Osakeannin ehdot
Osakeanti ja merkintäoikeus
Loudspring Oyj (”Loudspring” tai ”Yhtiö”) tarjoaa Yhtiön osakkeenomistajille merkittäväksi yhteensä enintään
23.880.845 Yhtiön uutta A-osaketta (”Antiosakkeet”) (”Osakeanti”).
Loudspring antaa kaikille osakkeenomistajilleen, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n (”Euroclear Finland”) tai
Euroclear Sweden AB:n (”Euroclear Sweden”) ylläpitämään Loudspringin osakasrekisteriin, yhden (1) arvoosuusmuotoisen merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”) jokaista Osakeannin täsmäytyspäivänä 24.2.2022 omistettua
osaketta kohden. Kaksi (2) Merkintäoikeutta oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden (1) Antiosakkeen. Antiosakkeiden
murto-osia ei luovuteta eikä yksittäistä Merkintäoikeutta voi käyttää osittain. Merkintäoikeudet rekisteröidään
osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 25.2.2022 ja
Euroclear Swedenin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 28.2.2022. Merkintäoikeudet ovat vapaasti
luovutettavissa, ja ne ovat kaupankäynnin kohteena First North Growth Market Finlandissa (”First North Finland”)
(kaupankäyntitunnus LOUDU0122, ISIN-tunnus: FI4000518196) ja First North Growth Market Swedenissä (”First North
Sweden”) (kaupankäyntitunnus LOUDS TR, ISIN-tunnus: SE0017563570) 1.3.2022 ja 10.3.2022 välisenä aikana. Jos
Merkintäoikeuteen oikeuttava Yhtiön osake on pantattu tai sitä koskee muu rajoitus, Merkintäoikeutta ei välttämättä voi
käyttää ilman pantinhaltijan tai muun oikeudenhaltijan suostumusta.
Yhtiön hallitus on päättänyt tarjota A-osakkeita myös Yhtiön K-osakkeiden omistajien merkittäväksi. Yhtiön hallitus on
arvioinut, että tämä ratkaisu on omiaan parantamaan todennäköisyyttä Osakeannin onnistumiselle. Tämä muodostaa
Yhtiön hallituksen näkemyksen mukaan Yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:ssä tarkoitetun painavan taloudellisen
syyn poiketa osakkeenomistajien osakesarjakohtaisesta merkintäetuoikeudesta.

Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Antiosakkeita ilman Merkintäoikeuksia
Yhtiön hallitus päättää mahdollisten merkitsemättä jääneiden Antiosakkeiden tarjoamisesta toissijaisessa merkinnässä
osakkeenomistajille ja muille sijoittajille, jotka ovat Merkintäaikana antaneet merkintätoimeksiannon merkitä
Antiosakkeita ilman Merkintäoikeuksia. Katso jäljempänä kohta ”Antiosakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia ja
allokaatio”.

Merkintäsitoumukset
Yhtiö on vastaanottanut merkintäsitoumuksia nykyisiltä osakkeenomistajilta yhteensä noin 1,3 miljoonan euron arvosta.
Seuraavassa kuvataan tarkemmin saatujen merkintäsitoumusten ehtoja.
Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat ovat merkintäsitoumuksien kautta sitoutuneet merkitsemään noin 52,3 prosenttia
Osakeannissa tarjottavista Antiosakkeista. Yhtiö on vastaanottanut seuraavat sitovat merkintäsitoumukset
Antiosakkeiden merkitsemisestä Osakeannin yhteydessä:
Merkintäsitoumuksen antaja
Jarkko Joki-Tokola
Ville Väätäjä
TA Ventures Oy
Yhteensä

Merkintäsitoumus (osakkeita)
4.807.692
4.807.692
2.884.615
12.499.999

Merkintäsitoumus (euroa)
499.999,97
499.999,97
299.999,96
1.299.999,90

Merkintäsitoumukset on jo maksettu Yhtiölle.

Merkintähinta
Antiosakkeiden merkintähinta on 0,104 euroa tai 1,09 Ruotsin kruunua Antiosakkeelta (”Merkintähinta”). Merkintähinta
kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Merkintähinta on määritelty siten, että se sisältää
merkintäetuoikeusanneille tavanomaisen alennuksen. Merkintähinta on noin 40 prosenttia alhaisempi kuin Yhtiön
osakkeen päätöskurssi First North Swedenissä 16.2.2022 (1,83 kruunua) ja noin 41 prosenttia alhaisempi kuin Yhtiön
osakkeen päätöskurssi First North Finlandissa 16.2.2022 (0,1775 euroa).

