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TÄYDENNYS SAVOSOLAR OYJ:N 4.10.2021 PÄIVÄTTYYN EU:N KASVUESITTEESEEN 

 

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ 

SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, 

HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN 

MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA. 

 

Savosolar Oyj (”Savosolar” tai ”Yhtiö”) täydentää seuraavalla tiedolla 4.10.2021 päivättyä Yhtiön 

merkintäoikeusantia varten laadittua EU:n kasvuesitettä (”Esite”). Alla oleva tieto tulee lukea yhdessä 

Esitteen kanssa.  

 

Esitteen täydennys 

 

Esitettä täydennetään seuraavasti: 

 

Esitteen tiivistelmässä kohdassa 2.2 ja Esitteen kohdassa Taloudelliset tiedot ja tunnusluvut – Yhtiön 

keskeiset taloudelliset tunnusluvut sivuilla 66 ja 67 seuraavalla tiedolla: 

 

  Q3 2021 Q3 2020 1.–9. 2021 1.–9. 2020 

Tuhatta euroa 

1.7.2021-

30.9.2021 

1.7.2020-

30.9.2020 

1.1.2021-

30.9.2021 

1.1.2020-

30.9.2020 

Tuloslaskelman tunnusluvut         

(Tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu)        

Liikevaihto 540 1.659 2.168 3.702 

Liiketulos (EBIT) -1.017 -847 -3.218 -2.564 

Katsauskauden tulos -1.204 -969 -3.537 -3.533 

 

 

Esitteen kohdassa Taloudelliset tiedot ja tunnusluvut – Liikevaihto sivulla 67 seuraavalla tiedolla: 

 

Yhtiön kolmannen vuosineljänneksen 2021 liikevaihto oli 0,5 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa) ja 

Yhtiön katsastuskauden 1.1.2021-30.9.2021 liikevaihto oli 2,2 miljoonaa euroa (3,7 miljoonaa euroa).  

 

Liikevaihdon kehitys jäi odotuksista sekä kolmannella vuosineljänneksellä että koko katsauskaudella. Siihen 

on vaikuttanut useiden Yhtiön asiakkaiden investointipäätösten siirtyminen Covid-19-pandemian aikana, 

minkä lisäksi monet eurooppalaiset toimijat ovat jääneet odottamaan investoinneissaan EU:n Green Dealin 

puhtaan energian ohjelmien maakohtaisia linjauksia. 

 

 

Nähtävillä olevat asiakirjat 

 

Tämä Esitteen täydennysasiakirja ja Finanssivalvonnan tätä täydennysasiakirjaa koskeva hyväksymispäätös 

ovat nähtävillä normaalina toimistoaikana Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Insinöörinkatu 7, 50100 

Mikkeli. 



Peruutusoikeus  

 

Sijoittajalla, joka on ennen tämän täydennysasiakirjan julkistamista merkinnyt Antiosakkeita, on oikeus 

peruuttaa tekemänsä merkintä kolmen (3) pankkipäivän ajan tämän täydennysasiakirjan julkistamisesta eli 

viimeistään 21.10.2021 klo 18.00 Suomen aikaa (17.00 Ruotsin aikaa). 

 

Peruutukset on tehtävä samassa merkintäpaikassa kuin alkuperäinen merkintä. Perumisesta tulee ilmoittaa 

kirjallisesti sille tilinhoitajalle, omaisuudenhoitajalle tai hallintarekisteröinnin hoitajalle, jossa 

merkintätoimeksianto on tehty. 

 

Mikäli sijoittaja on perunut merkintänsä, sijoittajan mahdollisesti jo maksama merkintämaksu palautetaan 

sijoittajan pankkitilille, jonka tiedot tämä on ilmoittanut merkinnän yhteydessä. Maksu palautetaan kolmen 

(3) paikallisen pankkipäivän kuluessa merkinnän perumisesta. Palautettaville määrille ei makseta korkoa. 

 

 


