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SAMMANFATTNING 

Inledning och varningar 

Denna sammanfattning innehäller alla avsnitt som reglerin gen förutsätter. Denna sammanfattning ska läsas 
som en inledning till detta prospekt ("Prospekten. Varje beslut om att investera i Endomines Finland Abp:s 
("Endomines Finland" el/er "Bolaget) aktier ("Aktier') bör baseras pä en bedömning ay hela Prospektet frän 
investerarens sida 

En investerare som investerar i Aktiema kan för/ora hela e//er delar ay det investerade kapitalet. Om talan 
väcks i domstol angäende informationen i Prospektet kan den investerare som är kärande enligt tillämplig 
lagstiftning bli tvungen att stä för kostnadema för översättning ay Prospektet innan de rättsliga förfarandena 
inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast äläggas Bolaget för denna sammanfattning, inklusive översättnin gar 
därav, om sammanfattningen är vilseledande, felaktig e//er oförenlig med de andra de/ama ay Prospektet e//er 
om den inte, tillsammans med de andra de/ama ay Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare 
när de överväger att investera i Aktiema. 

Emittent och emittentens kontaktuppgifter: 

Bolag Endomines Finland Abp 
FO-nummer 3215519-7 
Identifieringskod för juridiska personer ("LEI-
kod") 7437004UOFZRIUVVTUG97 
Hemvist Esbo 
Registrerad adress Pampalontie 11, 82967 Hattu 
Aktiernas ISIN-kod FI4000508023 

Den finska Finansinspektionen har 28.11.2022 godkänt detta Prospekt i egenskap ay behörig myndighet i 
enlighet med Europaparlamentets och Rädets förordning (EU) 2017/1129 ay den 14 juni 2017 om prospekt 
som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eher tas upp till handel pä en reglerad 
marknad, och om upphävande ay direktiv 2003/71/EG, inklusive ändringar ("Prospektförordningen"). 
Finansinspektionens diarienummer för godkännandebeslutet är FIVA/2022/1593. Finansinspektionens adress 
är PB 103, 00101 Helsingfors, telefonnummer +358 9 183 51 och e-postadress kirjaamo@finanssivalvonta.fi. 

Nyckelinformation om Emittenten 

Vem är emittent ay yárdepapperen? 

Emittentens registrerade firma är Endomines Finland Abp. Endomines Finland är ett helägt dotterbolag till 
Endomines AB (publ) ("Endomines AB"). Endomines AB ska fusioneras med Endomines Finland genom en 
gränsöverskridande omvänd fusion, uppskattningsvis 16.12.2022 ("Fusionen"). 

Endomines Finland Abp, som efter Fusionen blir moderbolag i koncernen, med FO-nummer 3215519-7 och 
LEI-kod 7437004UOFZRIUVVTUG97, registrerades i det finska Handelsregistret 3.6.2021. Bolaget är ett 
publikt aktiebolag grundat i Finland i enlighet med den finska aktiebolagslagen (624/2006, inklusive 
förändringar) ("Aktiebolagslagen") och Bolaget lyder under finsk lag. Bolagets Aktier är registrerade i det 
finska värdeandelssystemet som upprätthälls ay Euroclear Finland Oy ("Euroclear Finland"). Bolaget har sitt 
säte i Esbo. 

Endomines är ett gruv- och prospekteringsbolag med fokus pä guldproduktion. Dess huvudsakliga bransch i 
Handelsregistret är stödtjänster till annan utvinning. Bolaget bedriver gruvverksamhet i Pampalogruvan i 
Ilomants och utövar prospektering längs den Karelska guldlinjen i östra Finland. Bolaget äger besittningsrätter 
till fiera fyndigheter i Idaho och Montana i USA. I Idaho har Friday-gruvan och anrikningsverket i Orogrande 
varit i uppstartsfasen sedan början ay 2022. Dessa verksamheter har nu tillfälligt stoppats. Endomines mäl är 
tillväxt genom ökad guldproduktion i Pampalo och utveckling ay kända förekomster särskilt i Östra Finland, 
genom fokus pä prospektering längds den Karelska guldlinjen och genom en partnerskapsmodell 1 USA. 
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Per datumet för detta Prospekt bestär Bolagets styrelse av Jukka-Pekka Joensuu (ordförande), Jeremy Read, 
Eeva Ruokonen, Markus Ekberg och Jukka Jokela. Per datumet för detta Prospekt bestär Bolagets ledning av 
verkställande direktör Karl Vyhtinen, Seppo Tuovinen, Mikko Sopanen, Sampo Hirvonen, Jani Rautio och Vern 
Langdalel. Revisor i Bolaget är PricewaterhouseCoopers Ab med CGR Panu Vänskä som huvudansvarig 
revisor. Fusionen medför inga förändringar i Bolagets styrelse eller ledning. 

