
QPR Software – älykkäiden  
prosessien kehittäjä. 
Sijoita prosessilouhinnan edelläkävijään.
MERKINTÄETUOIKEUSANTI 27.5.–10.6.2022

Tämä on markkinointiesite, eikä Finanssivalvonnan hyväksymä 
osakeannista laadittu EU:n elpymisesite. Sijoitusta harkitsevia 
pyydetään tutustumaan Finanssivalvonnan hyväksymään 
EU:n elpymisesitteeseen ennen sijoituspäätöksen tekemistä. 
EU:n elpymisesite on saatavilla QPR:n verkkosivustolla  
www.qpr.com/fi/yritys/merkintaoikeusanti.
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QPR Software –  
prosessilouhinnan edelläkävijä
QPR:n ratkaisut tehostavat asiakkaiden prosesseja. Tarjoamme ohjelmistoratkaisu-
ja prosessilouhintaan, yritysarkkitehtuuriin, suorituskyvyn ja prosessien hallintaan 
sekä strategian toteuttamiseen. Ratkaisumme lisäävät asiakkaidemme prosessien 
ja liiketoimintojen läpinäkyvyyttä, tehokkuutta ja johdettavuutta sekä varmistavat 
niiden vaatimustenmukaisuuden. Tarjontamme perustuu kehittämiimme älyk-
käisiin ohjelmistoihin. Lisäksi konsultoimme asiakkaitamme heidän toimintansa 
kehittämisessä.

Liikevaihto 2021 

9,14 
milj. euroa

Henkilöstö noin

80 
ammattilaista

Toimintaa yli

50 
maassa

Perustettu

1991

LIIKEVAIHDON JAKAUMA MAITTAIN JA TUOTERYHMITTÄIN

Uusiutuvat ohjelmistolisenssit

SaaS

Ohjelmistolisenssit

Ohjelmistojen ylläpitopalvelut

Konsultointi

Suomi

Muu Eurooppa1

Muu maailma Listattu Nasdaq Helsinkiin 2002, kaupankäyntitunnus QPR1V

1 

50 % 9 %

22 %

14 %

14 %

20 %

29 %
41 %

1 Mukaan lukien Turkki
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Miksi sijoittaa 
QPR:ään

QPR SOFTWARE TAVOITTELEE 
MERKITTÄVÄÄ KÄÄNNETTÄ KASVU-
URALLE UUDEN STRATEGIANSA 
MUKAISESTI. VOIMAKASTA KANSAIN-
VÄLISTÄ KASVUA TUKEVAT: 

Uusi  
skaalautuviin  

prosessilouhinnan 
SaaS-tuotteisiin  

keskittyvä 
 strategia

Vahva  
markkina-asema  

johtavana  
pohjoismaisena  

prosessilouhinnan  
toimijana **

Johto ja hallitus,  
joilla kokemusta 

käänneyhtiöistä ja 
ohjelmistoyhtiöiden 

kansainvälisestä  
kehittämisestä 

Prosessilouhinnan  
voimakkaasti  

kasvavat  
markkinat *

Valmius haastaa  
globaalit toimijat  
omalla uniikilla  
teknologiallaan 

Laaja kansainvälinen 
asiakaskenttä  
sekä kehittyvä  

kumppani- 
ekosysteemi 

Merkintäetuoikeusanti

OSAKKEIDEN MERKINTÄ

QPR:n osakkeenomistaja, joka on osakeannin täsmäytys-
päivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yh-
tiön osakasluetteloon saa automaattisesti yhden vapaasti 
luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen merkintäoi-
keuden kutakin täsmäytyspäivänä omistamaansa QPR:n 
osaketta kohden. Merkintäoikeudet kirjataan osakkeen-
omistajien arvo-osuustileille 24.5.2022.

Kolme (3) merkintäoikeutta oikeuttaa haltijansa merkit-
semään yhden (1) uuden osakkeen 0,86 euron merkintä-
hinnalla. 

Osallistuaksesi osakeantiin sinun tulee tehdä merkintätoimeksianto omistamiesi tai ostamiesi merkintäoikeuksien  
osalta. Merkintäajan päättymisen jälkeen käyttämättömät merkintäoikeudet raukeavat arvottomina.

Yksi merkintäoikeus

Yksi vanha osake Yksi merkintäoikeus

Yksi merkintäoikeus Yksi uusi osake

Yksi merkintäoikeus

Lisätietoja
Jos merkinnän tekeminen tai merkintäoikeuksilla käytävä 
kauppa herättää kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä omaan 
tilinhoitajaasi, omaisuudenhoitajaasi tai hallintarekisteröinnin 
hoitajaasi.

QPR järjestää tiedotustilaisuuden merkintäetuoikeusannista 
23.5.2022 kello 18.00 ja se striimataan. Tallenne on nähtävissä 
yhtiön verkkosivuilta www.qpr.com/yritys/merkintaoikeusanti. 

TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT OSAKKEENOMISTAJILLE

Täsmäytyspäivä, 
jonka mukaan 
määritetään  
merkintäoikeuksiin 
oikeutetut  
osakkeenomistajat

Uudet osakkeet 
merkitään  
kaupparekisteriin

Merkintäaika sekä 
kaupankäynti  
merkintäoikeuksilla 
alkaa Nasdaq  
Helsingin pörssilistalla

Kaupankäynti  
uusilla osakkeilla 
alkaa Nasdaq  
Helsingin  
pörssilistalla

Kaupankäynti 
merkintäoikeuksilla 
päättyy klo 18.30

Merkintäaika  
päättyy klo 16.30

Kaupankäynti  
väliaikaisilla  
osakkeilla alkaa 
Nasdaq Helsingin 
pörssilistalla

23.5.
2022

27.5.
2022

6.6. 
2022

10.6. 
2022

13.6.  
2022

20.6. 
2022

17.6.
2022

VAROJEN KÄYTTÄMINEN
QPR Software järjestää merkintäetuoikeusannin, jolla se pyrkii 
keräämään noin 3,45 miljoonan euron bruttovarat. Osakeannis-
ta saaduin varoin tuetaan QPR:n strategian mukaista SaaS-lii-
ketoiminnan vahvaa kansainvälistä kasvua nopeasti kasvavilla 
prosessilouhinnan markkinoilla sekä vahvistetaan sen kykyä 
toteuttaa strategiaansa.