Merkintäaika
Antiosakkeiden merkintäaika (”Merkintäaika”) alkaa 1.3.2022 klo 09.30 Suomen aikaa (8.30 Ruotsin aikaa), ja sen
odotetaan päättyvän 17.3.2022 klo 16.30 Suomen aikaa (15.30 Ruotsin aikaa) Suomessa ja 15.3.2022 klo 16.30 Suomen
aikaa (15.30 Ruotsin aikaa) Ruotsissa.
Yhtiö voi oman harkintansa mukaan pidentää Merkintäaikaa. Merkintäaikaa voidaan pidentää yhden tai useamman
kerran, kuitenkin enintään 30.3.2022 asti. Merkintäajan mahdolliset pidennykset ilmoitetaan yhtiötiedotteella ennen
Merkintäajan päättymistä.
Jos Merkintäaikaa pidennetään, allokointipäivää, maksujen eräpäivää sekä Antiosakkeiden toimituspäiviä muutetaan
vastaavasti.
Merkintäpaikat, tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja hallintarekisteröinnin hoitajat saattavat edellyttää asiakkailtaan
merkintätoimeksiannon antamista tiettynä päivänä jo ennen kuin kaupankäynti Merkintäoikeuksilla tai Merkintäaika
päättyy.

Merkintäpaikat
Merkintäpaikkoina toimivat
a) Suomessa tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat sekä
b) Ruotsissa Aqurat Fondkommission AB:n verkkosivut osoitteessa www.aqurat.se ja Aqurat Fondkommission
AB:n toimipaikka osoitteessa Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm, Sweden (info@aqurat.se, puh. +46 8-684 05
800).

Merkintäoikeuksien käyttäminen
Osakkeenomistaja voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Antiosakkeita arvo-osuustilillään olevilla
Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan. Osakeantiin osallistuakseen osakkeenomistajan on annettava
merkintätoimeksianto oman tilinhoitajansa tai omaisuudenhoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti.
Ostettujen Merkintäoikeuksien haltijoiden on annettava merkintätoimeksiantonsa
omaisuudenhoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti.

oman tilinhoitajansa

tai

Niiden osakkeenomistajien ja muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, joiden omistamat Yhtiön osakkeet tai
Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisteröinnin hoitajan nimiin, on annettava merkintätoimeksiantonsa
hallintarekisteröinnin hoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti.
Merkintätoimeksiannot tulee antaa erikseen jokaisen arvo-osuustilin osalta.
Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Mikäli Merkintähintaa ei makseta näiden ehtojen
mukaisesti tai maksu on vajaa, merkintätoimeksianto voidaan hylätä. Tällaisessa tilanteessa maksettu Merkintähinta
palautetaan merkitsijälle noin kolmen (3) paikallisen pankkipäivän kuluessa merkintöjen hyväksymisestä. Palautettaville
varoille ei makseta korkoa.
Tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin jäljempänä olevan kohdan ”Merkintöjen
perumisoikeus perustietoasiakirjan täydennyksen johdosta” mukaisesti.
Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina Merkintäajan päättyessä 17.3.2022 klo 16:30 Suomen aikaa
(15:30 Ruotsin aikaa) Suomessa ja 15.3.2022 klo 16.30 Suomen aikaa (15.30 Ruotsin aikaa) Ruotsissa.

Antiosakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia ja allokaatio
Antiosakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia osakkeenomistajan ja/tai muun sijoittajan toimesta tapahtuu antamalla
merkintätoimeksianto ja samanaikaisesti maksamalla Merkintähinta merkitsijän tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai
hallintarekisteriin merkittyjen sijoittajien tapauksessa hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.
Merkintätoimeksianto, joka Ruotsissa lähetetään postitse, on toimitettava hyvissä ajoin ennen viimeistä merkintäpäivää.
Ainoastaan yhden (1) merkintätoimeksiannon ilman Merkintäoikeuksia voi tehdä. Jos useampi merkintätoimeksianto

