020 (ellei Merkintäaikaa jatketa). Li-
säksi Yhtiön hallitus hyväksyy kohdassa 
”– Toissijaisessa Merkinnässä merkittyjen 
Uusien Osakkeiden allokaatio” esitettyjen 
allokaatioperiaatteiden mukaisesti ilman 
Merkintäoikeuksia ja näiden Osakeannin 
ehtojen sekä sovellettavien lakien ja mää-
räysten mukaisesti tehdyt merkinnät arvi-
olta 17.6.2020 (ellei Merkintäaikaa jatketa). 

Merkintäoikeuksien perusteella tehtyjen 
Ensisijaisten Merkintöjen hyväksymisestä 
ei lähetetä erillistä vahvistusta. Hyväksy-
tyistä Toissijaisista Merkinnöistä sijoittajan 
tilinhoitaja tai omaisuudenhoitaja toimittaa 
vahvistusilmoituksen arviolta viimeistään 
26.6.2020 (ellei Merkintäaikaa jatketa). 

Yhtiö julkaisee arviolta 17.6.2020 (ellei 
Merkintäaikaa jatketa) pörssitiedotteen, jos-
sa todetaan Osakeannin lopputulos ja mer-
kittyjen Uusien Osakkeiden kokonaismäärä.

Merkintähinta 
Kunkin Uuden Osakkeen merkintähinta on 
0,38 euroa (”Merkintähinta”). 

Merkintähinta perustuu Yhtiön Nykyisen 
Osakkeen päätöskurssiin 0,876 euroa Hel-
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singin Pörssissä Osakeannista päättämistä 
välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäi-
vänä 20.5.2020, ja vastaa noin 39,5 pro-
sentin laskennallista alennusta Osakkeen 
teoreettisesta hinnasta Merkintäoikeuden 
irtoamisen jälkeen. 

Uusien Osakkeiden Merkintähinta kir-
jataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pää-
oman rahastoon.

Merkintäaika
Uusien Osakkeiden merkintäaika alkaa 
29.5.2020 klo 9.30 Suomen aikaa ja päättyy 
12.6.2020 klo 16.30 Suomen aikaa (”Merkin-
täaika”). Yhtiön hallituksella on oikeus olla 
huomioimatta Merkintäajan päättymisen 
jälkeen tulleita merkintöjä. Yhtiön hallitus 
on oikeutettu jatkamaan Merkintäaikaa. 

Yhtiö tiedottaa mahdollisesta Merkin-
täajan jatkamisesta pörssitiedotteella vii-
meistään 12.6.2020. Jos Merkintäaikaa 
jatketaan, siirtyvät vastaavasti merkin-
töjen maksun määräaika, Merkintäoi-
keuksien viimeinen kaupankäyntipäivä 
Helsingin Pörssissä, Merkintäoikeuksien 
raukeamisajankohta, merkintöjen hyväk-
symispäivä, vahvistusilmoitusten toimitta-
minen, Osakeannin tuloksen julkistaminen, 
Väliaikaisten Osakkeiden (määritelty alla) 
yhdistäminen Yhtiön Osakkeisiin, Uusien 
Osakkeiden kirjaaminen merkitsijän ar-
vo-osuustilille ja kaupankäynnin alkaminen 
Uusilla Osakkeilla.

Merkintäpaikat, eli tilinhoitajat, omai-
suudenhoitajat ja hallintarekisteröinnin 
hoitajat, voivat edellyttää asiakkailtaan 
merkintätoimeksiannon antamista tietty-
nä päivänä ennen Merkintäoikeuksien kau-
pankäynnin tai Merkintäajan päättymistä.

Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla
Merkintäoikeuksien haltijat voivat myydä 
Merkintäoikeutensa markkinoilla milloin 
tahansa Merkintäoikeuksien julkisen kau-
pankäynnin aikana. Julkinen kaupankäyn-
ti Merkintäoikeuksilla Helsingin Pörssissä 
alkaa 29.5.2020 klo 10.00 Suomen aikaa 
(edellyttäen, että Helsingin Pörssi hyväk-
syy Yhtiön listalleottohakemuksen) ja päät-
tyy 8.6.2020 klo 18.30 Suomen aikaa (ellei 
Merkintäaikaa jatketa). Merkintäoikeuksien 
hinta Helsingin Pörssissä määräytyy kau-
pankäynnissä Helsingin Pörssissä. Mer-
kintäoikeuksia voidaan myydä tai ostaa 
antamalla myynti- tai ostotoimeksianto 
omalle tilinhoitajalle, omaisuudenhoitajalle 
tai muulle arvopaperivälittäjälle.