Per datumet för detta Prospekt innehar Endomines AB 100 procent av Bolagets Aktier och Bolaget kontrolleras 
därmed av Endomines AB. Större aktieägare i Endomines AB per den 15.11.2022, som efter Fusionen blir 
aktieägare i Bolaget, förutsatt att deras innehav inte förändras förrän Fusionen verkställs, anges i 
nedanstäende tabell: 

Aktieägare Antal aktier Andel aktier och röster, % 
Joensuun kauppa ja Kone Gy  815 111 12,20% 
Clearstream Banking S.A., VV8IMY*  786 423 11,77 % 
Northern Trust Global Services SE(*  750 673 11,24 % 
Nordea Bank Abp(*  389 335 5,83 % 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (*  381 518 5,71 % 
Evil Plc's Clients Account Finnish D('  247 948 3,71 °A) 
Mariatorp ay  210 000 3,14 % 
VVipunen Varainhallinta ay  206 000 3,08 % 
K22 Finance Cy  132 025 1,98 % 
Aktia Bank Abp(*  103 251 1,55% 
Övriga aktieägare  2 657 675 39,79 % 
Totalt  6 679 959 100% 

1) *) Upprätthällare av förvaltarregistret är Clearstream Banking S.A., TVL Gold 1, LLC ligger bakom VV8IMY. 

Finansiell nyckelin formation för emittenten 

Den utvalda finansiella informationen för Endomines AB som presenteras nedan har hämtats frän Endomines 
icke-reviderade delärsrapport för sexmänadersperioden som avslutades 30.6.2022, som har upprättats i 

enlighet med "IAS 34 Delärsrapportering", och inkluderar som jämförelseuppgifter icke-reviderad utvald 
finansiell information för sexmänadersperioden som avslutades 30.6.2021, samt frän reviderade 
koncernbokslut för räkenskapsperioderna som avslutades 31.12.2021, 31.12.2020 och 31.12.2019, som har 
upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder godkända av EU ("IFRS"). Halvärsrapporterna 
är inte reviderade men de är översiktligt granskade i enlighet med ISRE 2410. 

Endomines AB kommer att fusioneras med Endomines Finland, som är ett för närvarande helägt dotterbolag 
till Endomines AB. Endomines Finland etablerades särskilt för Fusionen och kommer efter Fusionen att bli nytt 
moderbolag i koncernen. I Endomines koncernbokslut behandlas Fusionen som en intern omstrukturering 
inom koncernen och i och med det medför Fusionen som en intern omstrukturering inte ett byte av 
rapporterande enhet i enlighet med IFRS. Därmed kommer redovisade värden i det nya moderbolaget 
Endomines Fin lands framtida koncernbokslut att utgöra en fortsättning i euro pä tidigare redovisade värden i 
kronor i det föregäende moderbolaget Endomines koncernbokslut. Pä verkställandedagen beskriver 
koncernens eget kapital i bokslutet det nya moderbolaget Endomines Finlands kapitalstruktur. 

I moderbolagets redovisning kommer Endomines Finland att ange överförda tillgängar och skulder enligt 
Endomines ABIs redovisade värden med beaktande av eventuella nedskrivningar. Fusionsdifferensen samt 
aktier i Endomines Finland Abp som innehas av Endomines AB kommer att införas i Endomines Finland AbpIs 
balansomslutning i enlighet med det som anges i fusionsplanen. Detta är i linje med kontinuitetsprincipen och 
ger en rättvisande bild av transaktionens ekonomiska innehäll i enlighet med bokföringslagen. 

Information om koncernens resultaträkning, 
balansräkning och kassaflöde 

Vern Langdales anställningsförhallande upphör 28.2.2023. 

