SUUNNATUN OSAKEANNIN EHDOT
Asuntosäästö Asua Oy:n yhtiökokous on antanut hallitukselle valtuutuksen toteuttaa suunnatun osakeannin.
Hallitus on 27.12.2018 päättänyt suunnatusta osakeannista, sen lisäksi mitä osakeyhtiölaki ja Yhtiöjärjestys
jo määräävät, seuraavasti:
Osakkeiden lukumäärä
Suunnatussa annissa annetaan korkeintaan 2.250.000 kpl yhtiön uusia C-sarjan Sijoitusosakkeita.
Osakkeiden merkintäoikeus
Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi yleisölle.
Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on osakeyhtiölaissa tarkoitettu yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy, koska varoilla voidaan parantaa yhtiön rahoitusrakennetta.
Osakkeiden merkintähinta
Uusien C-osakkeiden merkintähinta on 1,00 euroa / osake. Merkintähinta perustuu osakkeenomistajien
määrittämään osakkeen käypään arvoon. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinta voidaan myös kirjata hallituksen erillisellä päätöksellä
osakepääomaksi joko kokonaan tai osittain.
Osakkeiden merkintä
Osakkeiden merkintä suoritetaan maksamalla merkintähinta yhtiön ilmoittamalle pankkitilille merkintäaikana
1.1.2019 – 31.12.2022 internetissä osoitteessa www.asuntosäästö.fi. Merkintä katsotaan maksetuksi, kun
merkintähinta on kokonaisuudessaan siirtynyt Yhtiön verkkomaksutarjoajalle.
Yhtiön hallitus hyväksyy näiden suunnatun osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka ovat tehty
osakemerkintään soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti. Osakkeiden merkintä tulee yhtiötä sitovaksi
yhtiön hallituksen hyväksyttyä merkinnän. Hallituksella on täysi vapaus hylätä tehty osakemerkintä tai
peruuttaa suunnattu osakeanti.
Ylimerkintätilanteessa hallitus voi myös keskeyttää osakkeiden merkinnän tai muuttaa merkittävien
osakkeiden määrää.
Osinko ja osingon maksaminen
Hyväksyttyjen osakemerkintöjen osinko-oikeus alkaa merkintää seuraavan täyden kvartaalin ensimmäisestä
päivästä (merkintäpäivä), jotka ovat kalenterivuosittain 1.1, 1.4, 1.7 tai 1.10.
C-osakkeella on etuoikeus osakkeen merkintähinnasta laskettavaan kiinteään osinkoon (mutta ei muuta
osinko-oikeutta) siten, että laskettu osinko-oikeus on neljä ja puoli (4,5) prosenttia, kun osakkeen
merkintäpäivästä on kulunut kolme (3) kuukautta. Kalenterivuodelle laskettu osinko-oikeus nousee viiteen ja
puoleen (5,5) prosenttiin, kun osakkeen merkintäpäivästä on kulunut kuusi (6) kuukautta ja kuuteen ja
puoleen (6,5) prosenttiin, kun osakkeen merkintäpäivästä on kulunut yhdeksän (9) kuukautta. Osinko-oikeus
nousee seitsemään ja puoleen (7,5%) prosenttiin, kun merkintäpäivästä on kulunut kaksitoista (12)
kuukautta.
Edellisen kvartaalin kiinteä osinko maksetaan aina kvartaalia seuraavana merkintäpäivänä tai tätä
seuraavana pankkipäivänä.
Osakkeiden lunastaminen
Mikäli sijoittajan yhteenlaskettu sijoitettu pääoma Yhtiön C-osakkeisiin on 50.000 euroa tai tätä alempi,
sitoutuu Yhtiö lunastamaan ja maksamaan merkintähinnan takaisin sijoittajalle 14 vuorokauden kuluessa

lunastusvaatimuksesta. Sijoituksen ollessa yli 50.000 euroa, Yhtiö sitoutuu lunastamaan ja maksamaan
merkintähinnan sijoittajalle 90 vuorokauden kuluessa lunastusvaatimuksesta. Yhtiöllä on myös oikeus omaaloitteisesti lunastaa osake 60 vuorokauden kuluessa osakkeenomistajalle esittämästään
lunastusvaatimuksesta. Yhtiö suorittaa lunastuspäivää edeltävään päivään asti kertyneen osingon
seuraavan normaalin osingonmaksun yhteydessä, eli viimeistään seuraavan kvartaalin päättymistä
seuraavana pankkipäivänä. Lunastus tapahtuu maksamalla merkintähintaa vastaava lunastushinta ja
kertynyt osinko. Osake siirtyy Yhtiölle, kun Yhtiö on maksanut lunastushinnan.
Muuta
Sijoittajalla on merkinnän yhteydessä velvollisuus ilmoittaa Yhtiölle nimensä, henkilötunnuksensa, Ytunnuksensa tai vastaavan virallisen tunnuksensa, postiosoitteensa sekä kotipaikkatietonsa. Yhtiöllä on
oikeus pyytää sijoittajalta (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö) kaikkia välttämättömiä henkilöllisyyden
todistamiseen tarvittavia asiakirjoja. C-osakkeet ovat äänivallaltaan yhdenvertaisia A-osakkeisiin nähden. Cosake tuottaa osakeyhtiölain mukaisen äänioikeuden yhtiökokouksessa.
Sijoittaja on vastuussa yhteystietojensa sekä osingonmaksua ja osakkeiden lunastamista varten ilmoitetun
pankkitilin tietojen oikeellisuudesta. Sijoitus ei ole talletussuojan piirissä. Sijoitus ei ole pääomaturvattu.
Yhtiön hallitus päättää suunnattuun osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä.
Arvopaperimarkkinalakia ei sovelleta
Yhtiön osakkeet eivät ole arvopaperimarkkinalain mukaisia arvopapereita. Niistä ei laadita
arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä tai muutoin sovelleta arvopaperimarkkinalain säännöksiä. Cosakkeet ovat vain merkitsijän haltuun tarkoitettuja Sijoitusosakkeita. Osaketta ei voi myydä, siirtää tai
pantata kolmannelle osapuolelle
Helsingissä 27.12.2018
HALLITUS

Ehtoja päivitetty 25.8.2021 Asuntosäästö Asua Oy:n yhtiökokouksen 28.6.2021 päätöksen mukaisesti.

