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SRV YHTIÖT OYJ  

 

YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN 30.5.2022 PÄÄTÖSEHDOTUKSET  
 
 

Suunniteltu toimenpideohjelma taseen uudelleenjärjestelystä oman pääoman vahvista-
miseksi ja siihen liittyvien osakeanti- ja erityisten oikeuksien antamista koskevien valtuu-
tusten hyväksyminen  

Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään merkintäoikeusannista, 
suunnatusta osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 
 

Uudelleenjärjestelyn tausta ja kuvaus 
 
Venäjän federaation 24.2.2022 Ukrainassa aloittaman sodan jälkeen Venäjän talous, venäläisten yhtiöiden 
osakekurssit sekä Venäjän ruplan arvo ovat olleet jyrkässä laskussa, ja useat merkittävät kansainväliset toi-
mijat ovat ilmoittaneet vetäytymisestä tai liiketoimintojen keskeyttämisestä Venäjällä. Samalla Venäjä on 
ollut voimistuvien taloudellisten pakotteiden kohteena. Geopoliittiset epävarmuudet ja pakotteiden vaiku-
tus ovat johtaneet myös SRV:n Venäjän kauppakeskusliiketoimintojen tulevaisuudennäkymien ja SRV:n Ve-
näjän-toimintoihin liittyvien omistusten arvioidun arvostuksen voimakkaaseen heikentymiseen. Samalla 
Fennovoiman Hanhikivi-1 -ydinvoimalaprojektiin liittyvä keskeytymisriski on kasvanut merkittävästi. Fenno-
voima on sittemmin tiedottanut päättäneensä Rosatomin kanssa solmitun Hanhikivi-1 -ydinvoimalan laitos-
toimitussopimuksen. 
 
Sodan seurauksena SRV on päättänyt irtautua nopeutetulla aikataululla omistuksistaan Venäjällä ja neuvo-
tellut Venäjällä sijaitsevien omaisuuserien myynnistä. Neuvottelut ovat vielä kesken. 
 
Yhtiö on vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä kirjannut alas lähes kokonaan Venäjällä sijaitsevat 
omaisuuseränsä sekä omistuksensa Fennovoimassa. Omaisuuserien alaskirjaukset, valuuttakurssimuutok-
set huomioiden, ovat heikentäneet yhtiön omaa pääomaa yhteensä n. 141 milj. euroa. Alaskirjausten jäl-
keen SRV:n omavaraisuusaste on 6,4 % ja nettovelkaantumisaste 748,4 %. Ilman IFRS 16:n vaikutusta las-
kettu omavaraisuusaste on 9,7 % ja nettovelkaantumisaste 343,2 %. SRV:n lainojen kovenanttilaskennan 
mukainen omavaraisuusaste on 12,3 %. Alaskirjausten jälkeen yhtiö ei kykene ilman rahoituksen uudelleen-
järjestelyä täyttämään sen joukkovelkakirjalainoja eikä rahoituslimiittejä koskevan sopimuksen kovenant-
tiehtoja, mikä johtaa rahoituslimiitin velkojien ja joukkovelkakirjalainojen haltijoiden irtisanomis- ja erään-
nyttämisoikeuden syntymiseen. 
 
Venäjän liiketoimintojen arvonalentumisten seurauksena SRV on 28.4.2022 käynnistänyt rahoituksen koko-
naisvaltaiseen uudelleenjärjestelyyn tähtäävän toimenpideohjelman. Uudelleenjärjestelyn toteutuessa 
suunnitellusti, yhtiön taloudellisen aseman odotetaan paranevan merkittävästi. Yhtiön Venäjä-riski on vä-
häinen ja yhtiö tulee strategiansa mukaisesti keskittymään Rakentaminen-liiketoimintaan Suomessa (Venä-
jällä ja Virossa ei ole enää käynnissä olevia rakennushankkeita).  
 