1.1-30.6 och 30.6 
2022 2021 

(IFRS) (IFRS) 

1.1-31.12 och 31.12 
2021 2020 2019 

(IFRS) (IFRS) (IFRS) 
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(belopp i TSEK om inget annat anges) 

Nettoomsättning  
EBITDA  

(ej reviderad) 

59 083 12 
-38033 -40272 

(reviderad, om inget annat anges) 

24 10 824 6 037 
-118233 -108049 -48841 

Rörelseresultat  -107 080 -95 454 -255 188 -184 715 -52 490 
Resultat före skatt  -51 827 -120 806 -261 127 -196 972 -76 790 
Periodens resultat  -51 827 -120 808 -261 127 -196 864 -76 698 

Omsättningstillväxt, %  492 358 -100 -100 79 -94 
-181 -795450 -1 063 -1 707 -869 

Rörelsemarginal, %(1  283 
-88 -1 006 -1 088 -1 819 -1 270 

Nettomarginal, %(1  733 029 
Resultat per aktie (SEK)  -0,22 -0,59 -1,26 -1,67 -1,28 

Summa tillgängar  584 915 586 177 565 828 584 942 589 602 
Summa eget kapital  329 433 442 194 310 015 330 695 336 026 
Räntebärande nettoskuldu  158 360 74 644 171 849 195 339 199 502 

Kassaflöde frän den lapande verksamheten  -53 767 -84 115 -108 781 -76 904 -78 941 
Kassaflöde frän investeringsverksamheten  -3 112 -15 491 -49 983 -26 567 -80 308 
Kassaflöde frän finansieringsverksamheten  80 999 116 123 159 708 99 093 -155 945 
Periodens kassaflöde  24 120 16 517 945 -4431 -3 303 

1) Ej reviderad 

1.1-30.6 och 30.6 1.1-31.12 och 31.12 
Information om koncernens resultaträkning, 2022 2021 

balansräkning och kassaflöde 
(MEUR om inget annat anges) (ej reviderad) (ej reviderad) 

Nettoomsättning  5,6 0,0 
EBITDA  -3,5 -11,6 
Rörelseresultat  -10,1 -25,1 
Resultat före skatt  -5,0 -25,7 
Periodens resultat  -5,0 -25,7 
Resultat per aktie (FUR)   -0,02 -0,12 

Summa tillgängar  54,7 55,3 
Summa eget kapital  30,8 30,3 
Räntebärande nettoskuld (MEUR)  14,8 16,8 

Kassaflöde frän den löpande verksamheten  -5,2 -10,6 
Kassaflöde frän investeringsverksamheten  -0,3 -4,9 
Kassaflöde frän finansieringsverksamheten  7,6 15,5 
Periodens kassaflöde   2,2 0,1 

Specifika nyckelrisker för emittenten 

• Bolagets verksamhet har gätt med förlust och det finns inga garantier för att verksamheten nägonsin 
blir lönsam 

• En ogynnsam utveckling av guldpriset kan päverka Endomines resultat negativt 
• Ras, översvämningar, miljöförstöring, bränder, explosioner och liknande händelser kan resultera i 

verksamhetsavbrott, produktionsförseningar, skador, allvarliga olyckor eller ödeläggelser av gruvor 
• Gruvdrift och exploatering av mineralfyndigheter innebär en rad olika tekniska risker som i de fiesta 

fall ligger utanför Endomines kontroll 
• Malmprospektering är till sin natur osäkert samt förenat med ekonomiskt risktagande 
• Endomines kan ha missbedömt malmreserverna och mineraltillgängarna i sina gruvor 
• Endomines produktionsanläggningar kan drabbas av naturkatastrofer och extrema 

väderförhällanden, vilket kan päverka produktionen negativt och rentav leda till att den läggs ned 
• lntegrationsprocesser kan bli mer kostsamma euer mer tidskrävande än beräknat 



17^0Z61.ZZL I.# 

• Rysslands anfallskrig i Ukraina och dess påverkan på det Overgripande marknadsläget kan ha en 
negativ inverkan på Endomines verksamhet och finansiella flexibilitet 

• Endomines är beroende av avtal med tredje parter för att bedriva nuvarande och planerad 
gruvverksamhet 

• Statsrådet har godkänt regeringens proposition som innebär möjliga förändringar av gruvlagen som 
kan negativt påverka Endomines verksamhet när bolaget utvecklar sina pågående 
malmletningsprojekter eller sätter i gång nya gruvprojekter 

• Endomines verksamhet är beroende av malmletningstillstånd, gruvtillstånd, miljötillstånd och andra 
tillstånd och rättigheter 