Liikevaihto  9,14 milj. euroa

Liikevaihdon kasvu, % 1,9

Liiketulos -1,2 milj. euroa

Tilikauden tulos -1,36 milj. euroa 

Oman pääoman tuotto, % -111,4 

Sijoitetun pääoman tuotto, % -49,3 

Rahavarat 0,441 milj. euroa

Nettovelka 1,24 milj. euroa

Oma pääoma 0,430 milj. euroa

Nettovelkaantumisaste, % 288,5 

Omavaraisuusaste, % 8,3 

Taseen loppusumma 5,80 milj. euroa 

TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 2021, IFRS

* Lähde: Fortune Business Insights (2021): Process Mining Software Market, Gartner (2022): Market Guide for Process Mining, NelsonHall (2021): 
Process Discovery & Mining.
** Lähde: Information Services Group (2021): ISG Provider LensTM Intelligent Automation - Solutions and Services 2021 in the Nordics.

Jos sinulla on muuta kysyttävää yhtiöstä, voit ottaa yhteyttä 
QPR:n sijoittajasuhteista vastaaviin henkilöihin toimitusjohtaja 
Jussi Vasamaan (jussi.vasama@qpr.com) tai markkinointijoh-
taja Sanna Saloon (sanna.salo@qpr.com).
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QPR Softwaren historia on ohjelmistotaloksi pitkä, sillä 
olemme palvelleet asiakkaitamme jo yli 30 vuotta. Olemme 
edelläkävijöitä asiakkaidemme prosessien tehostamisessa. 
Tarjontamme perustuu kehittämiimme älykkäisiin ohjelmis-
toihin ja kykyyn konsultoida asiakkaita heidän liiketoimintansa 
kehittämisessä. 

Olemme asiakkaidemme kumppaneita, kun he tavoitte-
levat entistä sujuvampia, läpinäkyvämpiä ja tehokkaampia 
prosesseja. Maailma kaipaa jatkuvaa kehitystä ja sitä pyrimme 
asiakkaillemme tuottamaan. Viime vuodet ovat olleet meille 
haastavia, mutta nyt näemme markkinoillamme vahvaa kas-
vupotentiaalia. 

Uudessa strategiassamme olemme päättäneet panostaa 
prosessilouhinnan SaaS-liiketoiminnan ja sitä tukevan konsul-
toinnin kasvuun kansainvälisillä markkinoilla.Toimialaa seu-
raavat tutkimuslaitokset ovat arvioineet markkinan kasvavan 
vuosittain lähes 40-50 prosenttia vuoteen 2028 asti.

Olemme alan markkinajohtaja Suomessa ja yksi maailman 
edistyneimmistä yhtiöistä kansainvälisillä markkinoilla. Kehit-
tämämme ainutlaatuinen ohjelmisto on patentoitu. Lisäksi 
meillä on erinomaisia asiakasreferenssejä, joten uskomme kas-
vumahdollisuuksiemme  olevan erinomaiset. Strategiassam-
me otimme käyttöön myös uudenlaisia toimintatapoja, kuten 
kumppanuuksien vahvistamisen, jotta saamme tarjontamme 
mahdollisimman monen asiakkaan ulottuville entistä no-
peammin. Strategiamme muutos vaatii investointeja kasvun 
vauhdittamiseen. Nyt käynnissä olevan merkintäetuoikeusan-
nin tavoitteena on mahdollistaa strategiamme nopea toteutus 
ja sitä kautta tuleva kasvu. Toivotan sinut lämpimästi tervetul-
leeksi osallistumaan merkintäetuoikeusantiimme. 

Jussi Vasama

Toimitusjohtajan  
tervehdys

Tavoitteena voimakas kasvu STRATEGISET FOKUSALUEET

Fokus prosessilouhintaan • Yhtiö keskittyy prosessilouhinnan SaaS-ratkaisujen kansainväliseen kasvuun 
lisäämällä markkinointi- ja myynti-investointeja erityisesti Pohjois- ja Keski- 
Euroopassa sekä Isossa-Britanniassa

• Yhtiö hyödyntää vahvaa asemaansa Lähi-idässä laajentamalla prosessilouhinta-
ohjelmistojen alueellista tarjontaa

Skaalautuva go-to-market-malli • Yhtiö rakentaa uusia strategisia kumppanuuksia skaalautuvan go-to-market-
mallin saavuttamiseksi, laajentaakseen omaa tarjoomaansa, sekä parantaak-
seen asiakkailleen tuottamaa arvoa yhdessä teknologia- ja järjestelmä- 
integraattorikumppaneiden kanssa

Data-to-Value-konsepti • Yhtiö siirtyy yksittäisistä tuote- ja palvelustrategioista kohti yhtä, asiakkaille aitoa 
arvoa tuottavaa tarjoomaa

• Uusi Data-to-Value-palvelutarjooma yhdistää prosessimallinnuksen prosessien 
louhinnan huippuosaamiseen

• Ainutlaatuista Data-to-Value-konseptia tukee tehokas go-to-market-malli, joka 
toteutetaan yhdessä kumppaniekosysteemin avulla

Konsultointi • Konsultointi on jatkossakin keskeinen osa yhtiön tarjontaa ja tavoitteena on 
siirtyä kohti työkaluriippumattomia konsultointipalveluita

• Konsultointiliiketoiminnan odotetaan kasvavan tasaisesti koko strategiasyklin 
2022–2026 ajan

SaaS-liiketoiminta • Yhtiö investoi SaaS-liiketoimintaan sen kansainvälisen kasvun nopeuttamiseksi
•  Yhtiö pyrkii kääntämään lisenssimyynnin ja ylläpidon tuotot SaaS-laskutukseksi

Visio, tavoitteet
ja strategia

TALOUDELLISET TAVOITTEET

SaaS (Software as a 
Service) -liikevaihdon 
kasvu yli 30 prosenttia 
keskimäärin vuosina 
2022–2026

Prosessilouhinnan 
vuotuisen Saas -liike-
vaihdon kaksinkertais-
taminen seuraavan 
kahden vuoden aikana

Liikevaihdon kasvu 
korkealla yksinumeroi-
sella prosentilla strate-
giakauden (2022–2026) 
aikana

Positiivinen liiketulos 
vuoteen 2024 men-
nessä

Positiivinen EBITDA 
koko strategiakauden 
(2022–2026) ajan

VISIO 2026 

Olemme johtava ja arvostettu 

prosessien syväymmärryksen palvelun- 

tarjoaja. Yhdistämme alan edistyksellisen  

teknologian, huippuosaamisemme ja markkinoiden  

parhaat strategiset kumppanuudet mahdollistaaksemme  

organisaatioille liiketoimintaprosessien läpinäkyvyyden.  

