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ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN 
MUUTTUMISESTA  
 
Proposta Oy:n (Y-tunnus 0683848-8)ja Interavanti Oyj:n hallitukset ovat 
allekirjoittaneet 10.6.2009 sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Proposta Oy 
sulautuu Interavanti Oyj:hin. Proposta Oy on Intervanti Oyj:n toiseksi suurin 
yksittäinen osakkeenomistaja. Sulautuminen on nyt pantu täytäntöön ja 
rekisteröity kaupparekisteriin 31.10.2009. Interavanti Oyj on julkistanut 
sulautumisen täytäntöönpanosta ja rekisteröimisestä pörssitiedotteen 2.11.2009. 
 
Sulautumisjärjestelyn kuvaus sisältyy Interavanti Oyj:n 10.6.2009 julkistamaan 
pörssitiedotteeseen. 
 
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 § edellyttää, että osakkeenomistajan on 
ilmoitettava omistusosuutensa yhtiölle ja Finanssivalvonnalle, kun sen 
osakeomistus saavuttaa tai ylittää taikka vähenee alle kahdeskymmenesosan, 
kymmenesosan, kolmen kahdeskymmenesosan, viidesosan, neljäsosan, kolmen 
kymmenesosan, puolet tai kahden kolmasosan äänimäärästä tai osakkeiden 
kokonaismäärästä.  
 
Interavanti Oyj:n osakkeenomistaja Veikko M Vuorinen on antanut 
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 mukaisesti ilmoituksen omistusosuuksien 
muuttumisesta. Kun Proposta Oy:n sulautuminen Interavanti Oyj:hin on nyt pantu 
täytäntöön ja rekisteröity kaupparekisteriin, on yhtiön osakkeenomistajan Veikko 
M Vuorisen omistusosuus noussut yli arvopaperimarkkinalain tarkoittaman rajan. 
 
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaisesti Interavanti Oyj ilmoittaa 
seuraavat tiedot: 
 
1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot: 
Interavanti Oyj, Y-tunnus: 0680026-0. 
 
2 Ilmoituksen peruste: 
Proposta Oy:n ja Interavanti Oyj:n välisen sulautumisen täytäntöönpano ja 
rekisteröinti kaupparekisteriin 31.10.2009, jonka seurauksena Veikko M Vuorinen 
on saanut sulautumisvastikkeena 4.288.977 kappaletta Interavanti Oyj:n uusia 
osakkeita.  
 
3 Ilmoitusvelvollinen: 
Veikko Matti Väinö Vuorinen, (”Vuorinen”). 
 
4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja on ylitetty: 
31.10.2009. 
 
 
5 Liputusraja, joka on ylitetty: 
Ylitetty 3/10. Vuorisen omistus- ja ääniosuus on nyt yhteensä 44,33 %. 
 
6 Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet: 
Interavanti Oyj:n osakepääoma koostuu tällä hetkellä yhteensä 9.703.206 
osakkeesta ja äänestä.  
 
Ennen sulautumisen täytäntöönpanoa Proposta Oy:n osakekannan kokonaisuudessaan 
omistanut Vuorinen on omistanut alle 1/20 (12.000 kpl) Interavanti Oyj:n 
osaketta. Proposta Oy on omistanut 4.288.977 kappaletta Interavanti Oyj:n 
osaketta. 
 
Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeen Vuorinen omistaa Interavanti 
Oyj:n osakkeita yhteensä 4.300.977 kappaletta. Tämä on 44,33 % Interavanti Oyj:n 
osakkeista ja äänistä. Määrä on sama, jolla Proposta Oy ja Vuorinen yhteensä 
omistivat Interavanti Oyj:n osakkeita ennen sulautumista.  
 



 
MUUTA ILMOITETTAVAA 
 
Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin tapahduttua Proposta Oy:n osuus 
Interavanti Oyj:n osakkeiden äänimäärästä ja lukumäärästä on laskenut 0 
prosenttiin, kun Proposta Oy on sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin 
johdosta purkautunut selvitysmenettelyttä. 
 
Yhtiön osakkeenomistajat Proposta Oy, Veikko M Vuorinen, Oy Joeston Ltd ja Lasse 
Jokinen ovat allekirjoittaneet vuonna 2000 osakassopimuksen ja ovat sen 
perusteella arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 §:n tarkoittamalla tavalla yksissä 
tuumin toimivia osakkeenomistajia. Sulautumisjärjestelyn toteuduttua 
osakassopimus säilyy voimassa Vuorisen, Oy Joeston Ltd:n ja Lasse Jokisen 
osalta. Yhtiön yksissä tuumin toimivien osakkeenomistajien osake- ja äänimäärät 
muuttuvat Vuorisen osakeomistuksen kasvaessa 12.000 osakkeesta 4.300.977 
osakkeeseen, mutta yksissä tuumin toimivien osakkeenomistajien yhteenlaskettu 
osake- ja äänimäärä ei muutu. Yksissä tuumin toimivien osakkeenomistajien 
osakeomistus ja äänimäärä on sulautumisjärjestelyn toteuttamisen jälkeen 
seuraavanalainen: Veikko M Vuorinen (4.300.977 kpl, Oy Joeston Ltd (4.605.180 
kpl) ja Lasse Jokinen (197.934 kpl) omistavat järjestelyn toteutumisen jälkeen 
yhteensä 9.104.091 osaketta eli 93,8 % yhtiön osakkeista ja äänistä. 
 
Finanssivalvonta on päätöksellään 4.6.2009 antanut osakassopimuksen perusteella 
yksissä tuumin toimiville Veikko M Vuoriselle, Oy Joeston Ltd:lle ja Lasse 
Jokiselle poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 §:n mukaisesta 
velvollisuudesta tehdä tarjous muista Interavanti Oyj:n liikkeeseen laskemista 
osakkeista. Mainittujen osakkeenomistajien ja Proposta Oy:n osakkeiden 
yhteenlaskettu ääniosuus laskee hetkellisesti alle puoleen, kun Proposta Oy:n 
omistamat osakkeet siirtyvät Interavanti Oyj:n omistukseen. Kun Veikko M 
Vuorinen on saanut samalla hetkellä sulautumisvastikkeena saman määrän 
Interavanti Oyj:n uusia osakkeita, mainittujen osakkeenomistajien yhteenlaskettu 
ääniosuus ylittää jälleen puolet Interavanti Oyj:n kaikkien osakkeiden 
äänimäärästä. Finanssivalvonta on myöntänyt poikkeusluvan, koska sulautumisessa 
Interavanti Oyj:n osakkeisiin liittyvä määräysvalta ei tosiasiallisesti siirry 
Vuorisen ollessa Proposta Oy:n ainoa osakkeenomistaja ja koska yksissä tuumin 
toimivien osakkeenomistajien yhteenlaskettu ääniosuus Interavanti Oyj:n 
osakkeiden äänimäärästä ei muutu järjestelyn seurauksena. Finanssivalvonta on 
myös katsonut, että poikkeusluvan myöntäminen ei kokonaisuutena arvioiden 
olennaisesti vaaranna Interavanti Oyj:n vähemmistöosakkeenomistajien asemaa. 
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INTERAVANTI OYJ 
 
 
 
Veikko M Vuorinen 
toimitusjohtaja 
 
 
Lisätietoja: toimitusjohtaja Veikko M Vuorinen 
p. (09) 477 7220, +358 40 555 5511, fax (09) 477 72240 
 
 
JAKELU 
NASDAQ OMX  
keskeiset tiedotusvälineet 
www.interavanti.fi 

 
 
 