Osana käynnistettyä toimenpideohjelmaa SRV:n hallitus on päättänyt tavoitella kahta osakeantia (merkintä-
oikeusanti ja suunnattu anti), joiden yhteenlaskettu koko olisi noin 41,9 milj. euroa, sekä esittää yhtiön kah-
den vakuudettoman kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan muuttamista hybridi- ja vaihtovelkakirjalaina-
ehtoisiksi sisällyttämällä lainaehtoihin erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat yhtiön osakkeiden merkitsemi-
seen.  
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Merkintäoikeusanti olisi kooltaan noin 35 milj. euroa. SRV on saanut AS Pontos Balticilta, Keskinäinen Eläke-
vakuutusyhtiö Ilmariselta, Kolpi Investments Oy:ltä, Havu Capital Oy:ltä, Etola Group Oy:ltä, Tungelin Invest-
ment Oy:ltä (omasta ja Tuomas Kokkilan puolesta), Lareale Investments Oy:ltä (omasta ja Lauri Kokkilan 
puolesta) ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta etukäteissitoumukset merkitä merkintäoikeusan-
nissa SRV:n uusia osakkeita tietyin tavanomaisin ehdoin. Näiden etukäteissitoumusten perusteella merkin-
täoikeusannissa merkittävät SRV:n uudet osakkeet vastaavat yhteensä 62,0 % merkintäoikeusannin koko-
naismäärästä. 
 
Lisäksi SRV:n hallituksen jäsenet Tomi Yli-Kyyny, Hannu Leinonen, Heli Iisakka ja Timo Kokkila, yhtiön toimi-
tusjohtaja Saku Sipola sekä yhdeksän (9) muuta yhtiön toimivan johdon edustajaa on sitoutunut ostamaan 
OP-Henkivakuutus Oy:ltä ja Pohjola Vakuutus Oy:ltä 15 785 996 merkintäoikeusannin merkintäoikeutta, 
mikä vastaa noin 6,0 % kaikista merkintäoikeusannissa annettavaksi odotetuista merkintäoikeuksista, ja si-
toutuneet merkitsemään näillä merkintäoikeuksilla uusia osakkeita merkintäoikeusannissa. Arviolta 35 mil-
joonan euron merkintäoikeusannissa tämä vastaisi noin 2,1 miljoonan euron kokonaismerkintää. Yhteensä 
edellä mainittujen ryhmien etukäteissitoumusten perusteella merkintäoikeusannissa merkittävät SRV:n uu-
det osakkeet vastaavat 68,0 % merkintäoikeusannin kokonaismäärästä. 
 
Suunnatussa annissa annettaisiin uusia osakkeita suunnatulla osakeannilla yhtiön nykyisten hybridilainojen 
haltijoille osana hybridilainojen konversiota osakkeiksi, jossa 45 % hybridilainojen pääomasta muunnettai-
siin SRV:n osakkeiksi. Hybridilainojen pääomasta 55 % ja hybridilainoille kertynyt konversiohetkellä maksa-
maton korko leikataan kokonaisuudessaan osana järjestelyä. Suunnatussa osakeannissa merkinnät makset-
taisiin kuittaamalla hybridilainojen pääomaa. Suunnatun annin koko olisi enintään 6,9 milj. euroa. 
 
Erityiset oikeudet annettaisiin suunnatusti joukkovelkakirjalainojen haltijoille osana joukkovelkakirjalaino-
jen muuttamista hybridi- ja vaihtovelkakirjalainaehtoiseksi. Vaihtovelkakirjalainaehtoisuus on tarkoitus to-
teuttaa siten, että joukkovelkakirjalainojen ehtoja muutetaan sisällyttämällä ehtoihin osakeyhtiölain mukai-
nen erityinen oikeus muuntaa joukkovelkakirjalainoja osakkeiksi. Erityiset oikeudet oikeuttaisivat enintään 
noin 754 milj. yhtiön osakkeen merkitsemiseen. 
 