Luomme älykkäiden ohjelmistojemme ja  

palvelutarjoamamme kautta asiakkaillemme arvoa  

ja kestäviä tuloksia, prosessien automaatiota  

ja täsmällistä päivittäisen toiminnan  

johdettavuutta ajasta ja 

paikasta riippumatta.
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Metsä Board jatkuvan kehityksen polulla
Metsä Board, johtava eurooppalainen ensikuitukartonkien 
valmistaja, käyttää QPR:n prosessilouhinnan ratkaisua hyödyn-
tääkseen automaatiota ja hallinnoidakseen toimitusketjuaan 
tehokkaasti. ”QPR ProcessAnalyzerin toimittamat prosessinä-
kemykset ja faktatiedot olivat korvaamattomia. Pystyimme 
välittömästi keskittämään prosessin kehityksen oikeisiin asioi-
hin, emmekä tuhlanneet aikaa yrityksiin ja erehdyksiin”, Metsä 
Boardin toimitusketjun johtaja Matti Ketonen toteaa.
 

Riskienhallintatoimintojen läpinäkyvyyden 
lisääminen
Keskitetty riskienhallintatoiminta yhdistettynä paikallisiin 
toimistoihin johti siihen, että prosessien epäonnistumisen syitä 
oli vaikea tunnistaa. Lisäksi KBC Group havaitsi, että heidän 
täytyi ymmärtää prosessinsa täysin ennen kuin he pystyisivät 
muuttaa liiketoimintaansa ja varautua tulevaisuuteen.

”QPR ProcessAnalyzerin avulla voimme seurata prosessien 
maailmanlaajuista toteutusta pääkonttorista käsin. QPR:n 
juurisyyanalyysin avulla saimme selville, miksi jotkut tehtävät 
tehdään usein väärin. Tämä tuki päätöstämme automatisoida 
tietyt tehtävät,” kertoo Sander Van Lombeek, KBC Groupin 
kaupallisten luottojen tiimipäällikkö.

Prosessien pullonkaulojen paikallistaminen 
Kreikkalainen monikansallinen rahoituspalveluyritys Piraeus 
Bank kärsi robottiprosessiautomaation (RPA) käyttöönoton ja 
kulutusluottoprosessin automatisoinnin jälkeen syntyneistä 
asiakasreklamaatioista ja halusi löytää ratkaisun prosessiongel-
miinsa.

”QPR ProcessAnalyzerin tehokkaan visualisointikyvyn ansios-
ta pystyimme esittelemään kulutusluottoprosessin pullonkau-
loja ylimmälle johdolle, tunnistamaan optimoinnin kohteita, 
ja antamaan suosituksia prosessin parantamiseksi. Jo viidessä 
minuutissa näimme prosessin pullonkaulat,” kertoo Piraeus 
Bankin johtaja Lambros Bessas.

Globaalien prosessien optimointi ja  
automaation hyödyntäminen
Kun globaali lääkeyhtiö Sanofi aloitti digitaalisen muutosmat-
kansa kohti ketterämpää organisaatiota, huomasivat he pian 
tarvitsevansa läpinäkyvyyden ja ymmärryksen siitä, kuinka 
tehokkaita ja toimivia heidän prosessinsa yleisesti ovat. Sa-
malla he näkivät myös uuden prosessilouhinnan teknologian 
käyttöönoton lisäävän automaatiota ja yleisesti parantavan 
yrityksen toimintojen tehokkuutta.

”Prosessien omistajat ja johto ovat tyytyväisiä tuloksiin. Nyt 
kun he voivat nähdä kuinka globaalit KPI-mittarit toimivat, he 
pystyvät porautumaan prosessien ongelma-alueisiin ja jatku-
vasti parantamaan prosessien kokonaissuorituskykyä,” kertoo 
Sanofin Azuhar Mohammed, Head of Global Solution Center - 
Expertise & Innovation.
 

Asiakkaamme kertovatTuoteportfoliomme

QPR TARJOAA TUOTE- JA 
PALVELUKOKONAISUUDEN,  
JOIDEN AVULLA ASIAKAS SAA  
LÄPINÄKYVYYDEN PROSESSEIHIN  
JA LIIKETOIMINTOIHIN, VOI VARMISTAA  
NIIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN JA  
SAAVUTTAA LAATU- JA KUSTANNUS-
PARANNUKSIA ERI TOIMINTA- 
ALUEILLAAN.
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QPR Innovaatio/
tuotekehitys

ASIAKAS

Ohjelmistotuotteet

Konsultointi

Analyysi

Mittaaminen

Mallinnus

Digitaalinen murros

Prosessien ja
toiminnan tehostaminen

PROSESSILOUHINTA 

QPR:n prosessilouhintamenetelmä hyödyntää 
keinoälyä ja koneoppimisen algoritmeja, käyttäen 
dataa suoraan asiakasorganisaation omista järjes-
telmistä. Menetelmä visualisoi ja analysoi organi-
saation prosessien kulkua. 

PROSESSIEN JA KOKONAIS- 
ARKKITEHTUURIN SUUNNITTELU  

JA MALLINTAMINEN

QPR tarjoaa asiakkailleen työkalut, menetelmät 
ja kyvykkyydet, joiden avulla asiakkaat pystyvät 
kehittämään ja vahvistamaan organisaationsa 
johtamisjärjestelmiä ja prosesseja suorituskyvyn 
parantamiseksi. 

SUORITUSKYKYJOHTAMINEN
QPR auttaa asiakkaitaan määrittelemään organi-
saation strategian ja tukee sen toimeenpanossa 
sekä suorituskyvyn mittaamisessa.

KONSULTOINTI
QPR:n konsultointi tukee asiakkaita toiminnan kehittämisessä, strate-
gian toimeenpanossa ja digitalisaatiohankkeissa huippuasiantuntijoi-
den, menetelmien sekä asiakaskohtaisten ratkaisutoimitusten avulla.

ProcessAnalyzer

EnterpriseArchitect

ProcessDesigner

Metrics
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Pertti Ervi
Hallituksen puheenjohtaja

Markkinapotentiaali

Kuvaajan ennusteet perustuvat Fortune Business Insightsin arvioihin. 
Gartnerin ja IT-tutkimusyhtiö NelsonHallin arvio markkinasta on samassa 
linjassa ennustaen 40-50 prosentin vuotuista kasvuvauhtia tulevina 
vuosina.

Prosessilouhintamarkkinoiden kasvupotentiaali on 
vahva ‒ nykyisen noin miljardin dollarin markkinakoon 
odotetaan kymmenkertaistuvan vuoteen 2028 men-
nessä. 

Yritykset ja organisaatiot pyrkivät automatisoimaan 
ja tehostamaan prosessejaan. Prosessilouhinta vastaa 
tarpeeseen tunnistaa automaatiopotentiaali sekä ana-
lysoida ja optimoida prosesseja jatkuvasti. 