Merkintäoikeuksien ISIN-tunnus on 
FI4000440169 ja kaupankäyntitunnus Hel-
singin Pörssissä on SRV1VU0120.

Merkinnän tekeminen ja 
Merkintähinnan maksu

Merkintäoikeuksien käyttäminen 
Ensisijaisessa Merkinnässä
Osakkeenomistaja tai muu sijoittaja voi 
osallistua Osakeantiin merkitsemällä Uu-
sia Osakkeita arvo-osuustilillään olevilla 

Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Mer-
kintähinnan kerrottuna merkittyjen Uu-
sien Osakkeiden määrällä. Edellä todettu 
ei kuitenkaan koske osakkeenomistajia, 
jotka asuvat tietyillä lainkäyttöalueilla, ja 
osakkeenomistaja voi joutua minkä tahan-
sa tällaisen merkinnän yhteydessä todista-
maan, etteivät he ole Rajoitetuissa Maissa 
(määritelty jäljempänä). Katso myös ”–Tie-
tyillä rajoitetuilla alueilla asuvat osakkeen-
omistajat”.

Merkintähinta on maksettava koko-
naisuudessaan merkintätoimeksiannon 
antamisen yhteydessä tilinhoitajan, omai-
suudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin 
hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. 

Osakeantiin osallistuakseen osakkeen-
omistajan tai muun sijoittajan on annettava 
merkintätoimeksianto oman tilinhoitajansa, 
omaisuudenhoitajansa tai hallintarekiste-
röinnin hoitajansa antamien ohjeiden mu-
kaisesti. 

Merkintä katsotaan tehdyksi vasta, kun 
merkintätoimeksianto on saapunut tilinhoi-
tajalle, omaisuudenhoitajalle tai hallintare-
kisteröinnin hoitajalle ja Merkintähinta on 
maksettu kokonaisuudessaan.

Niiden osakkeenomistajien ja muiden 
sijoittajien, joiden Nykyiset Osakkeet tai 
Merkintäoikeudet on rekisteröity hallinta-
rekisteröinnin hoitajan nimiin, on annettava 
merkintätoimeksiantonsa hallintarekiste-
röinnin hoitajansa antamien ohjeiden mu-
kaisesti. 

Merkintätoimeksiannot tulee antaa erik-
seen kunkin arvo-osuustilin osalta. 

Puutteelliset tai virheelliset merkintä-
toimeksiannot voidaan hylätä. Mikäli Mer-
kintähinnan maksua ei makseta näiden 
ehtojen mukaisesti, merkintätoimeksianto 
voidaan hylätä. Yhtiön hallitus voi kuitenkin 
päättää hyväksyä näistä ehdoista poikkea-
valla tavalla tehdyn merkintätoimeksiannon 
tai Merkintähinnan maksun. Jos merkintä 
hylätään, maksettu Merkintähinta palaute-
taan merkitsijälle. Palautettaville varoille ei 
makseta korkoa. 

Merkintä on sitova, eikä sitä voi muut-
taa tai perua muutoin kuin näiden ehtojen 
kohdan ”– Merkintöjen peruminen tietyissä 
olosuhteissa” mukaisesti.

Käyttämättömät Merkintäoikeudet rau-
keavat arvottomina Merkintäajan päättyes-
sä 12.6.2020 klo 16.30 Suomen aikaa (ellei 
Merkintäaikaa jatketa) ja ne poistetaan 
haltijoiden arvo-osuustililtä ilman erillistä 
ilmoitusta tai korvausta.

Uusien Osakkeiden merkintä ilman 
Merkintäoikeuksia Toissijaisessa 
Merkinnässä 
Osakkeenomistajat ja muut sijoittajat voivat 
merkitä Uusia Osakkeita ilman Merkintäoi-
keuksia antamalla merkintätoimeksiannon 
ja maksamalla Merkintähinnan (kerrottuna 
merkittyjen Uusien Osakkeiden määrällä) 
merkitsijän tilinhoitajan, omaisuudenhoita-
jan tai hallintarekisteröinnin hoitajan anta-
mien ohjeiden mukaisesti. 

