Soprano Oyj hallituksen selostus tilinpäätöksen jälkeisistä yhtiön
asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista
Soprano tiedotti 22.3.2013 ostavansa Tieturi-konsernin päivitetyin kauppaehdoin
enintään 3,465 miljoonalla eurolla. Aiemmin 14.1.2013 Soprano oli tiedottanut,
että Soprano maksaa Tieturi Oy:n koko osakekannasta sekä pääomalainoista
käteisellä neljän miljoonan euron kokonaiskauppahinnan. Uusi kokonaiskauppahinta
on vähintään 0,5 miljoonaan euroa alhaisempi kuin 14.1.2013 ilmoitettu.
Peruskauppahintana maksetaan 2,965 miljoonaan euroa 22.4.2013 mennessä sekä
lisäkauppahintana enintään 0,5 miljoonaa euroa, mikäli ruotsalaisen tytäryhtiön
tilikauden tulos täyttää sovitut kriteerit. Soprano Oyj:n hallitus teki
yrityskaupasta lopullisen päätöksen 28.3.2013.
Soprano Oyj:n hallitus tiedotti 11.4.2013, että se on ylimääräisen
yhtiökokouksen 15.1.2013 antaman valtuutuksen perusteella päättänyt suunnatusta
osakeannista liittyen Tieturi Oy-konsernin hankintaan.
Soprano Oyj:n hallitus päätti 11.4.2013 suunnata Keskinäinen vakuutusyhtiö
Eläke-Fennialle 1.000.000 yhtiön uutta osaketta 0,50 euroa osakekohtaiseen
hintaan. Osakekohtainen hinta on sovittu osana rahoituspaketin valmistelua ennen
kaupan allekirjoittamista 14.1.2013, jota edeltävällä ajalla yhtiön osakkeen
pörssikurssi Helsingin pörssissä oli noin 0,46 euroa. Uudet osakkeet on
kokonaisuudessaan merkitty 11.4.2013.
Osakkeiden merkinnän jälkeen Eläke-Fenniasta tulee yhtiön neljänneksi suurin
osakkeenomistaja ja sen omistusosuus on 6,5 prosenttia. Yhtiö tiedottaa
omistusosuuden muutoksesta erikseen. Yhtiö tiedottaa erikseen osakkeiden
merkitsemisestä kaupparekisteriin sekä osakkeiden ottamisesta julkisen
kaupankäynnin kohteeksi yhtiön julkistaessa asiaa koskevan listalleottoesitteen.
Soprano Oyj:n hallitus päätti ylimääräisen yhtiökokouksen 15.1.2013 antaman
valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen pääomaltaan 500.000 euron suuruisen
vaihtovelkakirjalainan (Vaihtovelkakirjalaina I) Keskinäinen vakuutusyhtiö
Eläke-Fennialle. Vaihtovelkakirjalaina liittyy 14.1.2013 tiedotettuun Tieturi
Oy-konsernin hankinnan rahoitukseen. Lainan emissiokurssi on 100 % ja lainan
pääomalle maksetaan 8 % kiinteää vuotuista korkoa. Yhtiön hallitus on hyväksynyt
lainan merkinnät ja laina on kokonaisuudessaan merkitty 11.4.2013. Merkittyihin
lainaosuuksiin liittyy oikeus vaihtaa ne yhteensä enintään 769.230 kappaleeseen
yhtiön uusia osakkeita tai hallussa olevia osakkeita. Vaihtovelkakirjalainalla
merkittävien osakkeiden vaihtohinta on 0,65 euroa osakkeelta. Lainaosuuksien
vaihtoaika alkaa vaihtovelkakirjalainaan kuuluvien optio-oikeuksien antamista
koskevasta kaupparekisterimerkinnästä ja päättyy 11.12.2018.
Soprano Oyj:n hallitus päätti 11.4.2013 ylimääräisen yhtiökokouksen 15.1.2013
antaman valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen pääomaltaan 1.000.000 euron
suuruisen vaihtovelkakirjalainan (Vaihtovelkakirjalaina II) Suomen
Kulttuurirahastolle. Vaihtovelkakirjalaina liittyy 14.1.2013 tiedotettuun
Tieturi Oy-konsernin hankinnan rahoitukseen. Lainan emissiokurssi on 100 % ja
lainan pääomalle maksetaan 8,5 % kiinteää vuotuista korkoa 11.4.2020 saakka,
jonka jälkeen pääomalle kertyy kiinteää vuotuista korkoa 12 %. Yhtiön hallitus
on hyväksynyt lainan merkinnät ja laina on kokonaisuudessaan merkitty 11.4.2013.
Merkittyihin lainaosuuksiin liittyy oikeus vaihtaa ne yhteensä enintään
1.538.461 kappaleeseen yhtiön uusia osakkeita tai hallussa olevia osakkeita.
Vaihtovelkakirjalainalla merkittävien osakkeiden vaihtohinta on 0,65 euroa
osakkeelta. Lainaosuuksien vaihtoaika alkaa vaihtovelkakirjalainaan kuuluvien
optio-oikeuksien antamista koskevasta kaupparekisterimerkinnästä ja on voimassa
koko laina-ajan.

Loppuosa kauppasummasta sekä kasvuun tarvittavat investoinnit rahoitettiin 3,0
miljoonan euron pankkilainalla tavanomaisin ehdoin.
Soprano Oyj tiedotti 12.4.2013, että Tieturi Oy:n hankinta on pantu täytäntöön.
Soprano maksoi käteisvastikkeella Tieturi-konsernista peruskauppahintana 2,965
miljoonaa euroa.
Mahdollisena lisäkauppahintana maksetaan enintään 0,5 miljoonaa euroa, mikäli
ruotsalaisen tytäryhtiön Informator Utbildning Svenska AB:n tilikauden tulos
täyttää sovitut kriteerit.
Tieturi-konserni liitettiin Soprano-konserniin 1.4.2013 alkaen.
Hankintamenolaskelma esitetään tulostiedottamisen yhteydessä.
Soprano Oyj julkisti 6.2.2013 ylimääräisen yhtiökokouksen 15.1.2013 antaman
valtuutuksen perusteella päätökset kahdesta erillisestä suunnatusta osakeannista
liittyen kahteen aikaisemmin tiedotettuun yrityskauppaan. Soprano Oyj:n hallitus
päätti 28.11.2012 vahvistettuun Aspectum Oy:n yrityskauppaan liittyen suunnata
yhteensä 2.400.000 uutta osaketta Allocation Point Oy:lle osakevaihtovastikkeena
83 % Aspectum Oy:n osakkeita. Merkintähinta on 0,50 euroa osakkeelta. Uudet
osakkeet on kokonaisuudessaan merkitty ja osakkeisiin kohdistuu
luovutusrajoituksia. Soprano Oyj:n hallitus hyväksyi 7.1.2013 tiedotetun
Lemonline Oy:n yrityskaupan. Myyjille suunnataan yhteensä 120.000 uutta osaketta
osakevaihtovastikkeena Lemonline Oy:n koko osakekannasta merkintähintaan 0,50
euroa osakkeelta. Uudet osakkeet on kokonaisuudessaan merkitty ja osakkeisiin
kohdistuu luovutusrajoituksia.