Yllä mainittujen osakeantien toteuttamiseksi ja erityisten oikeuksien antamiseksi hallitus ehdottaa, että yh-
tiökokous myöntäisi sille seuraavat valtuutukset, joiden enimmäismäärät on laskettu siten, että ne sisältä-
vät tavanomaisen liikkumavaran kyseessä olevan järjestelyn toteuttamiseksi olosuhteiden mahdolliset 
muutokset huomioiden. 
 

Merkintäetuoikeusantia koskeva osakeantivaltuutus 
 
Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista seuraa-
vasti: 
 
Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat uusia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkei-
den lukumäärä voi olla yhteensä enintään 700 000 000 osaketta. 
 
Osakeannissa osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa kuin heillä en-
nestään on yhtiön osakkeita. Osakkeenomistajien merkitsemättä jättämät osakkeet voidaan kuitenkin tar-
jota toissijaisesti toisten osakkeenomistajien tai muiden henkilöiden merkittäväksi. Hallitus on oikeutettu 
päättämään, kenelle merkitsemättä jääneitä osakkeita tarjotaan. Merkintähinta maksettaisiin käteisellä. 
 
Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin kaikista muista ehdoista. 
 
Valtuutus on voimassa 31.12.2022 asti.  
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Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2022 hallitukselle antamaa valtuutusta päättää osake-
anneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus ei myöskään kumoa muita 
tässä yhtiökokouksessa päätettäviä antivaltuutuksia. 
 

Suunnattua osakeantia koskeva osakeantivaltuutus 
 
Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta osakean-
nista seuraavasti:  
 
Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat uusia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkei-
den lukumäärä voi olla yhteensä enintään 140 000 000 osaketta. 
 
Valtuutuksen nojalla osakkeita annettaisiin suunnatulla osakeannilla eli osakkeenomistajien etuoikeudesta 
poiketen yhtiön 22.3.2016 liikkeeseenlaskeman hybridijoukkovelkakirjan (ISIN-tunnus FI4000198114) ja yh-
tiön 23.5.2019 liikkeeseenlaskeman hybridijoukkovelkakirjan (ISIN-tunnus FI4000384185) haltijoille. Hybri-
dilainojen pääomasta 55 % ja hybridilainoille kertynyt konversiohetkellä maksamaton korko leikataan koko-
naisuudessaan osana järjestelyä. Merkinnät maksetaan kuittaamalla hybridijoukkovelkakirjaan perustuvaa 
saatavaa osakkeen merkintähintasaatavaa vastaan.  
 
Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin kaikista muista ehdoista. Suunnattu osakeanti edellyttää aina 
yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä. 
 
Valtuutus on voimassa 31.12.2022 asti. 
 
Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2022 hallitukselle antamaa valtuutusta päättää osake-
anneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus ei myöskään kumoa muita 
tässä yhtiökokouksessa päätettäviä antivaltuutuksia. 

 
Erityisten oikeuksien antamista koskeva valtuutus 
 
Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 
1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 
 
Valtuutuksen nojalla erityisten oikeuksien perusteella annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla yh-
teensä enintään 1 500 000 000 osaketta. 
 
Valtuutuksen nojalla erityisiä oikeuksia annettaisiin suunnatusti yhtiön 23.3.2016 liikkeeseenlaskeman va-
kuudettoman joukkovelkakirjalainan (ISIN-tunnus FI4000198122) ja yhtiön 27.3.2018 liikkeeseenlaskeman 
vakuudettoman joukkovelkakirjalainan (ISIN-tunnus FI4000315395) haltijoille osana joukkovelkakirjalaino-
jen ehtojen muuttamista hybridi- ja vaihtovelkakirjalainaehtoisiksi kirjallisissa menettelyissä.  
 
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antami-
sen ehdoista. Erityisten oikeuksien antaminen edellyttää aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä. 
 