Merkintähinta on maksettava koko-
naisuudessaan merkintätoimeksiannon 
antamisen yhteydessä tilinhoitajan, omai-
suudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin 
hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. 
Osakkeenomistajan tai muun sijoittajan 
tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan, hallin-
tarekisteröinnin hoitajan, tulee saada mer-
kintätoimeksianto ja maksu viimeistään 
12.6.2020 (ellei Merkintäaikaa jatketa) tai 
sitä aikaisempana ajankohtana tilinhoitajan, 
omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröin-
nin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. 
Niiden Uusien Osakkeiden Merkintähinta, 
jotka Merkintätakauksen (määritelty jäl-
jempänä) antaneet sijoittajat merkitsevät 
Merkintätakauksen perusteella, Merkintä-
hinta on kuitenkin maksettava viimeistään 
17.6.2020 (ellei Merkintäaikaa jatketa) tai 
sitä aikaisempana ajankohtana Pääjärjes-
täjän antamien ohjeiden mukaisesti. 

Merkintä katsotaan tehdyksi vasta, kun 
merkintätoimeksianto on saapunut tilinhoi-
tajalle, omaisuudenhoitajalle tai hallintare-
kisteröinnin hoitajalle ja Merkintähinta on 
maksettu kokonaisuudessaan. 

Puutteelliset tai virheelliset merkintä-
toimeksiannot voidaan hylätä. Mikäli Mer-
kintähinnan maksua ei makseta näiden 
ehtojen mukaisesti, merkintätoimeksianto 
voidaan hylätä. Yhtiön hallitus voi kuitenkin 
päättää hyväksyä näistä ehdoista poikkea-
valla tavalla tehdyn merkintätoimeksiannon 
tai Merkintähinnan maksun. Jos merkintä 
hylätään, maksettu Merkintähinta palaute-
taan merkitsijälle. Palautettaville varoille ei 
makseta korkoa.

Jos tiettyyn arvo-osuustiliin liittyviä 
merkintätoimeksiantoja annetaan useita, 
nämä toimeksiannot yhdistetään yhdek-
si arvo-osuustiliä koskevaksi toimeksian-
noksi. 

Yhtiö vahvistaa Toissijaisessa Mer-
kinnässä merkittyjen Uusien Osakkeiden 
merkinnän hyväksymisen tai hylkäämisen 
kaikille sijoittajille, jotka ovat antaneet mer-
kintätoimeksiannon Toissijaisessa Merkin-
nässä.

Mikäli Toissijaisessa Merkinnässä mer-
kittyjä Uusia Osakkeita ei allokoida mer-
kintätoimeksiannossa mainittua määrää, 
saamatta jääneitä Uusia Osakkeita vas-
taava maksettu Merkintähinta palautetaan 
merkitsijälle arviolta viimeistään 26.6.2020 
(ellei Merkintäaikaa jatketa). Palautettaville 
varoille ei makseta korkoa.

Toissijaisessa Merkinnässä 
merkittyjen Uusien Osakkeiden 
allokaatio

Mikäli kaikkia Uusia Osakkeita ei ole mer-
kitty Merkintäoikeuksien perusteella En-
sisijaisessa Merkinnässä, Yhtiön hallitus 
päättää Toissijaisessa Merkinnässä mer-
kittyjen Uusien Osakkeiden allokaatiosta 
seuraavasti: 
1. Ensiksi niille, jotka ovat merkinneet Uu-

sia Osakkeita myös Merkintäoikeuksien 
perusteella Ensisijaisessa Merkinnässä. 
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Mikäli kyseiset merkitsijät ylimerkitse-
vät Osakeannin, allokaatio kyseisille 
merkitsijöille määräytyy arvo-osuusti-
likohtaisesti Uusien Osakkeiden mer-
kintään käytettyjen Merkintäoikeuksien 
lukumäärän mukaisessa suhteessa ja, 
mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomal-
la.

2. Toiseksi niille, jotka ovat merkinneet Uu-
sia Osakkeita ainoastaan ilman Merkin-
täoikeuksia Toissijaisessa Merkinnässä. 
Mikäli kyseiset merkitsijät ylimerkitse-
vät Osakeannin, allokaatio kyseisille 
merkitsijöille määräytyy arvo-osuustili-
kohtaisesti kyseisten sijoittajien merkit-
semien Uusien Osakkeiden suhteessa 
ja, mikäli tämä ei ole mahdollista, arpo-
malla.

