
Nordic Lights Group Oyj:n kymmenen suurinta osakkeenomistajaa

listautumisannin toteuttamisen jälkeen

8.7.2022 20:00:00 EEST | Nordic Lights Group Oyj | Suurimmat osakkeenomistajat

Nordic Lights Group Oyj  Yhtiötiedote 8.7.2022 klo 20:00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN,

KANADAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, UUTEEN-SEELANTIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN, TAI

MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Nordic Lights Group Oyj:n kymmenen suurinta osakkeenomistajaa listautumisannin jälkeen

Seuraavassa taulukossa esitetään Nordic Lights Group Oyj:n (”Yhtiö”) kymmenen suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa

omistuksineen listautumisannin päättymisen jälkeen perustuen Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon sekä

Yhtiölle toimitettuihin tietoihin. Osakkeenomistajien omistustiedot esitetään osakasluettelon 7.7.2022 sekä tiettyjen

osakkeenomistajien Yhtiölle toimittamien tietojen perusteella eivätkä tiedot sisällä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia.

Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä Prosenttia osakkeista ja äänistä
1

1. SPONSOR FUND IV KY
2, 3 7 334 228 35,0

1. KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELO
2 2 069 037 9,9

1. OY PURMO AUTIC AB 1 473 000 7,0

1. KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA 400 000 1,9

1. PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS 400 000 1,9

1. OY WEDECO AB 397 618 1,9

1. TIURANIEMI REIJO TAPIO 397 618 1,9

1. S-BANK FENNO EQUITY FUND 358 565 1,7

1. SIX X-CLEAR AG 353 101 1,7

1. SIJOITUSRAHASTO EVLI SUOMI SELECT 320 000 1,5

Kymmenen suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa, yhteensä 13 503 167 64,4

Muut osakkeenomistajat 7 454 795 35,6

joista hallintarekisteröityjä
4 1 178 570 5,6

Yhteensä 20 957 962 100,0

1 
Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Prosenttiosuudet pyöristettyjä lukuja. 

2
 Sponsor Fund IV Ky (”Sponsor”) ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo (”Elo”) ovat Yhtiön listautumisannin yhteydessä 5.7.2022

solmineet osakelainaussopimuksen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin (”SEB”) kanssa, jonka mukaisesti Sponsor

on lainannut SEB:lle 699 688 Yhtiön osaketta ja Elo on lainannut SEB:lle 197 387 Yhtiön osaketta. Sponsorin ja Elon rekisteröidyt omistukset

eivät sisällä lainattuja osakkeita.

3 
Sponsorin osakemäärä sisältää 7.7.2022 osakasluettelon mukaisen osakemäärän 9 920 700 osaketta, josta on vähennetty Yhtiölle

toimitettujen tietojen mukaisesti 1 886 784 osaketta, jotka Sponsor on myynyt sekä yllä mainitut Sponsorin lainaamat 699 688 osaketta ja

joiden osalta transaktiot kirjautuvat osakasluettelolle myöhemmin.



4
 Hallintarekisteröidyissä osakkeissa on mukana listautumisannin ankkurisijoittaja Swedbank Robur Fonder, jolle allokoitiin listautumisannin

yhteydessä 1 095 617 osaketta (5,2 prosenttia Yhtiön osakkeista listautumisannin jälkeen).

 

Lisätietoja antaa

Tom Nordström, toimitusjohtaja, Nordic Lights Group Oyj

Puh. +358 400 909005

tom.nordstrom@nordiclights.com

 

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy

Puh. +358 9 612 9670

Nordic Lights lyhyesti

Pietarsaaresta lähtöisin oleva suomalainen Nordic Lights on raivannut tiensä raskaiden työkoneiden korkealaatuisten

valaisinratkaisujen globaaliksi premium-toimittajaksi useilla vaativilla toimialoilla. Nordic Lightsin missiona on mahdollistaa

työkoneiden turvallinen ja tehokas käyttö. Kolmen vuosikymmenen kokemuksella Nordic Lights tekee yhteistyötä

vaativimpien työkoneiden valmistajien kanssa aina suunnittelusta tuotantoon ja jälkimarkkinatukeen saakka. Vuonna 2021

Nordic Lightsin liikevaihto oli 66 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 300 työntekijää globaalisti. Yhtiön osake (NORDLIG)

on listattu Nasdaq Helsingin First North -markkinapaikalla. www.nordiclights.com

Tärkeää tietoa

Tätä tiedotetta ei ole tarkoitettu, eikä kopioita siitä tule levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Japaniin,

Hongkongiin, Uuteen-Seelantiin, Singaporeen tai Etelä-Afrikkaan tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai

julkistaminen olisi lainvastaista.