Valtuutus on voimassa 31.12.2022 asti. 
 
Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2022 hallitukselle antamaa valtuutusta päättää osake-
anneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus ei myöskään kumoa muita 
tässä yhtiökokouksessa päätettäviä antivaltuutuksia. 
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Päätöksentekojärjestys 
 
Hallituksen ehdotukset, jotka koskevat merkintäetuoikeusantia koskevaa osakeantivaltuutusta, suunnattua 
osakeantia koskevaa osakeantivaltuutusta ja erityisten oikeuksien antamista koskevaa valtuutusta muodos-
tavat yhden kokonaisuuden, jonka hyväksymisestä on päätettävä yhdellä päätöksellä. 
 

Hallituksen ehdotus ylimääräiselle yhtiökokoukselle päätökseksi yhtiön osakkeiden yh-
distämisestä ja siihen liittyvästä lunastuksesta sekä hallituksen valtuuttaminen päättä-

mään suunnatusta osakeannista   

Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää yhtiön osakkeiden yhdistämisestä ja siihen liitty-
västä lunastuksesta sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään suunnatusta maksuttomasta osakean-
nista sekä yhtiön 28.3.2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättämän osakeanti- ja erityisten oikeuksien anta-
mista koskevan valtuutuksen ja hankintavaltuutuksen enimmäismäärien alentamisesta seuraavasti: 
 
Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämisestä 
osakepääomaa alentamatta. Järjestely ehdotetaan tehtäväksi luovuttamalla yhtiön osakkeita vastikkeetta ja 
tämän jälkeen lunastamalla yhtiön osakkeita siten, että jokaiset yhtiön 40 osaketta yhdistetään yhdeksi 
osakkeeksi. 
 
Osakkeiden murto-osien syntymisen välttämiseksi hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään 
suunnatusta maksuttomasta osakeannista, jossa yhtiön osakkeita luovutetaan vastikkeetta siten, että jokai-
sen arvo-osuustilin sisältämien osakkeiden lukumäärästä tehdään jaollinen 40:llä hallituksen myöhemmin 
päättämänä osakkeiden yhdistämispäivänä (”Yhdistämispäivä”). Yhtiön osakkeenomistajilleen luovutta-
mien osakkeiden enimmäismäärä on siten se lukumäärä, joka saadaan kertomalla yhtiön osakkeita sisältä-
vien arvo-osuustilien kokonaismäärä Yhdistämispäivänä 39:llä. Osakeantivaltuutuksen enimmäismääräksi 
ehdotetaan 430 000 osaketta. Enimmäismäärä perustuu hallituksen tämän ehdotuksen päivämääränä laati-
maan arvioon yhtiön osakkeita sisältävien arvo-osuustilien lukumäärästä olettaen, että kohdan 6 tarkoitta-
mat annit toteutetaan täysimääräisinä. Osakeantivaltuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan var-
sinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, mutta korkeintaan tässä asiakohdassa päätettävään osakkeiden 
yhdistämiseen asti. Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2022 hallitukselle antamaa valtuu-
tusta päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, jonka voimassa-
olosta ehdotetaan päätettäväksi jäljempänä tässä asiakohdassa. Valtuutus ei myöskään kumoa muita tässä 
yhtiökokouksessa päätettäviä osakeanti- ja erityisten oikeuksien antamista koskevia valtuutuksia. Yhtiön 
hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakkeiden vastikkeettomaan luovuttamiseen liittyvistä seikoista 
ehdotetun valtuutuksen rajoissa, mukaan lukien käytetäänkö yhtiön uusia vai olemassa olevia osakkeita. 
 