• Endomines verksamhet är utsatt för miljörisker och miljökrav 

Nyckelinformation om värdepapperen 

Vårdepapperens viktigaste egenskaper 

Bolaget strävar genom en riktad nyemission av aktier efter bruttotillgångar på högst cirka 13 miljoner euro 
genom att erbjuda högst 2 600 000 nya aktier ("Nya Aktier") ("Erbjudandet"). I händelse av överteckning kan 
Bolagets styrelse öka antalet Nya Aktier som erbjuds i Börsintroduktionen med högst 1 000 000 Nya Aktier 
("Övertilldelning"). Om Overtilldelningen utnyttjas fullt ut kan antalet Nya Aktier som erbjuds högst uppgå till 
3 600 000 aktier. Antalet Aktier i Bolaget kan till följd av Erbjudandet och Fusionen stiga till 9 287 959 Aktier, 
utan Övertilldelning, och till 10 287 959 Aktier, om Övertilldelningen utnyttjas fullt ut. 

Bolagets Aktier hör till ett värdeandelssystem som upprätthålls av Euroclear Finland. Bolaget har en aktieserie 
med ISIN-kod FI4000508023. Aktierna kommer att ha tickern PAMPALO. Aktierna har inget nominellt värde 
och är denominerade i euro. Aktierna är fritt överlåtbara. 

Nya Aktier ger samma rättigheter som befintliga Aktier i Bolaget. Nya Aktier berättigar innehavaren till vinstut-
delning och andra former av utbetalning av medel från Bolaget samt övriga aktieägarrättigheter efter att de har 
registrerats i det finska Handelsregistret och på investerarens värdeandelskonto. Aktierna inkluderar bland 
annat företrädesrätt att teckna nya aktier i Bolaget, rätt att delta och rösta på bolagsstämman, rätt till vinstut-
delning och annan utbetalning av fritt eget kapital samt rätt att kräva inlösen av sina Aktier till gängse pris av 
en aktieägare som innehar mer än 90 procent av alla Aktier och röster, samt övriga rättigheter som anges i 
Aktiebolagslagen. I Bolagets konkurs eller i något annat insolvensförfarande som berör Bolaget är aktieägar-
nas rätt till betalning ur Bolagets tillgångar efterställd alla andra borgenärer. 

Endomines mål är i första hand att uppnå tillväxt och därmed förutspår sig Endomines inte att dela ut någon 
vinst på kort eller medellång sikt. 

Var kommer vårdepapperen att handlas? 

Endomines Finlands Aktier har inte handlats på någon reglerad marknad eller MTF-plattform på Nasdaq 
Helsinki före Erbjudandet. Bolaget avser att lämna en ansökan till Nasdaq Helsinki Oy ("Nasdaq Helsinki") 
om notering av Aktierna på Nasdaq Helsinkis börslista. Handeln med Aktierna på Nasdaq Helsinkis börslista 
förväntas börja uppskattningsvis 20.12.2022. 

Vilka nyckelrisker år specifika för vårdepapperen? 

• Endomines förmåga att betala vinstutdelning eller i övrigt betala ut fritt eget kapital är beroende av 
tillgången till utdelningsbara medel, och bolaget förväntar sig inte att lämna utdelning på kort eller 
medellång sikt. 

• Gällande bestämmelser om finsk källskatt kan leda till en höjd källskatt för icke identifierade 
innehavare av förvaltarregistrerade aktier. 
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Nyckelinformation om upptagandet av vårdepapperen till handel på en reglerad marknad 

På vilka villkor och enligt vilken tidsplan kan jag investera i detta värdepapper? 

Erbjudandet består av (i) en publik emission av Nya Aktier till privatpersoner och organisationer i Finland och 
Sverige ("Publik Emission") och (ii) en emission av Nya Aktier till institutionella investerare inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet och i Storbritannien ("Institutionell Emission") samt (iii) en personalemission 
av Nya Aktier till fast anställda medarbetare i Bolaget samt medlemmar i Bolagets ledning och styrelse 
("Personalemission"). I den Publika Emissionen ska teckningen vara minst 150 Nya Aktier och högst 20 000 
Nya Aktier. I den Institutionella Emissionen ska teckningen vara minst 20 001 Nya Aktier. I Personalemissionen 
ska teckningen var minst 100 Nya Aktier och högst 20 000 Nya Aktier. Ytterligare teckningar av en och samma 
investerare kombineras och ovanstående minimi- och maxgränser gäller. 

