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EAB Group Oyj, Pörssitiedote 14.7.2022 klo 16.15

EAB Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous on hyväksynyt EAB:n ja
Evlin välisen sulautumisen ja valtuuttanut hallituksen päättämään
osingonjaosta
EAB Group Oyj:n (”EAB”) ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään 14.7.2022 Helsingissä. Yhtiökokous
hyväksyi EAB:n ja Evli Oyj:n (”Evli”) välisen sulautumisen ja valtuutti hallituksen päättämään ylimääräisestä
osingonjaosta hallituksen yhtiökokoukselle tekemien ehdotusten mukaisesti.

Sulautumista koskeva päätös

Yhtiökokous päätti hyväksyä EAB:n ja Evlin sulautumista koskevan sulautumissuunnitelman sekä EAB:n
sulautumisen Evliin sulautumissuunnitelman mukaisesti. Sulautumissuunnitelman mukaan EAB sulautuu
Evliin osakeyhtiölain 16 luvun mukaisella absorptiosulautumisella, jossa kaikki EAB:n varat ja velat siirtyisivät
Evlille ilman selvitysmenettelyä sulautumissuunnitelmassa tarkemmin esitetyllä tavalla. Suunniteltua
sulautumista on kuvattu tarkemmin EAB:n 31.5.2022 julkistamassa pörssitiedotteessa.

EAB:n osakkeenomistajat saavat sulautumissuunnitelman mukaisesti sulautumisvastikkeena 0,172725 uutta
Evlin B-sarjan osaketta kutakin omistamaansa EAB:n osaketta kohti ja yhteensä kolmen (3) miljoonan euron
suuruisen käteisvastikkeen, joka jaetaan tasan sulautumisen kohteena eli sulautumisen täytäntöönpanopäivää
edeltävänä kaupankäyntipäivänä ulkona olevien EAB:n osakkeiden kesken.

Sulautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 1.10.2022, mutta täytäntöönpanopäivä voi muuttua
sulautumissuunnitelmassa kuvatulla tavalla muun muassa sulautumisen edellytysten toteutumisesta riippuen.

Yhtiökokouksessa ei esitetty osakeyhtiölain 16 luvun 13 §:n mukaisia sulautuvan yhtiön osakkeenomistajan
osakkeiden lunastusvaatimuksia.

Päätös valtuuttaa hallitus päättämään ylimääräisestä osingonjaosta

EAB:n ja Evlin välisen yhdistymissopimuksen mukaisesti EAB:llä on oikeus jakaa osinkoa
osakkeenomistajilleen ennen sulautumisen täytäntöönpanopäivää enintään 2,35 miljoonaa euroa, kuitenkin
korkeintaan sellaisen määrän, jonka EAB voi jakaa siihen soveltuvien lakisääteisten
vakavaraisuusvaatimusten puitteissa.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa EAB:n hallituksen päättämään ennen sulautumisen täytäntöönpanoa yhteensä
enintään 2,35 miljoonan euron osingonjaosta, joka maksettaisiin yhtiön kertyneistä voittovaroista. Valtuutus
on voimassa yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

EAB julkistaa hallituksen valtuutuksen perusteella tekemän osingonjakoa koskevan päätöksen erikseen ja
vahvistaa samassa yhteydessä osingonjakoon soveltuvat täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutuksen
perusteella jaettava osingonjako maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonjaon täsmäytyspäivänä ovat
merkittyinä yhtiön osakasluetteloon.