3. Viimeiseksi Merkintäsitoumuksen anta-
neille sijoittajille siltä osin kuin sijoittaja 
on Merkintäsitoumuksessa sitoutunut 
merkitsemään merkitsemättä jääneitä 
Uusia Osakkeita (”Merkintätakaus”). 
Mikäli kyseiset merkitsijät ylimerkit-
sevät Osakeannin, allokaatio kyseisille 
merkitsijöille määräytyy Merkintäta-
kauksen sisältävien Merkintäsitoumus-
ten mukaisten kokonaissitoumusten 
suhteessa. Merkintäaika päättyy Mer-
kintätakauksen antaneiden sijoittajien 
osalta 17.6.2020 klo 9.30 Suomen aikaa 
(ellei Merkintäaikaa jatketa).

Uusien Osakkeiden kirjaaminen 
arvo-osuustileille ja kaupankäynti 
Uusilla Osakkeilla

Osakeannissa merkityt Uudet Osakkeet 
lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Eu-
roclear Finland Oy:n ylläpitämässä ar-
vo-osuusjärjestelmässä. 

Merkintäoikeuksien perusteella merki-
tyt Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän 
arvo-osuustilille Uusia Osakkeita vastaa-
vina väliaikaisina osakkeina (”Väliaikaiset 
Osakkeet”) merkinnän tekemisen ja mak-
samisen jälkeen. Väliaikaisten osakkeiden 
ISIN-tunnus on FI4000440151 ja niiden 
kaupankäyntitunnus Helsingin Pörssissä 
on SRV1VN0120. Väliaikaiset Osakkeet 
ovat vapaasti luovutettavissa, ja kaupan-
käynti Väliaikaisilla Osakkeilla alkaa Hel-
singin Pörssin pörssilistalla omana osake-
lajinaan arviolta 15.6.2020 edellyttäen, että 
Helsingin Pörssi hyväksyy Yhtiön listalleot-
tohakemuksen. Väliaikaiset Osakkeet yh-
distetään Yhtiön Osakkeisiin (ISIN-tunnus 
FI0009015309 ja kaupankäyntitunnus Hel-
singin Pörssissä SRV1V), kun Uudet Osak-
keet on rekisteröity kaupparekisteriin. Yh-
distäminen tapahtuu arviolta 19.6.2020 
(ellei Merkintäaikaa jatketa) ja edellyttäen, 
että Helsingin Pörssi hyväksyy Yhtiön listal-
leottohakemuksen. 

Ilman Merkintäoikeuksia merkityt Uudet 
Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuus-
tilille Osakkeina arviolta 19.6.2020 (ellei 
Merkintäaikaa jatketa). Kaupankäynti Uusil-
la Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä arvi-
olta 22.6.2020 (ellei Merkintäaikaa jatketa).

Osakkeet, mukaan lukien Uudet Osak-
keet, ovat vapaasti luovutettavissa.

Merkintöjen peruminen tietyissä 
olosuhteissa

Jos Osakeantia koskevaa esitettä (”Esi-
te”) täydennetään Esiteasetuksen mukai-
sesti sellaisen merkittävän uuden seikan, 
olennaisen virheen tai olennaisen epätark-
kuuden vuoksi, joka voi vaikuttaa Uusien 
Osakkeiden tai Väliaikaisen Osakkeiden ar-
viointiin (”Täydennysperuste”), on sijoitta-
jilla, jotka ovat merkinneet Uusia Osakkeita 
ennen täydennyksen julkaisemista, oikeus 
perua merkintänsä määräajassa. Määrä-
ajan kesto on vähintään kaksi työpäivää 
alkaen täydennyksen julkaisemisesta. Pe-
rumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, 
että Täydennysperuste on käynyt ilmi en-
nen Merkintäajan päättymistä tai perumi-
sen kohteena olevien Uusien Osakkeiden 
tai Väliaikaisten Osakkeiden kirjaamista 
merkitsijän arvo-osuustilille (sen mukaan, 
kumpi näistä tapahtuu ensin). 

Yhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän 
perumiseen liittyvät toimenpiteet pörssi-
tiedotteella. Pörssitiedotteessa ilmoite-
taan myös sijoittajien merkintöjen peru-
misoikeudesta, perumisoikeuden käytön 
määräajasta ja tarkemmista perumisoh-
jeista. Merkinnän mahdollisen perumisen 
tulee koskea yksittäisen sijoittajan teke-
mää merkintää kokonaisuudessaan. Pe-
rumisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti sille 
tilinhoitajalle, omaisuudenhoitajalle tai hal-
lintarekisteröinnin hoitajalle, jossa merkin-
tätoimeksianto on tehty. 

Merkinnän perumiseen oikeuttavan 
ajanjakson päätyttyä perumisoikeutta ei 
enää ole. Mikäli merkintä perutaan, makset-
tu Merkintähinta palautetaan merkitsijälle 
arviolta viiden pankkipäivän kuluessa pe-
rumisilmoituksesta. Palautettaville varoille 
ei makseta korkoa.

Tietyillä rajoitetuilla alueilla 
asuvat osakkeenomistajat

Merkintäoikeuksien antamiseen Yhtiön 
osakkeenomistajille, Uusien Osakkeiden 
antamiseen Merkintäoikeuksia käyttäneil-
le merkitsijöille ja Uusien Osakkeiden mer-
kintään Toissijaisessa Merkinnässä voi 
vaikuttaa merkitsijän asuinmaan arvopa-
perilainsäädäntö, jos merkitsijä asuu muus-
sa maassa kuin Suomessa. Tästä johtuen, 
tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta osak-
keenomistajat, joiden rekisteröity osoite on 
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, 
Japanissa tai muulla lainkäyttöalueella, jos-
sa osallistuminen Osakeantiin ei olisi sallit-
tua (”Rajoitetut Maat”), eivät välttämättä 
saa Merkintäoikeuksia tai ole oikeutettuja 
merkitsemään Uusia Osakkeita. Kukin Yh-
tiön osakasluetteloon Suomessa merkitty 
tällainen osakkeenomistaja voi pankin, hal-
lintarekisterin hoitajan, omaisuudenhoita-
jan tai muun rahoituksen välittäjän kautta, 
jossa sen Nykyiset Osakkeet ovat säily-
tyksessä, myydä osan tai kaikki lukuunsa 
hallinnoiduista Merkintäoikeuksista siinä 
laajuudessa kuin sopimusjärjestelyt ja so-
veltuvat lait sallivat, ja saada myyntituotot 
(vähennettynä kuluilla) tililleen.

Osakkeenomistajan oikeudet
Uudet Osakkeet tuottavat oikeuden osin-
koon ja muut osakkeenomistajan oikeudet, 
kun Uudet Osakkeet on merkitty kauppare-
kisteriin ja toimitettu sijoittajan arvo-osuus-
tilille, arviolta 19.6.2020 (ellei Merkintäaikaa 
jatketa). Uudet Osakkeet tuottavat niiden 
rekisteröimisestä ja arvo-osuustilille toimit-
tamisesta lähtien samat oikeudet kuin muut 
Yhtiön osakkeet. Katso osakkeenomistajan 
oikeuksista tarkemmin Esitteen kohdasta 
”Tietoja Merkintäoikeuksista ja Uusista 
Osakkeista – Uusiin Osakkeisiin perustu-
vat oikeudet”.

Maksut ja kulut
Sijoittajilta ei veloiteta Uusien Osakkeiden 
merkinnästä palkkiota tai muita maksuja. 
Tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja hallin-
tarekisteröinnin hoitajat sekä arvopaperi-
välittäjät, jotka toteuttavat Merkintäoikeuk-
sia koskevia toimeksiantoja, saattavat periä 
näistä toimenpiteistä välityspalkkion omien 
hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajat voi-
vat myös periä hinnastonsa mukaisen mak-
sun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osak-
keiden säilyttämisestä ja siirroista. Uusien 
Osakkeiden merkinnästä ei peritä varain-
siirtoveroa.

Saatavilla pidettävät tiedot
Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut 
asiakirjat ovat saatavilla Yhtiön verkkosi-
vuilla osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat/.

Sovellettava laki ja 
erimielisyyksien ratkaiseminen

Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. 
Osakeannista mahdollisesti aiheutuvat 
erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaises-
sa tuomioistuimessa Suomessa.