annetaan, ainoastaan viimeinen otetaan huomioon. Epätäydellinen tai virheellinen merkintätoimeksianto voidaan jättää
huomioimatta. Merkintätoimeksianto on sitova.
Osakkeenomistajan ja/tai sijoittajan, jonka merkitsemät Antiosakkeet toimitetaan Euroclear Finlandin ylläpitämän arvoosuusjärjestelmän kautta, tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinninhoitajan, mikäli toimeksianto
annetaan sille, tulee saada merkintätoimeksianto ja maksu viimeistään 17.3.2022 tai sitä aikaisempana ajankohtana
tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.
Osakkeenomistajan ja/tai sijoittajan, jonka merkitsemät Antiosakkeet toimitetaan Euroclear Swedenin ylläpitämän arvoosuusjärjestelmän kautta, tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinninhoitajan, mikäli toimeksianto
annetaan sille, tulee saada merkintätoimeksianto ja maksu viimeistään 15.3.2022 tai sitä aikaisempana ajankohtana
tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.
Mikäli kaikkia Antiosakkeita ei ole merkitty Merkintäoikeuksien perusteella, Loudspringin hallitus päättää ilman
Merkintäoikeuksia merkittyjen Antiosakkeiden allokaatiosta seuraavasti:
a)

Ensiksi niille, jotka ovat merkinneet Antiosakkeita myös Merkintäoikeuksien perusteella. Mikäli kyseiset
merkitsijät ylimerkitsevät Osakeannin, allokaatio kyseisille merkitsijöille määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti
Antiosakkeiden merkintään käytettyjen Merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa ja, mikäli tämä
ei ole mahdollista, arpomalla; ja

b) Toiseksi niille, jotka ovat merkinneet Antiosakkeita ainoastaan ilman Merkintäoikeuksia, ja mikäli kyseiset
merkitsijät ylimerkitsevät Osakeannin, allokaatio kyseisille merkitsijöille määräytyy hallituksen päättämällä
tavalla.
Loudspring vahvistaa ilman Merkintäoikeuksia merkittyjen Antiosakkeiden merkinnän hyväksymisen, jos se
hyväksytään, kaikille sijoittajille, jotka ovat antaneet merkintätoimeksiannon Antiosakkeiden merkitsemiseksi ilman
Merkintäoikeuksia. Sijoittajat, jotka merkitsevät Antiosakkeita ilman Merkintäoikeuksia tilinhoitajansa kautta Ruotsissa
saavat tiedon merkinnästä tilinhoitajansa noudattaman käytännön mukaisesti.
Mikäli ilman Merkintäoikeuksia merkittyjä Antiosakkeita ei allokoida merkintätoimeksiannossa mainittua määrää,
saamatta jääneitä Antiosakkeita vastaava maksettu Merkintähinta palautetaan merkitsijälle arviolta 23.3.2022.
Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Osakeomistuksen laimentuminen
Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta 47.761.691 osakkeesta enintään 71.642.536
osakkeeseen. Tarjottavat Antiosakkeet vastaavat noin 50,0 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja 18,4 prosenttia niiden
tuottamista äänistä välittömästi ennen Osakeantia, ja noin 33,3 prosenttia osakkeista ja 15,6 prosenttia niiden tuottamista
äänistä Osakeannin jälkeen, olettaen että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan.

Merkintöjen hyväksyminen ja maksaminen
Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Merkintäoikeuksien perusteella ja näiden Osakeannin ehtojen sekä sovellettavien lakien
ja määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät arviolta 22.3.2022. Lisäksi Yhtiön hallitus hyväksyy edellä kohdassa
”Antiosakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia ja allokaatio” esitettyjen allokaatioperiaatteiden mukaisesti ilman
Merkintäoikeuksia ja näiden Osakeannin ehtojen sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät.
Osakeannissa merkittyjen Antiosakkeiden Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan euroissa Suomessa tai
Ruotsin kruunuissa Ruotsissa merkintätoimeksiannon antamisen yhteydessä merkintäpaikan, tilinhoitajan tai
omaisuudenhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.
Jarkko Joki-Tokola, Ville Väätäjä ja TA Ventures Oy, jotka ovat antaneet Yhtiölle merkintäsitoumukset, voivat kuitenkin
maksaa merkintänsä kuittaamalla merkintähintaa merkintäsitoumusmaksua vastaan. Jo maksettujen merkintäsitoumusten
määrä on yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa.
Merkintä katsotaan tehdyksi, kun merkintätoimeksianto on saapunut merkintäpaikkaan, asianomaiselle tilinhoitajalle tai
omaisuudenhoitajalle ja Merkintähinta on maksettu kokonaisuudessaan. Merkintätoimeksiannon antamalla merkitsijä
valtuuttaa tilinhoitajansa luovuttamaan tarpeelliset henkilötietonsa, arvo-osuustilinsä numeron sekä merkintäänsä

koskevat tiedot toimeksiannon tai tehtävän toteuttamiseen osallistuville osapuolille Antiosakkeiden allokointia sekä
selvitystä varten.

