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OSAKEANTIEHDOT 

 

Viria Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) yhtiökokous 6.5.2021  

1 Annettavat osakkeet 

Viria Oyj (y-tunnus 0747682-9) antaa merkittäväksi osana hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaista 
palkkiojärjestelmää enintään 3 168 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita. 

2 Merkintähinta ja osakemerkinnän veroseuraamukset 

Osakkeiden merkintähinta on 17,50 euroa osakkeelta. Osakkeen merkintähinta perustuu Privanet 
Group Oyj:n välittämien Viria Oyj:n osakkeiden keskikurssiin ajalta 1.10.2020 – 31.3.2021 (19,44 euroa) 
10 prosentin alennuksella laskettuna. Alennetun merkintähinnan tarkoituksena on sitouttaa merkintään 
oikeutetut pitkällä aikavälillä yhtiön toimintaan ja strategian toteuttamiseen. 

Osakkeen merkinnän perusteella ei tule maksettavaksi varainsiirtoveroa.  

Osakkeen merkitsijä on vastuussa kaikista osakemerkinnästä aiheutuvista veroseuraamuksista.  

3 Merkintäoikeus 

Osakkeet tarjotaan merkittäväksi Yhtiön hallituksen jäsenille. Merkintäoikeutetut hallituksen jäsenet ja 
heidän merkintäoikeutensa ilmoitetaan merkintäoikeuslistalla, joka otetaan näiden osakeantiehtojen 
liitteeksi 1. 

Merkintään oikeutetut voivat käyttää merkintäoikeutensa joko kokonaan tai 50 % määrästä. Tarvittaessa 
merkittyjen osakkeiden määrä pyöristetään lähimpään kokonaislukuun. 

Osakkeiden merkintä tulee tehdä yhdessä erässä kunkin merkintäoikeutetun osalta. Osakkeiden 
merkintäoikeutta ei voi siirtää tai luovuttaa edelleen.  

Osakkeet suunnataan merkittäväksi osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:ssä tarkoitetusta osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta poiketen. Poikkeamiseen on yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 
momentin mukainen painava taloudellinen syy, koska osakeanti on osa Viria Oyj:n hallituksen jäsenille 
suunnattua pitkän aikavälin osakepohjaista palkkiojärjestelmää.  
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4 Merkintäaika ja -paikka   

Osakkeiden merkintäaika alkaa 17.5.2021 ja päättyy 24.6.2021. Yhtiökokous voi erityisestä syystä 
päättää pidentää osakkeiden merkintäaikaa.  

Osakkeiden merkintä tapahtuu todisteellisesti Yhtiön antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti Evli 
Pankki Oyj:n tytäryhtiön Evli Alexander Incentives Oy:n hallinnoimassa järjestelmässä.  

5 Merkintähinnan maksu 

Osakkeiden merkintähinta on suoritettava Yhtiön antamien ohjeiden mukaan Yhtiön pankkitilille 
merkintähetkellä. Yhtiökokous voi erityisestä syystä pidentää merkintähinnan maksuaikaa.   

6 Merkintähinnan kirjaaminen  

Uusien osakkeiden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan osakeyhtiölain 8 luvun 2 §:n 
mukaiseen Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

7 Osinko- ja muut osakasoikeudet 

Merkitsijän arvo-osuustilille kirjattujen osakkeiden tuottamat osakkeenomistajan oikeudet siirtyvät 
merkitsijälle, kun hänet on merkitty osakeyhtiölain 3 luvun 15 §:n mukaiseen Yhtiön osakasluetteloon. 
Merkitsijällä on oikeus saada suoritus Yhtiöstä varoja jaettaessa, mikäli osakkeet on rekisteröity, kirjattu 
merkitsijän arvo-osuustilille ja hänet on merkitty osakasluetteloon viimeistään varojenjakopäätöksessä 
määrättynä täsmäytyspäivänä. 

Osakeannissa merkityt osakkeet kirjataan merkitsijöille Evli Pankki Oyj:n järjestelmään avatuille 
henkilökohtaisille arvo-osuustileille, kun uudet osakkeet on rekisteröity. Osakkeita koskevan erikseen 
sovittavan luovutusrajoituksen päättymisen jälkeen osakkeet on mahdollista siirtää osakkeenomistajien 
ilmoittamille muille henkilökohtaisille arvo-osuustileille.  

8 Muut seikat 

Erikseen todetaan, että osakeanti on osa Yhtiön käyttöön ottamaa Hallituksen jäsenille suunnattua 
pitkän aikavälin osakepohjaista palkkiojärjestelmää. Yhtiökokous voi päättää merkitsijän oikeudesta 
palkkiojärjestelmän ehtojen mukaiseen vastikkeettomaan lisäosakkeeseen jokaista osakeannissa 
merkitsemäänsä neljää osaketta kohti ja tämän oikeuden tarkemmista ehdoista. 

 

  



 3(3) 

Liite 1 

MERKINTÄOIKEUSLISTA 

 

Merkintään 
oikeutettu 

Tarjottujen 
osakkeiden määrä 

Osakekohtainen 
merkintähinta 

Merkintähinta 
yhteensä 

Kotilainen Timo 1 028 17,50 € 17 990,00 € 

Hagros Kaj 428 17,50 € 7 490,00 € 

Hattula Jussi 428 17,50 € 7 490,00 € 

Piispanen Elina 428 17,50 € 7 490,00 € 

Piri Matti 428 17,50 € 7 490,00 € 

Wikman Stefan 428 17,50 € 7 490,00 € 
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