Käyttöönoton kasvuvauhdin ennustetaan olevan suu-
rinta logistiikka-, kuljetus- ja terveydenhoitoaloilla.  
80 prosenttia louhinnasta odotetaan jatkossa perustu-
van pilvipohjaisiin SaaS-tuotteisiin.

MARKKINOIDEN KASVUAJUREITA OVAT 

• Organisaatioiden digitalisaation mahdollistama 
toiminnan tehostaminen 

• Ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn käytön kasvu 
• Liiketoimintaa tukevien järjestelmien luomien  

tapahtumalokien mahdollistama datan analysointi 
ja prosessien virtuaalinen ennallistaminen

 

GLOBAALIN PROSESSILOUHINTAMARKKINAN KOKO

HALLITUS 

Matti Heikkonen
Hallituksen jäsen

Antti Koskela
Hallituksen jäsen

Jukka Tapaninen
Hallituksen jäsen

QPR Softwarelle valittiin uusi hallitus keväällä 2021. Hallituk-
seen valittiin Pertti Ervi, Matti Heikkonen, Antti Koskela ja 
Jukka Tapaninen. Puheenjohtajaksi valittiin Pertti Ervi. Uudella 

hallituksella on vahva ja monipuolinen kokemus teknolo-
gia-alalta ja ohjelmistoliiketoiminnan kehittämisestä, kasvatta-
misesta ja kansainvälistämisestä.

Jussi Vasama
Toimitusjohtaja

Päivi Vahvelainen
Talousjohtaja

 

Matti Erkheikki
Johtaja, Strategia, 

kumppanuudet ja allianssit 

Tero Aspinen
VP, Lähi-idän liiketoiminta 

Pekka Keskiivari
Teknologiajohtaja

Sanna Salo
Markkinointijohtaja

Samuel Rinnetmäki
Konsultoinnin johtaja

JOHTORYHMÄ

USD  
miljoonaa

+49 %

CAGR*
+49 %

422

627

10,383

2020 2021E 2028E

* keskimääräinen vuosikasvu

Hallitus ja johto
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TARJOUKSEN EHDOT JA TARJOTTAVIA OSAKKEITA  
KOSKEVAT TIEDOT
Yleistä
QPR Software Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous päätti 
6.4.2022 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään enintään 
4.500.000 Yhtiön uuden osakkeen antamisesta osakeannis-
sa. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta sekä päättää osakkeiden hinnasta ja 
sen määrittelyperusteista. Hallitus on valtuutuksen perusteella 
myös muutoin valtuutettu päättämään osakeannin kaikista 
ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yh-
tiökokoukseen saakka.

Yhtiön hallitus päätti 19.5.2022 edellä mainitun varsinaisen 
yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla osakeannista, 
jossa Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 4.010.458 Yhtiön 
uutta osaketta (”Tarjottavat Osakkeet” tai ”Uudet Osakkeet”) 
näiden ehtojen mukaisesti ensisijaisesti Yhtiön olemassa 
oleville osakkeenomistajille samassa suhteessa kuin heillä 
ennestään on Yhtiön osakkeita ja toissijaisesti Yhtiön olemassa 
oleville osakkeenomistajille ja muille sijoittajille (”Osakeanti”).

Osakeanti koostuu (i) yleisöannista Suomessa, (ii) private 
placement -järjestelystä muualla Euroopan talousalueella 
(”ETA”) ja (iii) private placement -järjestelystä tietyissä muissa 
maissa Yhdysvaltojen ulkopuolella soveltuvien lakien mu-
kaisesti. Jos sijoittaja on muussa ETA-alueen valtiossa kuin 
Suomessa, edellytetään, että jokin Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2017/1129 arvopapereiden 
yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä 
markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja 
direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta (”Esiteasetus”) 1 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetuista poikkeuksista esitteen julkistamis-
velvollisuuteen soveltuu Tarjottavien Osakkeiden tarjoamisen 
yhteydessä. Muissa tapauksissa Yhtiö voi harkintansa mukaan 
hyväksyä merkinnän, jos tämä on soveltuvan lain mukaan sal-
littua. Katso myös näiden Osakeannin ehtojen kohta ”– Tietyillä 
rajoitetuilla alueilla asuvat sijoittajat”. 

Yhtiö on saanut yhteensä noin 2,6 miljoonan euron edestä 
etukäteisiä merkintäsitoumuksia. Seuraavat tahot ovat sitoutu-
neet etukäteen merkitsemään, kukin yli 5 prosentin osuuden 
Tarjottavista Osakkeista, tietyin tavanomaisin edellytyksin: Oy 
Fincorp Ab, Alesco SA, Vesa-Pekka Leskinen yhdessä lähipiiri-
yhtiönsä Kauppamainos Oy:n kanssa, Risto Siilasmaa ja Janne 
Laakso, jotka kuuluvat Yhtiön suurimpiin osakkeenomistajiin, 
sekä Talcom Ab Oy ja Tradeira Oy, jotka ovat uusia sijoittajia. 
Tämän lisäksi etukäteisiä merkintäsitoumuksia, tietyin tavan-
omaisin edellytyksin, ovat antaneet Yhtiön johtoryhmään kuu-
luvat nykyiset ja nimitetyt jäsenet Jussi Vasama, Pekka Keskii-
vari, Eric Allart, Mervi Kerkelä-Hiltunen ja Sanna Salo. Lisäksi 
kukin Yhtiön hallituksen jäsenistä Pertti Ervi, Matti Heikkonen 
(yhtiönsä Double Trade Oy:n kautta), Antti Koskela ja Jukka 
Tapaninen ovat antaneet etukäteisiä merkintäsitoumuksia, 
tietyin tavanomaisin edellytyksin, vähintään nykyisen omistuk-
sensa mukaisesti. Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenten 
etukäteen antamien merkintäsitoumusten määrä on yhteen-
sä noin 211 tuhatta euroa. Etukäteisen merkintäsitoumuksen 

antajat eivät ole velvollisia merkitsemään Tarjottavia Osakkeita 
siten, että merkintäsitoumuksen tekijälle syntyisi merkinnän 
perusteella arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukainen 
velvollisuus tehdä pakollinen ostotarjous Yhtiön osakkeista. 
Merkintäsitoumukset edustavat noin 75,5 prosenttia Tarjotta-
vista Osakkeista (olettaen, että Osakeanti merkitään kokonai-
suudessaan).

Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 32,2 prosenttia Yhtiön 
kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä ennen Osa-
keantia sekä noin 24,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja 
niiden tuottamista äänistä Osakeannin jälkeen olettaen, että 
Osakeanti toteutuu enimmäismääräisenä. Yhtiön osakkeiden 
lukumäärä voi nousta Osakeannin seurauksena 12.444.863 Ole-
massa Olevasta Osakkeesta enintään 16.455.321 Osakkeeseen. 

Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Evli Oyj (”Evli” tai ”Pääjär-
jestäjä”).
 
Merkintäoikeudet
Sikäli kuin näissä ehdoissa ei ole toisin todettu, Yhtiön osak-
keenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä 23.5.2022 
(”Täsmäytyspäivä”) merkitty Euroclear Finland Oy:n (”Eu-
roclear Finland”) ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai 
hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakkeenomistaja, 
jonka lukuun kyseiset osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu 
Yhtiön osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) vapaasti 
luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeu-
den kutakin Täsmäytyspäivänä omistamaansa Yhtiön osaketta 
kohden (”Merkintäoikeus”). Yhtiön hallussa mahdollisesti 
olevat omat osakkeet eivät oikeuta Merkintäoikeuksiin.

Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuus-
tileille Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestel-
mässä 24.5.2022.

Merkintäoikeuksien haltijoilla on oikeus merkitä Tarjottavia 
Osakkeita Merkintäoikeuksilla siten, että kolme (3) Merkin-
täoikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Tarjottavan 
Osakkeen Merkintähinnalla (kuten määritelty jäljempänä) 
(”Ensisijainen Merkintä”). Tarjottavien Osakkeiden murto-osia 
ei voi merkitä, eikä yksittäistä Merkintäoikeutta voi käyttää 
merkintään osittain.

Merkintäoikeuksien haltijat voivat myydä Merkintäoikeu-
tensa sinä aikana, jona Merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin 
kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla. Katso tarkemmin 
näiden Osakeannin ehtojen kohta ”– Kaupankäynti Merkintä-
oikeuksilla”. 

Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina 
Merkintäajan (kuten määritelty jäljempänä) päättyessä, ja ne 
poistetaan Merkintäoikeuksien haltijoiden arvo-osuustileiltä il-
man erillistä ilmoitusta tai korvausta. Katso tarkemmin näiden 
Osakeannin ehtojen kohta ”– Merkintäoikeuksien käyttäminen 
ja Merkintähinnan maksaminen”.

Mikäli kaikkia Tarjottavia Osakkeita ei merkitä Ensisijaisessa 
Merkinnässä, Yhtiön osakkeenomistajalla ja muulla sijoittajalla 
on oikeus merkitä tällaisia Tarjottavia Osakkeita ilman Merkin-
täoikeuksia Merkintähinnalla (kuten määritelty jäljempänä) 
(”Toissijainen Merkintä”).

Mikäli kaikkia Tarjottavia Osakkeita ei merkitä Ensisijaises-
sa Merkinnässä ja mahdollisessa Toissijaisessa Merkinnässä, 
merkitsemättä jääneitä Tarjottavia Osakkeita voidaan tarjota 
merkittäviksi Yhtiön hallituksen päättämällä tavalla. Katso 
tarkemmin näiden Osakeannin ehtojen kohta ”– Merkintöjen 
hyväksyminen ja Osakeannin tuloksen julkistaminen”.
 
Merkintähinta
Merkintähinta on 0,86 euroa Tarjottavalta Osakkeelta (”Mer-
kintähinta”). Merkintähinta perustuu Osakeantia koskevaa 
päätöstä edeltävien 10 kaupankäyntipäivän kaupankäynti-
määrillä painotettuun Yhtiön osakkeen keskikurssiin ja sisältää 
noin 20 prosentin alennuksen suhteessa tuohon kurssiin. 
Merkintähinnat kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun 
vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkintäaika
Tarjottavien Osakkeiden merkintäaika alkaa 27.5.2022 klo 10.00 
Suomen aikaa ja päättyy 10.6.2022 klo 16.30 Suomen aikaa 
(”Merkintäaika”). Merkintäpaikat eli tilinhoitajat, omaisuu-
denhoitajat ja hallintarekisteröinnin hoitajat ottavat merkin-
tätoimeksiantoja vastaan omien aukioloaikojensa puitteissa 
ja omien ohjeistustensa mukaisesti ja voivat myös asettaa 
merkinnän tekemiselle Merkintäajasta poikkeavia aikarajoja.

Yhtiön hallitus voi päättää Merkintäajan jatkamisesta. Yhtiö 
tiedottaa mahdollisesta Merkintäajan jatkamisesta pörssitie-
dotteella ennen alkuperäisen Merkintäajan päättymistä.
 
Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla
Merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin kohteena Helsingin 
Pörssin pörssilistalla 27.5.2022 klo 10.00 ja 6.6.2022 klo 18.30 väli-
senä aikana Suomen aikaa (ellei Merkintäaikaa jatketa) edellyt-
täen, että Helsingin Pörssi hyväksyy Yhtiön Merkintäoikeuksien 
listalleottohakemuksen. Merkintäoikeuksien ISIN-koodi on 
FI4000523204 ja kaupankäyntitunnus ”QPR1VU0122”. Merkin-
täoikeuksia voi myydä tai ostaa antamalla myynti- tai ostotoi-
meksiannon omalle arvo-osuustilin hoitajalleen tai arvopape-
rivälittäjälleen. Merkintäoikeuksien hinta Helsingin Pörssissä 
määräytyy markkinaehtoisesti.
 
MERKINTÖJEN TEKEMINEN JA MERKINTÄHINNAN  
MAKSAMINEN
Yleistä
Merkinnän tekeminen Ensisijaisessa Merkinnässä ja Toissijai-
sessa Merkinnässä tapahtuu antamalla merkintätoimeksianto 
ja maksamalla merkittyjen Tarjottavien Osakkeiden Merkin-
tähinta Yhtiön osakkeenomistajan tai muun sijoittajan oman 
tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai, mikäli kyseessä on 
hallintarekisteröity osakkeenomistaja tai sijoittaja, hallintare-
kisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Merkin-
tä katsotaan tehdyksi vasta, kun merkintätoimeksianto on 
saapunut asianomaiselle tilinhoitajalle, omaisuudenhoitajalle 
tai hallintarekisteröinnin hoitajalle ja merkittyjen Tarjottavien 
Osakkeiden Merkintähinta on maksettu kokonaisuudessaan.

Osakkeenomistaja, muu sijoittaja tai, mikäli kyseessä on 
hallintarekisteröity osakkeenomistaja tai sijoittaja, hallintare-
kisteröinnin hoitaja, voi joutua merkinnän yhteydessä todis-
tamaan, että asianomaisen osakkeenomistajan tai sijoittajan 
rekisteröity osoite ei ole Rajoitetussa Maassa (kuten määritelty 
jäljempänä).

Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan 
hylätä. Merkintätoimeksianto voidaan myös hylätä, mikäli mer-
kittyjen Tarjottavien Osakkeiden Merkintähintaa ei makseta 
näiden ehtojen mukaisesti tai jos maksua ei tehdä täysimää-
räisesti. Maksettu merkintämaksu palautetaan tällaisessa tilan-
teessa merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 

Tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai pe-
ruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen kohdan ”– Merkintöjen 
peruminen tietyissä olosuhteissa” mukaisesti.
 
Tarjottavien Osakkeiden merkintä Ensisijaisessa  
Merkinnässä 
Yhtiön osakkeenomistaja tai muu sijoittaja voi osallistua Osa-
keantiin Ensisijaisessa Merkinnässä merkitsemällä Tarjottavia 
Osakkeita arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja 
maksamalla merkittyjen Tarjottavien Osakkeiden Merkintähin-
nan. 

Merkinnät tulee tehdä jokaisen arvo-osuustilin osalta erik-
seen.

Jos Merkintäoikeuteen oikeuttava Yhtiön osake on pantattu 
tai sitä koskee jokin muu rajoitus, Merkintäoikeutta ei välttä-
mättä voi käyttää ilman pantinhaltijan tai muun oikeudenhal-
tijan suostumusta. 

Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina 
Merkintäajan päättyessä 10.6.2022 klo 16.30 Suomen aikaa (ellei 

Merkintäaikaa jatketa), ja ne poistetaan Merkintäoikeuksien 
haltijoiden arvo-osuustileiltä ilman erillistä ilmoitusta tai kor-
vausta. Jotta Merkintäoikeuksien haltija ei menetä Merkintäoi-
keuksien arvoa, hänen tulee joko merkitä Tarjottavia Osakkeita 
näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti Merkintäaikana tai 
myydä käyttämättömät Merkintäoikeudet Merkintäoikeuksien 
kaupankäyntiaikana. Merkintäpaikat voivat myös asettaa mer-
kinnän tekemiselle Merkintäajasta poikkeavia aikarajoja.

Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Tarjottavat 
Osakkeet kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille Tarjotta-
via Osakkeita edustavina väliaikaisina osakkeina (ISIN-koodi 
FI4000523212 ja kaupankäyntitunnus ”QPR1VN0122”) (”Vä-
liaikaiset Osakkeet”) merkinnän rekisteröimisen jälkeen. 
Väliaikaiset Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa ja kau-
pankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla omana 
osakelajinaan Merkintäajan päättymisen jälkeisestä ensim-
mäisestä kaupankäyntipäivästä eli arviolta 13.6.2022 lähtien 
(ellei Merkintäaikaa jatketa) edellyttäen, että Helsingin Pörssi 
hyväksyy Yhtiön Väliaikaisten Osakkeiden listalleottohakemuk-
sen. Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään Yhtiön Olemassa Oleviin 
Osakkeisiin (ISIN-koodi FI0009008668 ja kaupankäyntitunnus 
”QPR1V”) sen jälkeen, kun Tarjottavat Osakkeet on merkitty 
Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 
(”Kaupparekisteri”) arviolta 17.6.2022 (ellei Merkintäaikaa jat-
keta) edellyttäen, että Helsingin Pörssi hyväksyy Yhtiön Uusien 
Osakkeiden listalleottohakemuksen. 

 
Tarjottavien Osakkeiden merkintä Toissijaisessa  
Merkinnässä 
Yhtiön osakkeenomistajat ja muut sijoittajat voivat merkitä 
Tarjottavia Osakkeita ilman Merkintäoikeuksia Toissijaisessa 
Merkinnässä antamalla merkintätoimeksiannon ja maksamal-
la merkittyjen Tarjottavien Osakkeiden Merkintähinnan.

On mahdollista, että joidenkin tilinhoitajien kautta merkin-
tää Toissijaisessa Merkinnässä ei voi tehdä osakesäästötilin 
kautta.

Jos tiettyyn arvo-osuustiliin liittyen annetaan useita mer-
kintätoimeksiantoja, nämä toimeksiannot katsotaan yhdeksi 
arvo-osuustiliä koskevaksi toimeksiannoksi. 

Ilman Merkintäoikeuksia merkityt, merkitsijöille allokoidut 
Tarjottavat Osakkeet kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille 
Yhtiön osakkeina arviolta 17.6.2022.
 
Merkintöjen peruminen tietyissä olosuhteissa
Mikäli Osakeantia koskevaa esitettä (”Esite”) täydennetään 
Esiteasetuksen mukaisesti sellaisen Esitteen sisältämiin tie-
toihin liittyvän merkittävän uuden seikan, olennaisen virheen 
tai olennaisen epätarkkuuden johdosta, joka voi vaikuttaa 
Tarjottavien Osakkeiden tai Väliaikaisten Osakkeiden arvioin-
tiin, on sijoittajilla, jotka ovat merkinneet Tarjottavia Osakkeita 
ennen täydennyksen julkaisemista, Esiteasetuksen mukaan 
oikeus perua merkintänsä peruutusajan kuluessa. Peruutusai-
ka kestää vähintään kolme työpäivää täydennyksen julkaisemi-
sesta. Peruutusoikeus on lisäksi ehdollinen sille, että Esitteen 
täydentämiseen johtanut seikka ilmenee tai havaitaan ennen 
merkintäajan päättymistä tai Tarjottavien Osakkeiden tai 
Väliaikaisten Osakkeiden (kuten määritelty jäljempänä) kirjaa-
mista merkitsijän arvo-osuustilille (sen mukaan, kumpi näistä 
tapahtuu ensin).

Merkintöjen perumiseen liittyvät menettelytavat julkiste-
taan pörssitiedotteella samanaikaisesti Esitteen mahdollisen 
täydennyksen kanssa. Merkinnän mahdollisen perumisen 
tulee koskea sijoittajan tekemää merkintää kokonaisuudes-
saan. Perumisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti sille tilinhoitajalle, 
omaisuudenhoitajalle tai hallintarekisteröinnin hoitajalle, jolle 
merkintätoimeksianto on annettu.