EAB:n 29.6.2022 julkistaman pörssitiedotteen mukaan yhtiön on tarkoitus järjestää arviolta elo–syyskuussa
2022 ylimääräinen yhtiökokous, jossa käsitellään välitilinpäätös yhdistymissopimuksen ja
sulautumissuunnitelman mukaisen osingon maksamiseksi. Yhtiön hallitus tulee päättämään mainitun
ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumisesta myöhemmin ja julkistaa kutsun ylimääräiseen
yhtiökokoukseen erikseen. Yhtiön hallituksen odotetaan päättävän osingonjaosta kyseisen ylimääräisen
yhtiökokouksen jälkeen.
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Lisätietoja:

EAB Group Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@eabgroup.fi

Therese Cedercreutz, hallituksen puheenjohtaja
+358 40 544 2502
therese.cedercreutz@miltton.com

Elite Alfred Berg tarjoaa vastuullisia sijoittamisen ja varainhoidon palveluita sekä yksityisasiakkaille, yrityksille
että ammattisijoittajille. Elite Alfred Berg on EAB-konsernin markkinointinimi. Konsernin emoyhtiön EAB Group
Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB
Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin
asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 13 paikkakunnalla.
Konsernin palveluksessa on 89 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 20
sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta lähes 4 miljardin euron varallisuutta. Tutustu
EAB-konsernin palveluihin osoitteessa www.eabgroup.fi.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.eabgroup.fi

Tärkeitä tietoja

Tämän tiedotteen levittämistä on voitu rajoittaa laeilla (kuten asiaankuuluvien tarjousasiakirjojen rekisteröintiä,
hyväksymistä näitä koskevilla vaatimuksilla ja muulla sääntelyllä) useissa valtioissa, erityisesti Australiassa,
Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Japanissa ja Yhdysvalloissa. Erityisesti sulautumisvastikkeena annettavia
osakkeita tai mitään muita tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) tai minkään
Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä tässä tiedotteessa mainittuja suunnitellussa
sulautumisessa sulautumisvastikkeena annettavia osakkeita tai muita tässä tiedotteessa mainittuja
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain
rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla.

Tämä tiedote ei ole tarjous myydä eikä kehotus tarjoutua ostamaan arvopapereita eikä se muodosta tarjousta,
kehotusta tai myyntiä Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jolla tällainen tarjous, kehotus tai myynti
ei olisi lainmukainen. Tätä tiedotetta ei saa välittää, levittää tai lähettää, suoraan tai välillisesti, kokonaan tai
osittain Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa tai mihinkään muuhun valtioon tai missään muussa valtiossa, jolla
tämän materiaalin levittäminen olisi minkä tahansa sovellettavan lain tai sääntelyn vastaista tai se edellyttäisi
rekisteröintejä tai lupia. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa Yhdysvaltain Arvopaperilain tai
muun sovellettavan arvopaperilain rikkomiseen.

Tiedot sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut kuin historiallisia tosiseikkoja koskevat lausumat ovat
tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat EAB:n tämänhetkisiin odotuksiin
ja ennusteisiin liittyen sen taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen, suunnitelmiin, päämääriin,
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tulevaisuuden suoriutumiseen, sulautumisen etuihin tai liiketoimintaan. Nämä lausumat voivat sisältää
ilmaisuja, jotka alkavat, joita seuraa tai jotka sisältävät muun muassa sanoja ”odottaa”, ”tavoitella”, ”aikoa”,
”saattaa”, ”suunnitella”, ”olisi” ja ”voisi” ja muita vastaavia sanoja ja termejä tai niiden negaatioita. Tällaiset
tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita
tärkeitä tekijöitä, jotka eivät ole EAB:n vaikutusmahdollisuuksien piirissä, mikä voi vaikuttaa EAB:n todelliseen
tulokseen, suoritukseen tai sen saavutuksiin olennaisesti, verrattuna tulevaisuutta koskevissa lausumissa
esitettyyn, tai niihin sisältyvään odotettuun tulokseen, suoritukseen tai saavutukseen. Tällaiset tulevaisuutta
koskevat lausumat perustuvat lukuisille oletuksille, jotka liittyvät EAB:n nykypäivän ja tulevaisuuden
liiketoimintastrategioihin sekä sen tulevaisuuden liiketoimintaympäristöön.