Osakeannin tuloksen ilmoittaminen
Mikäli Merkintäaikaa ei muuteta, Yhtiö julkistaa Osakeannin tuloksen yhtiötiedotteella arviolta 22.3.2022.

Antiosakkeiden rekisteröinti ja toimittaminen
Osakeannissa merkityt Antiosakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvoosuusjärjestelmässä ja ne toimitetaan sijoittajille Euroclear Finlandin ja Euroclear Swedenin ylläpitämien arvoosuusjärjestelmien kautta.
Merkinnän tekemisen jälkeen Merkintäoikeuksilla merkittyjä Antiosakkeita vastaavat väliaikaiset osakkeet (”Väliaikaiset
osakkeet”) kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille arviolta merkintää seuraavana päivänä Suomessa Euroclear Finlandin
ja Ruotsissa Euroclear Swedenin selvitysaikataulun mukaisesti. Kaupankäynti Väliaikaisilla osakkeilla alkaa First North
Finlandissa (kaupankäyntitunnus LOUDN0122, ISIN-tunnus: FI4000518204) ja First North Swedenissä
(kaupankäyntitunnus LOUDS BTA, ISIN-tunnus: SE0017563588) omana lajinaan arviolta 1.3.2022. Väliaikaiset
osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyisiin osakkeisiin sen jälkeen, kun Antiosakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin.
Toimittaminen ja yhdistäminen tapahtuu Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 1.4.2022 ja
Antiosakkeet ovat kaupankäynnin kohteena yhdessä Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa arviolta 4.4.2022 First
North Finlandissa. Euroclear Swedenin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä toimittaminen ja yhdistäminen tapahtuu
arviolta 8.4.2022 ja Antiosakkeet ovat kaupankäynnin kohteena yhdessä Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa
arviolta 8.4.2022 First North Swedenissä.
Ilman Merkintäoikeuksia merkityt Antiosakkeet toimitetaan samaan aikaan kun Merkintäoikeuksilla merkityt
Antiosakkeet, eikä niiden osalta toimiteta Väliaikaisia osakkeita.

Merkintöjen perumisoikeus perustietoasiakirjan täydennyksen johdosta
Osakeannissa tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi perua muutoin kuin alla esitetyn mukaisesti.
Jos Yhtiön Osakeannin yhteydessä laatimaa perustietoasiakirjaa täydennetään sellaisen merkittävän uuden seikan,
olennaisen virheen tai olennaisen erätarkkuuden vuoksi, joka voi vaikuttaa Antiosakkeiden tai Väliaikaisten Osakkeiden
arviointiin, on sijoittajille, jotka ovat merkinneet Antiosakkeita ennen täydennyksen julkaisemista, oikeus perua
merkintänsä määräajassa. Määräajan kesto on vähintään kolme (3) työpäivää alkaen täydennyksen julkaisemisesta.
Sijoittajan merkinnän perumisen katsotaan koskevan kyseisen sijoittajan kaikkia merkintöjä. Perumisoikeuden
edellytyksenä on lisäksi, että sellainen yllä mainittu merkittävä uusi seikka, olennainen virhe tai olennainen epätarkkuus
on käynyt ilmi tai havaittiin ennen Merkintäajan päättymistä tai perumisen kohteena olevien Antiosakkeiden tai
Väliaikaisten Osakkeiden kirjaamista merkitsijän arvo-osuustilille (sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu ensin).
Perumisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti sille tilinhoitajalle, omaisuudenhoitajalle tai hallintarekisteröinnin hoitajalle, jossa
merkintätoimeksianto on tehty.
Merkinnän perumiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä perumisoikeutta ei enää ole.
Mikäli sijoittaja on perunut merkintänsä, sijoittajan mahdollisesti jo maksama Merkintähinta palautetaan sijoittajan
pankkitilille, jonka tiedot hän on ilmoittanut merkinnän yhteydessä. Maksu palautetaan kolmen (3) paikallisen
pankkipäivän kuluessa merkinnän perumisesta. Palautettaville summille ei makseta korkoa. Yhtiö ilmoittaa
perumisohjeet yhtiötiedotteella perustietoasiakirjan täydennyksen julkaisemisen yhteydessä. Jos Yhtiön
osakkeenomistaja on myynyt tai muuten siirtänyt Merkintäoikeutensa, myyntiä tai siirtoa ei voi peruuttaa.