Merkinnän perumiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä 
perumisoikeutta ei enää ole. Mikäli merkintä perutaan, mak-
settu Merkintähinta palautetaan sijoittajalle arviolta kahden 

Merkintäetuoikeus- 
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QPR:n osakkeisiin sijoittamiseen liittyy useita riskejä, joista mo-
net voivat olla merkittäviä. Jäljempänä on kuvattu osakeantiin, 
yhtiöön ja sen liiketoimintaan sekä osakkeisiin liittyviä riskejä 
tiivistetysti. Monet riskeistä kuuluvat QPR:n liiketoiminnan 
luonteeseen ja ovat tyypillisiä sen toimialalla. Sijoittamista har-
kitsevia kehotetaan tutustumaan huolellisesti Finanssivalvon-
nan hyväksymään EU:n elpymisesitteeseen, jossa on tarkempi 
kuvaus riskeistä.

Yhtiön toimintaympäristöön ja vallitsevaan  
makrotaloudelliseen tilanteeseen liittyviä riskejä
• Koronaviruspandemiatilanteen, Venäjän ja Ukrainan välinen 

sota tai muiden Yhtiön toimintaympäristöön vaikuttavien 
tekijöiden muutokset voivat vähentää Yhtiön tuotteiden 
kysyntää, ja Yhtiön epäonnistuminen kysynnän muutoksiin 
reagoimisessa voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liikevaihtoon, 
liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan

• Voimakas kilpailu voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön kannatta-
vuuteen ja sen markkinaosuuteen

Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä
• Vanhojen tuotteiden sekä ohjelmistolisenssien kysynnän 

väheneminen voi aiheuttaa lyhyellä aikavälillä liikevaihdon 
laskua tai tuloksen heikkenemistä

• Avainhenkilöiden ja ammattitaitoisen henkilöstön menet-
täminen voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan 
ja taloudelliseen asemaan, eikä Yhtiö välttämättä onnistu 
rekrytoimaan ja sitouttamaan henkilöitä, joilla on tarvittava 
osaaminen

• Yhtiö altistuu kumppaniriskille Lähi-idässä, mikä voi vaikut-
taa Yhtiön mahdollisuuksiin toimia kyseisellä markkinalla ja 
täten vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan ja talou-
delliseen asemaan sekä maineeseen

• Yhtiön IT-järjestelmiin vaikuttavat toimintahäiriöt tai kyber-
turvallisuusloukkaukset voivat johtaa merkittäviin häiriöihin 
Yhtiön liiketoiminnassa, ja niillä voi olla olennaisen haitalli-
nen vaikutus Yhtiön maineeseen, liiketoimintaan ja taloudel-
liseen asemaan

Yhtiön taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen 
liittyviä riskejä
• Epäonnistumisella Yhtiön toiminnan kääntämisessä tulok-

selliseksi tai Yhtiön maksuvalmiuden olennaisella heiken-
tymisellä olisi haitallinen vaikutus Yhtiön taloudelliseen 
asemaan ja rahoituksen saatavuuteen 

• Mikäli Yhtiö epäonnistuu strategian toteutuksessa, on riski, 
että Yhtiö joutuu tekemään liikearvoon tai tuotekehitysakti-
vointien tasearvoon liittyviä alaskirjauksia

• Liiketoimintakumppaneita koskevat luottotappiot sekä 
valuuttakurssien vaihtelut voivat vaikuttaa Yhtiön tulokseen 
haitallisesti

Yhtiön strategiaan liittyviä riskejä
• Yhtiön suunniteltuun strategiakauden mukaiseen kasvuun 

liittyvien riskien toteutuminen voi vaikuttaa olennaisen 
haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, kasvuun ja taloudelliseen 
asemaan

Osakeantiin ja Merkintäoikeuksiin liittyviä riskejä
• Osakeannin toteutumisesta suunnitelmien mukaisesti tai 

lainkaan ei ole varmuutta, ja Yhtiön keräämien bruttovarojen 
määrän jääminen tavoiteltua pienemmäksi saattaa tule-
vaisuudessa hidastaa tai rajoittaa Yhtiön mahdollisuuksia 
toteuttaa strategiaansa

• Osakkeenomistajan omistus saattaa laimentua, jollei osak-
keenomistaja käytä Merkintäoikeuksiaan, ja Merkintäoikeu-
det saattavat menettää arvonsa

• Merkintöjä ei voi perua tai muuttaa eikä Väliaikaisia Osak-
keita vaihdeta Yhtiön Osakkeiksi ennen kuin Väliaikaiset 
Osakkeet on yhdistetty Olemassa Oleviin Osakkeisiin

• Jos Yhtiö päättää olla toteuttamatta Osakeantia, Merkintä-
oikeuksia tai Väliaikaisia Osakkeita ostaneille sijoittajille voi 
aiheutua menetyksiä

• Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina 
Merkintäajan päättyessä

Osakkeisiin liittyviä riskejä
• Yhtiön maksamien osinkojen tai pääomanpalautuksen mää-

rä on epävarma, eikä Yhtiö välttämättä maksa osinkoa tai 
pääomanpalautusta lainkaan

• Kaikki ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi 
käyttää Merkintäoikeuksiaan

Riskitekijöitäpankkipäivän kuluessa perumisilmoituksesta. Palautettaville 
varoille ei makseta korkoa. Jos Merkintäoikeuden tai Väliaikai-
sen Osakkeen haltija on myynyt tai muuten siirtänyt Merkin-
täoikeutensa tai Väliaikaiset Osakkeensa, myyntiä tai siirtoa ei 
voi perua.
 
Merkintöjen hyväksyminen ja Osakeannin tuloksen  
julkistaminen
Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä ja Yhtiö 
julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella 
arviolta 15.6.2022.

Yhtiön hallitus hyväksyy Merkintäoikeuksien perusteella teh-
dyt merkinnät edellyttäen, että ne on tehty näiden Osakean-
nin ehtojen sekä soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.

Jos kaikkia Osakeannissa merkittäväksi tarjottuja Tarjottavia 
Osakkeita ei ole merkitty Merkintäoikeuksien perusteella, Yh-
tiön hallitus hyväksyy ilman Merkintäoikeuksia tehdyt merkin-
nät seuraavassa esitettyjen allokaatioperiaatteiden mukaisesti 
edellyttäen, että merkinnät on tehty näiden Osakeannin eh-
tojen sekä soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti. Ilman 
Merkintäoikeuksia Toissijaisessa Merkinnässä tehtyjen mer-
kintöjen hyväksyminen ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatio 
merkitsijöille määräytyy Pääjärjestäjän tekemän ehdotuksen 
mukaisesti seuraavasti:
 
I. Ensiksi niille, jotka ovat merkinneet Tarjottavia Osakkeita 

Toissijaisessa Merkinnässä antamansa etukäteisen merkin-
täsitoumuksen mukaisesti, kyseisen merkintäsitoumuksen 
kattamaan enimmäismäärään asti. Mikäli Osakeanti tulee 
näin ylimerkityksi, allokaatio kyseisten sijoittajien kesken 
määräytyy merkintäsitoumusten mukaisessa suhteessa tai, 
mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla.