Mikäli näiden ehtojen alkuperäisen suo-
menkielisen version ja englanninkielisen 
käännöksen välillä on eroavaisuuksia, suo-
menkielinen versio on ratkaiseva.

Muut seikat
Hallitus päättää Uusien Osakkeiden liikkee-
seenlaskuun ja Osakeantiin liittyvistä muis-
ta teknisistä seikoista ja niistä aiheutuvista 
käytännön toimenpiteistä. Yhtiön hallitus 
voi päättää olla hyväksymättä merkintöjä 
ja olla toteuttamatta Osakeantia. 

Merkitsemällä Uusia Osakkeita Osa-
keannissa, merkitsijä valtuuttaa tilinhoi-
tajansa, omaisuudenhoitajansa tai hallin-
tarekisteröinnin hoitajansa luovuttamaan 
välttämättömiä henkilötietoja, arvo-osuus-
tilinsä numeron sekä merkintää koskevia 
yksityiskohtia osapuolille, jotka osallistu-
vat merkintätoimeksiannon toteuttami-
seen tai Uusien Osakkeiden allokointiin ja 
selvitykseen.
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RISKIT 
Uusiin osakkeisiin ja merkintäoikeuksiin 
sijoittamiseen liittyy riskejä, joista osa 
saattaa olla huomattavia. Uusiin osakkeisiin 
ja merkintäoikeuksiin sijoitusta harkitsevien 
kehotetaan sijoituspäätöksen perusteeksi 
tutustumaan huolellisesti merkintäoikeusannista 
laadittuun, Finanssivalvonnan hyväksymään 
esitteeseen ja erityisesti alla kuvattuihin riskeihin, 
esitteen osiossa ”Riskitekijät”.

SRV:n toimintaympäristöön liittyviä riskejä
• Maailmanlaajuisilla epidemioilla ja pandemioilla 

voi olla olennaisen haitallinen vaikutus SRV:n 
liiketoimintaan.

• Epäsuotuisa talouskehitys ja -tilanne Suomessa 
voivat vaikuttaa SRV:n liiketoimintaan esi merkiksi 
kysynnän heikentymisen tai SRV:n toteutus-
kumppaneiden taloudellisten haasteiden kautta.

• SRV:n asuntohankkeiden asiakkaat eivät 
välttämättä saa tarvitsemaansa rahoitusta tai 
rahoituksen hinta voi nousta tasolle, joka vähentää 
SRV:n rakentamispalveluiden kysyntää.

• Epäedullinen talouskehitys ja tilanne Venäjällä 
voivat vaikuttaa SRV:n liiketoimintaan.

• Kysynnän ja tarjonnan vaihtelu 
kiinteistömarkkinoilla voi vaikuttaa SRV:n 
liiketoimintaan ja kykyyn myydä rakennettuja 
kiinteistöjä kannattavasti tai ollenkaan.

• SRV altistuu sekä rakennuskustannusten nousuun 
ylikuumentuneilla rakennusmarkkinoilla että 
heikkoon suhdannetilanteeseen liittyville riskeille.

• Muutoksilla SRV:n asiakkaiden tilavaatimuksissa ja 
toimintaympäristössä voi olla haitallinen vaikutus 
toimitilojen kysyntään ja niiden rakentamiseen 
sekä julkisen sektorin rakennushankkeisiin.

SRV:n liiketoimintaan liittyvät riskit
• SRV:n epäonnistumisella 

tervehdyttämisohjelmansa ja 
liiketoimintastrategiansa määrittelyssä ja 
toteuttamisessa voi olla haitallinen vaikutus SRV:n 
kasvuun ja kannattavuuteen tulevaisuudessa.

• SRV ei välttämättä onnistu uusien tai meneillään 
olevien omaperusteisten, omakehitteisten tai 
yhteisomisteisten hankkeiden toteuttamisessa.

• Yksittäisten hankkeiden heikommalla kannatta-
vuudella, rakennusurakoiden kilpailu tilanteella 
sekä toimitilojen ja asuntojen heikom malla 
kysynnällä voi olla haitallinen vaikutus SRV:hen.

• SRV altistuu kehityshankkeissa myyntiin, hintoihin 
ja vuokratuottoihin liittyville riskeille.