Samanaikaisesti edellä mainitun yhtiön osakkeiden luovuttamisen kanssa yhtiö lunastaa kaikilta yhtiön 
osakkeenomistajilta Yhdistämispäivänä vastikkeetta osakemäärän, joka määräytyy lunastussuhteen 39/40 
mukaisesti, tarkoittaen, että jokaista 40 yhtiön osaketta kohden lunastetaan 39 yhtiön osaketta. Yhtiön hal-
lituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden lunastukseen liittyvistä asioista. Yhtiön osakemäärän 
vähentämisen yhteydessä lunastetut yhtiön osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen jälkeen yhtiön 
hallituksen päätöksellä. 
 
Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on osakekaupankäynnin edellytysten parantaminen yksittäisen 
osakkeen arvoa kasvattamalla ja osakkeen hinnanmuodostuksen tehostaminen. Hallitus katsoo, että osak-
keiden yhdistäminen on siten yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaista ja osakkeiden yhdistämiselle 
ja siihen liittyvälle osakkeiden lunastamiselle ja suunnatulle osakeannille on erityisen painava taloudellinen 
syy. Osakkeiden yhdistäminen ei vaikuta yhtiön omaan pääomaan. 
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Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan yhtiön hallituksen myöhemmin päättämänä Yhdistämispäivänä arvo-
osuusjärjestelmässä pörssikaupankäynnin päättymisen jälkeen. Yhtiön osakkeen kaupankäynti Nasdaq Hel-
sinki Oy:ssä keskeytetään tarvittaessa väliaikaisesti teknisten järjestelyiden tekemiseksi kaupankäyntijärjes-
telmässä Yhdistämispäivän jälkeen.  
 
Yhdistämisen toteuttamisen edellytys on, että yhtiön hallitus on ennen osakkeiden yhdistämistä käyttänyt 
kaikkia sille kohdan 6 perusteella myönnettyjä valtuutuksia osittain tai täysimääräisinä niiden kohdan 6 mu-
kaisiin käyttötarkoituksiin (”Toimenpiteet”). Mikäli Toimenpiteitä ei ole toteutettu 31.12.2022 mennessä 
(osittain tai täysimääräisinä), yhdistämispäätös raukeaa. Osakkeiden yhdistäminen ei edellytä osakkeen-
omistajilta toimenpiteitä.  
 
Hallitus ehdottaa lisäksi, että ylimääräinen yhtiökokous päättää muuttaa varsinaisen yhtiökokouksen 
28.3.2022 antamaa valtuutusta osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antami-
sesta ehdollisena yhdistämisen rekisteröinnin voimaantulolle niin, että 28.3.2022 annettu valtuutus kumou-
tuu yhdistämisen rekisteröinnin myötä ja korvataan samansisältöisellä valtuutuksella kuitenkin siten, että 
valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä olisi yhdistämisen rekisteröinnistä lähtien 
yhteensä enintään 1 700 000 osaketta. 
 
Hallitus ehdottaa myös, että ylimääräinen yhtiökokous päättää muuttaa varsinaisen yhtiökokouksen 
28.3.2022 antamaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta ehdollisena yhdistämisen rekisteröinnin 
voimaantulolle niin, että 28.3.2022 annettu valtuutus kumoutuu yhdistämisen rekisteröinnin myötä ja kor-
vataan samansisältöisellä valtuutuksella kuitenkin siten, että valtuutuksen perusteella hankittavien omien 
osakkeiden enimmäismäärä olisi yhdistämisen rekisteröinnistä lähtien yhteensä enintään 1 700 000 osa-
ketta, kuitenkin siten, että valtuutuksen perusteella hankittavien osakkeiden määrä yhdessä yhtiön ja sen 
tytäryhtiöiden jo omistamien osakkeiden kanssa on kulloinkin yhteensä enintään 10 prosenttia kaikista yh-
tiön osakkeista. 
 
Yhtiökokouksen hyväksymän osakkeiden yhdistämisen johdosta hallitus tulee yhdistämisen toteuttamisen 
yhteydessä myös muuttamaan yhtiön osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä siten, että niissä huomioidaan 
osakkeiden yhdistäminen edellä tässä kohdassa mainitussa suhteessa. 
 