II. Toiseksi niille, jotka ovat etukäteistä merkintäsitoumusta 
antamatta merkinneet Tarjottavia Osakkeita myös Merkin-
täoikeuksien perusteella Ensisijaisessa Merkinnässä. Mikäli 
Osakeanti tulee näin ylimerkityksi, allokaatio kyseisten sijoit-
tajien kesken määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti Tarjotta-
vien Osakkeiden merkintään käytettyjen Merkintäoikeuk-
sien lukumäärän mukaisessa suhteessa tai, mikäli tämä ei 
ole mahdollista, arpomalla.

III. Kolmanneksi niille, jotka ovat merkinneet Tarjottavia Osak-
keita ainoastaan ilman Merkintäoikeuksia Toissijaisessa 
Merkinnässä. Mikäli Osakeanti tulee näin ylimerkityksi, allo-
kaatio kyseisten sijoittajien kesken määräytyy arvo-osuusti-
likohtaisesti kyseisten sijoittajien merkitsemien Tarjottavien 
Osakkeiden suhteessa tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, 
arpomalla.

 
Mikäli merkitsijälle ei allokoida Toissijaisessa Merkinnässä 

sen merkintätoimeksiannon kattamaa määrää Tarjottavia 
Osakkeita, palautetaan saamatta jääneiden Tarjottavien Osak-
keiden Merkintähinta viimeistään arviolta 27.6.2022. Palautet-
taville varoille ei makseta korkoa. 

Mikäli kaikkia Tarjottavia Osakkeita ei ole merkitty Ensisijai-
sessa Merkinnässä ja Toissijaisessa Merkinnässä, Yhtiön hallitus 
voi päättää merkitsemättä jääneiden Tarjottavien Osakkeiden 
tarjoamisesta merkittäväksi parhaaksi katsomallaan tavalla. 
Hallitus päättää tällöin myös Tarjottavien Osakkeiden merkit-
semisen tavasta ja ajasta sekä merkintöjen maksuajasta.

Yhtiön hallitus voi myös päättää olla hyväksymättä mer-
kintöjä, mukaan lukien Merkintäoikeuksien nojalla tehtyjä 
merkintöjä, ja olla toteuttamatta Osakeantia, jos hallitus kat-
soo, että Osakeannin toteuttaminen ei enää ole Yhtiön edun 
mukaista. Mikäli Yhtiön hallitus päättää olla toteuttamatta 
Osakeantia, Merkintäoikeudet ja Väliaikaiset Osakkeet raukea-
vat. Katso lisää kohdasta ”Riskitekijät”.

Mikäli merkintää ei hyväksytä tai Osakeantia ei toteuteta, 
Tarjottavista Osakkeista maksetut Merkintähinnat palaute-
taan Merkintäoikeuksien perusteella tehdyissä merkinnöissä 

Väliaikaisten Osakkeiden haltijoille ja ilman Merkintäoikeuksia 
tehdyissä merkinnöissä merkitsijälle. Palautettaville varoille ei 
makseta korkoa. 
 
Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla
Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssin pörs-
silistalla arviolta 20.6.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa) edellyt-
täen, että Helsingin Pörssi hyväksyy Yhtiön Uusien Osakkeiden 
listalleottohakemuksen.
 
Tietyillä rajoitetuilla alueilla asuvat sijoittajat
Merkintäoikeuksien antamiseen Yhtiön osakkeenomistajille, 
Tarjottavien Osakkeiden antamiseen Ensisijaisessa Merkin-
nässä ja Tarjottavien Osakkeiden merkintään Toissijaisessa 
Merkinnässä voi vaikuttaa sijoittajan asuinmaan arvopape-
rilainsäädäntö, jos sijoittaja asuu muussa maassa kuin Suo-
messa. Tämän vuoksi tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta 
osakkeenomistajat, joiden rekisteröity osoite on Yhdysvalloissa, 
Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singa-
poressa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai muulla lainkäyt-
töalueella, jossa osallistuminen Osakeantiin ei olisi sallittua 
(”Rajoitetut Maat”), eivät välttämättä saa Merkintäoikeuksia 
eivätkä ole oikeutettuja merkitsemään Tarjottavia Osakkeita. 
Yhtiön osakasluetteloon Suomessa rekisteröity kukin tällainen 
osakkeenomistaja voi pankin, hallintarekisterin hoitajan, omai-
suudenhoitajan tai muun rahoituksen välittäjän kautta, jossa 
sen osakkeet ovat säilytyksessä, myydä osan tai kaikki lukuun-
sa hallinnoiduista Merkintäoikeuksista siinä laajuudessa kuin 
sopimusjärjestelyt ja soveltuvat lait sallivat, ja saada myyntituo-
tot (vähennettyinä kuluilla) tililleen.
 
Osakkeenomistajien oikeudet
Tarjottavat Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jaka-
maan osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat 
muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun 
Tarjottavat Osakkeet on rekisteröity Kaupparekisteriin sekä 
merkitty Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakaslu-
etteloon arviolta 17.6.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa). Kukin 
Uusi Osake oikeuttaa omistajansa yhteen (1) ääneen Yhtiön 
yhtiökokouksessa. 
 
Maksut ja kulut
Tarjottavien Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtove-
roa tai palvelumaksuja. Tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja 
arvopaperivälittäjät saattavat periä välityspalkkion kaupan-
käynnistä Merkintäoikeuksilla omien hinnastojensa mukai-
sesti. Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat voivat myös periä 
hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä 
ja osakkeiden säilyttämisestä.
 
Muut seikat
Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat näh-
tävillä Merkintäajan alkamisesta lähtien Yhtiön verkkosivuilla 
osoitteessa https://www.qpr.com/fi/yritys/merkintaoikeusanti.

Yhtiön hallitus päättää Tarjottaviin Osakkeisiin ja Osakean-
tiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä. 

Merkitsemällä Tarjottavia Osakkeita Osakeannissa merkitsijä 
valtuuttaa tilinhoitajansa, omaisuudenhoitajansa tai hallintare-
kisteröinnin hoitajansa luovuttamaan välttämättömiä henki-
lötietoja, arvo-osuustilinsä numeron sekä merkintää koskevia 
yksityiskohtia osapuolille, jotka osallistuvat merkintätoimeksi-
annon tai Tarjottavien Osakkeiden allokointiin ja selvitykseen.

Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista mah-
dollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa 
tuomioistuimessa Suomessa.
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