• Kilpailun vuoksi SRV ei välttämättä pysty 
kasvattamaan tai pitämään ennallaan 
liiketoimintansa volyymia tai katetta.

• SRV ei välttämättä onnistu hallitsemaan 
useita samanaikaisia kehityshankkeita ja 
rakennusurakoita sekä operoitavia kiinteistöjä.

• Kauppakeskusten hallintaan ja operointiin, 
valikoitujen asumis- ja kiinteistöpalvelujen 
tarjoamiseen sekä elinkaarimallin mukaisesti 
toteutettuihin hankkeisiin voi liittyä toiminnallisia 
sekä turvallisuuteen ja yhteistyökumppaneihin 
liittyviä riskejä.

• SRV:n toiminta edellyttää toimivia järjestelmiä 
ja työskentelytiloja, jotka voivat vahingoittua 
ulkoisten tai sisäisten tekijöiden seurauksena.

• SRV harjoittaa osaa liiketoiminnastaan yhteis-
yrityksissä, joissa sen vaikutusmahdollisuudet ovat 
rajoitetut.

• SRV:n osallistuminen Fennovoiman ydinvoimala-
hankkeen rakentamisen projektinjohtoon ja 
SRV:n sijoitus Fennovoimaan sisältävät hankkeen 
toteutumistodennäköisyyteen ja kustannuksiin 
liittyviä riskejä.

• SRV altistuu asiakkaiden tai toteutus-
kumppaneiden esittämiin korvausvaatimuksiin 
liittyville riskeille.

• SRV:n liiketoimintaan liittyy terveys- ja 
turvallisuusriskejä.

• SRV:n vakuutussuojan ulkopuolelle jäävien riskien 
toteutumisella saattaa olla haitallinen vaikutus 
SRV:hen.

• Ankarat sääolosuhteet saattavat vaikuttaa SRV:n 
hankkeiden etenemiseen.

SRV:n rahoitukseen liittyvät riskit
• Osakeannin täysimittaisen tai osittaisen 

toteuttamisen epäonnistuminen voi johtaa SRV:n 
luottolimiitin eräännyttämiseen.

• SRV ei välttämättä pysty maksamaan korkoa 
22.3.2016 liikkeeseen lasketulle 45.000.000 
euron, 8,750 prosentin kiinteäkorkoiselle 
hybridijoukkovelkakirjalle ja/tai 23.5.2019 
liikkeeseen lasketulle 58.400.000 miljoonan 
euron, 12,0 prosentin kiinteäkorkoiselle 
hybridijoukkovelkakirjalle.

• SRV ei välttämättä saa rahoitusta kilpailukykyisin 
ehdoin tai lainkaan.

• SRV:llä voi olla vaikeuksia noudattaa 
rahoitussopimustensa ja joukkovelkakirjojensa 
kovenanttiehtoja.

• Ruplan kurssin vaihtelulla saattaa olla haitallinen 
vaikutus SRV:n tulokseen ja taseeseen.

• Korkojen vaihtelulla saattaa olla haitallinen 
vaikutus SRV:n tulokseen.

• SRV altistuu luotto- ja vastapuoliriskille SRV:n 
kaikkien asiakassaamisten ja rahoituksen 
välittäjiin liittyvien saamisten yhteydessä.

• Jos SRV:n vaihto-omaisuuden ja 
osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten osuuksien 
kirjanpitoarvot SRV:n taseessa ovat näiden 
omaisuuserien käypää arvoa korkeammat, ja 
tämän seurauksena SRV:n omaisuuseriin on 
tehtävä arvonalennuksia, tällä saattaa olla 
haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan, 
taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen 
ja tulevaisuudennäkymiin.

• SRV:n aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden 
ja aineettomien hyödykkeiden mahdollisilla arvon-
alentumisilla saattaa olla haitallinen vaikutus SRV:n 
taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.

• Mikäli SRV ei kykene hyödyntämään sillä olevia 
laskennallisia verosaamisia, tällä voi olla haitallinen 
vaikutus yhtiön liiketoiminnan tulokseen sekä 
taloudelliseen tilaan.

SRV:n organisaatioon ja johtoon liittyvät riskit
• Epäonnistuminen osaavan henkilöstön 

rekrytoinnissa, avainhenkilöiden menettäminen 
sekä toteutuskumppaneiden resurssiongelmat 
saattavat vaikuttaa haitallisesti SRV:n 
toimintakykyyn.