Teckningskurs och betalning 

Teckningskursen för varje Ny Aktie i den Institutionella Emissionen och den Publika Emissionen är 5,00 euro. 
I Personalemissionen är teckningskursen per aktie cirka 10 procent lägre än i den Institutionella och den 
Publika Emissionen, det vill säga 4,50 euro per Ny Aktie. Teckningskursen grundar sig på bolagsstyrelsens 
syn på de Nya Aktiernas verkliga värde med beaktande av överläggningar med investerare samt en typisk 
rabatt som tillämpas vid riktade aktieemissioner i förhållande till aktiekursen som uppstår vid handel på börsen. 
Teckningspriset för Nya Aktier tas upp i Bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital. I den Publika Emissionen 
och i Personalemissionen ska teckningspriset erläggas kontant. 

I den Institutionella Emissionen kan teckningspriset antingen erläggas kontant och/eller genom kvittning av en 
eller flera konvertibler ("Konvertibler"). I den Institutionella Emissionen har innehavaren av en Konvertibel rätt 
att helt eller delvis använda en fordran hos Bolaget som bygger på Konvertibeln till dess nominella värde för 
att erlägga teckningspriset för Nya Aktier. Till betalning används upplupen ränta för Konvertibler fram till 
28.11.2022 och eventuella andra obetalda lånearvoden kan även användas för att betala teckningspriset. Vid 
behov avrundas antalet aktier som erhålls mot Konvertibelns kapital, ränta och arvoden nedåt till närmaste 
antal hela aktier. Den överskjutande delen återbetalas inte. 

Teckningstid 

Teckningstiden för Nya Aktier börjar 30.11.2022 kl. 9.30 och upphör 9.12.2022 kl. 16.30 ("Teckningstid"), 
förutsatt att Teckningstiden inte förlängs. Teckning som inkommer efter teckningstiden beaktas inte. Bolagets 
styrelse har rätt att förlänga Erbjudandets Teckningstid. Teckningstiden för den Institutionella Emissionen, 
Personalemissionen och den Publika Emissionen kan förlängas eller inte förlängas oberoende av varandra. 
Om den Institutionella Emissionens, Personalemissionens eller den Publika Emissionens Teckningstid 
förlängs kommer de för Erbjudandet angivna tidpunkterna för godkännande av teckningar, betalningstiden för 
Nya Aktier tecknade i den Institutionella Emissionen, registreringen av Nya Aktier i handelsregistret och 
upptagandet till handel att ändras i motsvarande mån. Ett börsmeddelande om förlängning av Teckningstiden 
ska ges ut senast på det ovan angivna utgångsdatumet för Erbjudandets teckningstid. 

Återkallelse av teckning under vissa förutsättningar 

Enligt prospektförordningen ska varje ny omständighet av betydelse, sakfel eller väsentlig felaktighet i 
samband med informationen i detta prospekt ("Prospektet") som kan påverka bedömningen av Nya Aktier 
och som uppkommer eller uppmärksammas mellan tidpunkten för godkännandet av Prospektet och utgången 
av erbjudandeperioden eller den tidpunkt då handeln på en reglerad marknad påbörjas, beroende på vad som 
inträffar senare, utan onödigt dröjsmål uppges i ett tillägg till Prospektet. 

Investerare som redan har samtyckt till att teckna sig för Nya Aktier innan tillägget offentliggörs har rätt att 
återkalla sitt samtycke inom tre arbetsdagar efter det att tillägget offentliggjorts, förutsatt att den nya 
omständigheten av betydelse, sakfelet eller den väsentliga felaktigheten uppstod eller noterades före 
utgången av erbjudandeperioden eller anteckning av Nya Aktier på investerarnas värdepapperskonto, 
beroende på vad som inträffar först. 

Bolaget offentliggör eventuella åtgärder och anvisningar som rör återkallelse med ett börsmeddelande. 
Återkallelserätten upphör efter att återkallelseperioden har löpt ut. Vid återkallelse återbetalas teckningspriset 
till investeraren inom uppskattningsvis fem bankdagar från anmälan om återkallelse. Ingen ränta betalas på 
den återbetalda summan. 
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Arvoden och kostnader 

Inga arvoden eller andra avgifter tas ut av investerare fOr teckningsataganden eller teckning av Nya Aktier. 
KontofOrvaltare tar ut en avgift enligt deras prislistor for uppratthallande av vardeandelskontot och fOrvaring av 
aktierna. Ingen Overlatelseskatt betalas vid teckning av Nya Aktier. 

