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YHTIÖKOKOUSKUTSUN SAATEKIRJE 

GF Money Oy ("Yhtiö") on 31.8.2022 annetun tilannekatsauksen yhteydessä ilmoittanut, 

että Yhtiön hallitus on suunnitellut käynnistävänsä Yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 §:n 

mukaisen B-, C-, D-, E-, ja F-osakkeiden ("Etuosakkeet") lunastusohjelman uudelleen. 

Kuten Yhtiö on aiemmin tiedottanut, Yhtiö on vuonna 2020 keskeyttänyt lunastusten 

suorittamisen, koska Yhtiön maksukyky ei ole mahdollistanut osakeyhtiölain mukaisten 

lunastusten toteuttamista. Yhtiöllä ei myöskään ole ollut voittovaroja, joiden perusteella 

olisi voitu maksaa osinkoa. 

Nyt Yhtiön taloudellinen tilanne ja sitä kautta maksukyky on parantunut ja tämänhetkisten 

ennusteiden mukaisesti Yhtiön olisi mahdollista käynnistää Etuosakkeiden lunastukset 

loppuvuonna 2022. Huomioiden Yhtiölle aiemmin tehdyt lunastusvaatimukset hallitus on 

arvioinut, että nyt käytettävissä oleva määrä ei oletettavasti tule riittämään kaikkien 

lunastusvaatimusten täysimääräiseen toteuttamiseen. Tämän vuoksi hallitus on 

selvittänyt miten lunastusten toteuttaminen olisi vallitsevissa olosuhteissa kuitenkin 

mahdollista käynnistää, huomioiden Yhtiön yhtiöjärjestyksen määräykset ja 

osakkeenomistajien yhdenvertainen kohtelu.  

Tehtyjen selvitysten perusteella Yhtiön hallitus on päättänyt, että lunastusten aloittaminen 

on mahdollista, mikäli lunastuksia voidaan toteuttaa hallituksen erikseen päättämissä 

erissä ja maksuaikataulussa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että lunastukset tulee pystyä 

toteuttamaan osissa siten, että kussakin lunastuserässä lunastetaan tiettyyn hallituksen 

asettamaan määräaikaan mennessä lunastusta vaatineilta Etuosakkeiden omistajilta 

tasapuolisesti yhtäläinen prosentuaalinen osuus Etuosakkeista. Osittaisten lunastusten 

toteuttamisen selkeyttämiseksi hallitus on päättänyt ehdottaa Yhtiön ylimääräiselle 

yhtiökokoukselle, että Yhtiön yhtiöjärjestykseen lisätään selvyyden vuoksi lauseke, joka 

nimenomaisesti huomioisi myös Etuosakkeiden osittaiset lunastukset.  

Jotta osittaisten lunastusten toteuttaminen olisi käytettävissä olevien varojen puitteissa 

mahdollista, järjestelyn yhteydessä on myös tarkoitus toteuttaa maksuton osakeanti (niin 

kutsuttu osakesplit), jolla kunkin osakkeenomistajan osakemäärä kasvatettaisiin. 

Osakesplit esimerkiksi suhteella 1:100 tarkoittaa sitä, että kukin osakkeenomistaja saa 

jokaista omistamaansa osaketta kohti 99 uutta osaketta, eli omistettujen osakkeiden 

lukumäärä satakertaistuu. Split ei vaikuta osakkeenomistajien keskinäisiin 

omistussuhteisiin, eikä muuta osakeomistuksen arvoa. 

Hallitus korostaa, että Etuosakkeiden osittaista lunastusta ei olisi mahdollista toteuttaa 

ilman maksutonta osakkeiden splittausta, koska Yhtiön maksukyky ei tällä hetkellä 

mahdollista kaikkien Etuosakkeiden lunastusta yhdellä kertaa ja osittaisten lunastusten 

toteuttaminen olemassa olevalla osakemäärällä ei ole mahdollista siten, että 

osakkeenomistajia kohdeltaisiin yhdenvertaisesti, koska Yhtiö ei pystyisi lunastamaan 

Etuosakkeita osakkeenomistajilta heidän omistustensa mukaisessa suhteessa 

osakkeiden suuren lunastusarvon vuoksi. 

Osakesplitin osalta hallitus on myös päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 

selkeyttävää muutosta, jonka mukaisesti nyt ehdotettu maksuton osakeanti huomioidaan 
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osakkeiden merkintähintaa sekä merkintäpäivää laskettaessa siten, että mahdollinen 

osakekohtainen osinkotuotto sekä osakkeen osakekohtainen lunastushinta päivitetään 

vastaamaan maksuttoman osakeannin jälkeistä tilannetta. 

Hallitus haluaa korostaa, että Etuosakkeen tuottamat taloudelliset oikeudet tulevat 

maksuttoman suunnatun osakeannin jälkeen säilymään suhteellisesti muuttumattomina. 

Tämä tarkoittaa käytännössä, että esimerkiksi yksittäisen osakkeen lunastushinta 

päivittyy vastaamaan muuttunutta osakemäärää, eli aiemman osakekohtaisen 500 euron 

lunastushinta (joka siis vastaa Etuosakkeen alkuperäistä merkintähintaa) olisi viisi euroa 

olettaen, että kunkin osakkeenomistajan osakemäärää kasvatetaan satakertaiseksi. 

Vastaavasti osinkoa koskevassa laskukaavassa käytetään maksuttoman suunnatun 

osakeannin jälkeen merkintähintana päivitettyä lukua. Osakesplit on siten tekninen 

toimenpide, joka ei edellytä osakkeenomistajilta erillisiä toimenpiteitä ja mahdollistaa 

lunastusten toteuttamisen edellä esitetyn mukaisesti.  

Sen jälkeen, kun edellä esitetty suunnattu maksuton osakeanti on toteutettu, Yhtiön 

hallituksen on tarkoitus käynnistää Etuosakkeiden lunastukset. Lunastukset voidaan 

suunnatun maksuttoman osakeannin jälkeenkin edelleen toteuttaa ainoastaan 

osakeyhtiölain edellytysten mukaisesti, eli Yhtiö vapaan oman pääoman puitteissa ja 

maksukykyä vaarantamatta. Yhtiön hallitus uskoo, että kaikkien osakkeenomistajien sekä 

rahoittajien yhteistyöllä pystymme ennen pitkää lunastamaan kaikki Etuosakkeet ja 

maksamaan tulevaisuudessa myös osinkoa Yhtiön osakkeenomistajille. Lunastusten 

aloittamisesta tullaan informoimaan osakkeenomistajia erikseen hyvissä ajoin ennen 

lunastusten aloittamista siten, että kaikilla Etuosakkeiden omistajilla on mahdollisuus niin 

halutessaan tehdä vaatimuksia omistamiensa osakkeiden lunastamisesta. 

* * * 