• SRV altistuu projektinjohtamisessa 
aliurakoitsijoihin ja hankintoihin liittyville riskeille.

• Suuret työriidat tai lakot rakennusalalla tai muilla 
rakentamiseen olennaisesti liittyvillä aloilla voivat 
vaikuttaa haitallisesti SRV:n toimintakykyyn.

SRV:hen liittyvät oikeudelliset ja sääntelyyn 
liittyvät riskit
• SRV:n toimintaan Venäjällä voi kohdistua riskejä 

liittyen poliittisiin ja lainsäädännön muutoksiin 
sekä lainsäädäntöön, kaavoitukseen tai 
rakentamiseen liittyvien tulkintojen tai käytäntöjen 
epäyhtenäisyyteen ja/tai oikeudellisen suojan 
saatavuuteen.

• SRV altistuu toiminnassaan oikeudellisille riskeille.
• SRV altistuu liiketoiminnassaan ympäristöriskeille.
• Vilpillisellä toiminnalla tai luottamuksellisten 

tietojen tai aseman väärinkäytöllä organisaatiossa 
voi olla haitallinen vaikutus SRV:n toimintakykyyn.

Osakkeisiin, merkintäoikeuksiin ja osakeantiin 
liittyvät riskit
• Miltä tahansa tilikaudelta jaettavien osinkojen tai 

muun pääomanpalautuksen määrä on epävarma, 
eikä SRV välttämättä maksa osinkoja tai tee 
pääomanpalautusta lainkaan.

• Merkintäsitoumuksen antaja voi epäonnistua 
sitoumuksen täyttämisessä, joko kokonaan tai 
osittain, mikä voi johtaa osakeannin toteutumiseen 
suunniteltua pienempänä ja edelleen SRV:n 
luottolimiitin ennenaikaiseen eräännyttämiseen.

• Yhtiön osakeomistuksen keskittyminen voi 
vaikuttaa uusien osakkeiden markkinahintaan ja 
likviditeettiin, SRV:n suurilla osakkeenomistajilla 
voi olla merkittävä vaikutusvalta yhtiön hallinnossa 
ja suurten osakkeenomistajien intressit voivat 
poiketa vähemmistöosakkaiden intresseistä.

• Tulevat osakeannit, myynnit tai muut luovutukset 
voivat vaikuttaa uusien osakkeiden arvoon 
tai laimentaa osakkeenomistajien suhteellista 
omistusosuutta ja äänioikeuksia.

• Merkintöjä ei voi perua tai muuttaa eikä väliaikaisia 
osakkeita vaihtaa SRV:n uusiksi osakkeiksi ennen 
kuin väliaikaiset osakkeet on yhdistetty SRV:n 
nykyisiin osakkeisiin.

• Jos yhtiö peruu osakeannin, merkintäoikeuksia 
tai väliaikaisia osakkeita ostaneet sijoittajat voivat 
kärsiä menetyksiä.

• Jos sijoittajan kotivaluutta on muu kuin euro, hän 
altistuu tietyille valuuttariskeille sijoittaessaan 
uusiin osakkeisiin.

• Tietyt ulkomaiset osakkeenomistajat eivät 
välttämättä voi käyttää merkintäoikeuksiaan 
osakeannissa, mahdollisia tulevia 
merkintäoikeuksiaan tai muita osakkeenomistajien 
oikeuksia.

• Osakeanti voi johtaa tilanteeseen, jossa SRV:n 
osakkeenomistajan pitää tehdä pakollinen 
ostotarjous kaikista SRV:n osakkeista.

• Merkintäoikeuksille ei välttämättä kehity 
markkinoita kaupankäyntiä varten, osakkeiden 
markkinahinta voi laskea merkintähintaa alemmas 
ja merkintäoikeuksien ja uusien osakkeiden 
markkinahinta voi vaihdella merkittävästi.

• Käyttämättömät merkintäoikeudet raukeavat 
arvottomina merkintäajan päättyessä.
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SRV järjestää 4.6.2020  
klo 18 webcastin, jossa  

kerrotaan lisää yhtiöstä ja  
merkintäetuoikeusannista. 

Osallistu osoitteessa  
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