Utspadningseffekt 

Per datumet for detta Prospekt har Bolaget emitterat totalt 8 000 Aktier och dessutom kommer Bolaget vid 
Fusionen som fusionsvederlag att Overlata totalt 6 679 959 Aktier till befintliga aktieagare i Endomines AB. Till 
fOljd av Erbjudandet kan antalet Aktier, inklusive Aktier emitterade vid Fusionen, Oka till hOgst 9 287 959 Aktier 
utan Overtilldelning och till 10 287 959 Aktier om Overtilldelningen nyttjas fullt ut. Antalet Nya Aktier som 
emitteras vid Erbjudandet (utan Overtilldelning) motsvarar cirka 38,9 procent av Aktierna och cirka 38,9 
procent av rOstetalet de medfOr fore Erbjudandet (med Aktierna emitterade vid Fusionen medraknade) samt 
cirka 28,0 procent av Aktierna och 28,0 procent av rOstetalet de medfOr efter Erbjudandet (med Aktierna 
emitterade vid Fusionen medraknade), fOrutsatt att alla Nya Aktier som preliminart erbjuds vid Erbjudandet 
tecknas (utan. Overtilldelning och 38,8 procent av Aktierna och 38,8 procent av rOstetalet de medfOr i den 
handelse att Overtilldelningen utnyttjas fullt ut. 

Varfor upprattas detta prospekt? 

Endomines har upprattat detta Prospekt med anledning av erbjudandet av Nya Aktier till allmanheten genom 
en BOrsintroduktion och for att lamna en ansOkan till Nasdaq Helsinki om notering av Bolagets Nya Aktier for 
handel pa Nasdaq Helsinkis bOrslista. 

Avsikt med Erbjudandet, uppskattat bruttobelopp for med/en och anvandning av med/en 

Endomines har under 2022 uppdaterat sin strategi som fokuserar pa prospektering langs den Karelska 
guldlinjen. Strategin fOrutsatter omfattande provborrningar i omradet, vilket kraver investeringar av Bolaget 
och medfOr kostnader. Erbjudandets syfte ar att mOjliggOra omfattande provborrningar langs den Karelska 
guldlinjen och skapa goda fOrutsattningar for framtida tillvaxt och for att verkstalla Bolagets strategi. Malet med 
Erbjudandet ar att bredda Bolagets aktieagarnas och Oka kannedomen om Bolaget bland investerare. 
Erbjudandet kommer dessutom att starka Bolagets kapitalstruktur och clamed ge mOjlighet till mer mangsidigt 
utnyttjande av finansiering i form av frammande kapital i framtiden. Om Erbjudandet blir fulltecknad kommer 
bruttokapitalet som Bolaget far uppga till cirka 13 miljoner euro (utan Overtilldelning och fore eventuella 
arvoden fOrknippade med Erbjudandet). Bolagets aysikt ar att anvanda kapitalet till att verkstalla sin strategi, 
sarskilt prospektering langs den Karelska guldlinjen, till att starka sin kapitalstruktur och till allmanna operativa 
behov. 

Teckninqsataganden 

Bolaget har mottagit teckningsataganden fran Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Mariatorp Oy, Wipunen varain-
hallinta Oy, Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold och vissa andra investerareatt teckna Nya Aktier for 12,2 
miljoner euro, varav 3,4 miljoner euro erlaggs kontant. Teckningsatagandena ar bindande och kan inte ater-
kallas och ar understallda vissa villkor som ar uppfyllda pa datum av detta Prospekt. Teckningsatagandena 
motsvarar ungefar 2 446 112 Nya Aktier och utgOr cirka 94,1 procent av det totala antalet Nya Aktier som 
erbjuds (utan Overtilldelning). Joensuun kauppa ja kone Oy, Wipunen Varainhallinta Oy, Mariatorp Oy, K22 
Finance Oy, Taloustieto Incrementum Oy, Eyemarker's Finland Oy ja Vikakono Oy har var for sin del atagit att 
teckna Over 5 procent av Nya Aktierna. 

Intressekonflikter 

Arvoden till Aktia Alexander Corporate Finance Oy ("Lead Manager") ar delvis kopplade till hur mycket kapital 
som tillkommer genom Erbjudandet. Lead Manager och/eller dess narstaende parter har tillhandahallit och 
kan i framtiden komma att tillhandahalla radgivning, konsulttjanster och/eller banktjanster till Bolaget som en 
del av sin verksamhet, for vilket de har fat eller kommer att f sedvanliga arvoden och ersattningar. 