 

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle tai myymiselle Listautumisannissa on asetettu erityisiä oikeudellisia

tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyillä lainkäyttöalueilla. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

 

Tämä tiedote ei ole tarjous Yhtiön liikkeeseen laskemien arvopapereiden myymiseksi eikä tarjouspyyntö osto- tai

merkintätarjouksien esittämiseksi missään valtiossa, jossa tällainen tarjoaminen tai myyminen olisi lainvastaista. Tämän

tiedotteen jakelu voi olla lailla rajoitettua tietyillä lainkäyttöalueilla ja henkilöiden, jotka vastaanottavat dokumentteja tai

informaatiota, johon tiedotteessa viitataan, tulisi olla tietoisia soveltuvista rajoituksista ja noudattaa niitä. Rajoitusten

noudattamatta jättäminen voi olla näiden lainkäyttöalueiden arvopaperilakien vastaista.

 

Tämä tiedote ja sen sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti

Yhdysvalloissa. Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä tarjouspyyntö osto- tai merkintätarjouksien

esittämiseksi Yhdysvalloissa. Tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään

Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”), muutoksineen, eikä niitä saa tarjota

tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, ellei niitä ole rekisteröity, paitsi Yhdysvaltain

Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, joka ei ole Yhdysvaltain

Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksen alainen. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita

koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

 

Missä tahansa sellaisessa Euroopan talousalueen (”ETA”) jäsenvaltiossa, muussa kuin Suomessa, jossa sovelletaan asetusta

(EU) 2017/1129, muutoksineen (”Esiteasetus”) tämä tiedote on osoitettu ja tarkoitettu ainoastaan kokeneille sijoittajille

siten kuin Esiteasetuksen artiklassa 2(e) määritellään.

 

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereista yleisölle Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole

hyväksytty eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu

ainoastaan henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella, tai ovat asetuksen (EU) 2017/1129 mukaisia
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”kokeneita sijoittajia”, siten kuin asetus muodostaa osan kansallista oikeutta säädöksen European Union (Withdrawal) Act

2018 nojalla, ja ovat lisäksi (i) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial

Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19(5) artiklan mukaisia

sijoitusalan ammattilaisia tai (ii) korkean varallisuusaseman omaavia oikeushenkilöitä (high net worth entities), taikka muita

henkilöitä, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida Määräyksen 49(2) artiklan mukaisesti (kaikki tällaiset henkilöt

jäljempänä “Asiaankuuluvat Tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan

Asiankuuluvien Tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain Asiaankuuluvien Tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole

Asiaankuuluva Taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

 

Tähän tiedotteeseen sisältyvä tieto annetaan ainoastaan taustaksi eikä tämän tiedon väitetä olevan täydellistä. Tähän

tiedotteeseen sisältyvään tietoon tai sen paikkansapitävyyteen, oikeellisuuteen tai täydellisyyteen ei tule luottaa mitään

tarkoitusta varten. Tässä tiedotteessa olevassa tiedossa saattaa tapahtua muutoksia.

 

Tässä tiedotteessa tarkoitettu mahdollinen osakeanti tullaan toteuttamaan esitteellä. Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksen

mukainen esite. Sijoittajien ei tulisi merkitä tai ostaa tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita muutoin kuin edellä

mainitun esitteen perusteella.  

 

Tulevaisuutta koskevat lausumat

 

Tässä tiedotteessa esitetyt asiat voivat sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat, jotka eivät ole

historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja kuten ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”,

”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi”, sekä muut

vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat

lausumat perustuvat erilaisiin olettamiin, joista monet vuorostaan perustuvat toisiin olettamiin. Vaikka Yhtiö pitää

tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä odotuksia kohtuullisina, ei ole takeita siitä, että odotukset toteutuisivat tai

pitäisivät paikkaansa. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja lukuisia tekijöitä,

jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti

ennakoidusta. Yhtiö ei takaa, että tässä esitettyihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin perustuvat olettamat ovat

virheettömiä, eikä se ota vastuuta tässä esitettyjen näkemysten tulevasta paikkansapitävyydestä tai sitoudu päivittämään

tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella. Lukijan

ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot, näkemykset ja

tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tiedotteen julkaisupäivän tilanteeseen ja voivat näin ollen muuttua.

Liitteet
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