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ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
Aspo-konsernin liikevaihto kasvoi 4,5 % ja oli 145,2 milj. euroa
(138,9 Me). Liikevoitto oli 13,6 milj. euroa (9,0 Me) ja voitto
rahoituserien jälkeen 12,5 milj. euroa (8,0 Me). Tulos/osake oli
1,01 euroa (0,66 euroa). Osinkoehdotus on 1,40 euroa/osake. Hallitukselta yhtiökokoukselle ehdotukset vaihdettavan pääomalainan
liikkeellelaskusta sekä valtuuksista omien osakkeiden hankintaan.
VUOSI 2003 LYHYESTI

Liikevaihto, Me
Liikevoitto, Me
Osuus liikevaihdosta, %
Tulos ennen satunnaiseriä
ja veroja, Me
Osuus liikevaihdosta, %
Henkilöstön määrä 31.12.
Tulos/osake, euroa
Oma pääoma/osake, euroa
Omavaraisuusaste-%
Sijoitetun pääoman tuotto-%
Oman pääoman tuotto-%

2003

2002

Muutos
%

145,2
13,6
9,4

138,9
9,0
6,5

4,5
51,1

12,5
8,6
536

8,0
5,8
538

1,01
6,55
44,8
16,5
14,5

0,66
7,41
55,0
11,9
9,5

TOIMINNAN YLEISPIIRTEET
Aspo-konsernin orgaaninen kasvu jatkui selvästi Suomen yleistä
taloudellista kasvua suurempana ja liikevaihto nousi 145 miljoonaan euroon. Liiketoiminnan kannattavuutta pystyttiin parantamaan,
vaikka yleinen markkinatilanne säilyi suhteellisen heikkona.
Tilikauden aikana Aspon Shipping-liiketoimintaryhmä sopi kauaskantoisista uusista hankkeista. Rautaruukki-konsernin kanssa
tehtiin pitkäaikainen kuljetusyhteistyösopimus ja ruotsalaisvarustamon kanssa perustettu yhteisyritys tilasi uuden aluksen.
Aspo Chemicals
Kemikaalien ja muovien markkinatilanne oli edellisvuoden
kaltainen. Suuret hintavaihtelut heijastivat erilaisia odotuksia
yleisen markkinatilanteen kehityksestä. Tuottajien tavoittelemat
hinnankorotukset jäivät pääosin saamatta. Aspon Chemicals-liiketoimintaryhmä pystyi säilyttämään kannattavuutensa tyydyttävällä
tasolla ja liikevaihto kasvoi hieman. Toimitetut volyymit
kasvoivat selvästi, vaikka yleisesti markkinat supistuivat.
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Aspo Shipping
Shipping-liiketoiminnassa vuosi oli nousujohteinen. Kova jäätalvi
ja vanhimman aluskannan telakointiohjelma heikensivät alkuvuoden
tulosta, mutta sen jälkeen kuljetusmäärät ja tulos kääntyivät
kasvuun. Myös kansainvälisillä markkinoilla tapahtui selvä käänne
parempaan. Rautaruukin kanssa tehty rahtaussopimus johti noin 23
miljoonan euron investointiin, kun tarvittava kuljetuskalusto
siirtyi sopimuksen mukaisesti Rautaruukilta Aspolle. Loppuvuotta
kohden uusien laivojen hinnat alkoivat selvästi nousta. Yhdessä
ruotsalaisvarustamon kanssa Aspo onnistui tilaamaan sekä
hinnaltaan että toimitusajaltaan edullisen uudisrakennuksen
Kiinasta.
Aspo Systems
Systems-liiketoimintaryhmässä keskityttiin täysin toiminnan
tuloksen kääntämiseen voitolliseksi vaikeana jatkuneessa
markkinatilanteessa. Yritysjohdossa alkuvuonna tehdyn muutoksen
yhteydessä käynnistettiin tulosparannusohjelma, jonka tavoitteeksi
asetettiin 1,5 miljoonan euron kustannussäästöt vuoden 2004
loppuun mennessä. Suuri osa vuoden 2003 tappiosta koostui
kertaluonteisista eristä. Huoltamoalan asiakaskunnan investoinnit
olivat koko vuoden hyvin vähäiset. Huolto- ja ylläpitotoiminnassa
markkinatilanne oli lähes normaali, vaikka alkutalvi oli kylmä.
Toimialan vertailukelpoinen tulos heikkeni edellisvuotisesta.
LIIKEVAIHTO
Aspo-konsernin liikevaihto kasvoi 6,3 miljoonalla eurolla (4,5 %)
145,2 miljoonaan euroon. Konsernin suora vienti yhdessä ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihdon kanssa oli 40,1 miljoonaa
euroa (42,7 milj. euroa).
Chemicals-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi hieman ja oli
57,9 miljoonaa euroa (56,6 milj. euroa). Shipping-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 19,5 %:lla 51,5 miljoonaan euroon (43,1
milj. euroa). Systems-liiketoimintaryhmän vertailukelpoinen
liikevaihto oli 35,8 miljoonaa euroa (36,5 milj. euroa); Systemsliiketoimintaryhmän vuoden 2002 liikevaihtoon (39,2 milj. euroa)
sisältyy myös jo myydyn Navintran liikevaihtoa.
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LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN
2003
Me

2002
Me

Muutos
Me

Muutos
%

CHEMICALS
Aspokem Oy
Aspokem Eesti AS
Aspokem Latvia SIA
UAB Aspokemlit
OOO Aspokem
Sisäinen liikevaihto
YHTEENSÄ

46,2
4,7
4,8
3,3
4,5
-5,6
57,9

47,4
5,0
3,3
3,0
3,2
-5,3
56,6

-1,2
-0,3
1,5
0,3
1,3
-0,3
1,3

2,3

SHIPPING
ESL Shipping Oy
Paratug Ltd Oy
YHTEENSÄ

46,8
4,7
51,5

41,4
1,7
43,1

5,4
3,0
8,4

19,5

14,9
11,7
6,9
4,7
0,7
0,3
0,1

15,0
12,3
6,4
3,6
0,6
0,3
0,1
0,1

-0,1
-0,6
0,5
1,1
0,1

SYSTEMS
Oy Autotank Ab
Autotank AB
Autotank Service AB
Autotank As
Autotank Oü
SIA Autotank
UAB Autotank
Aspo Systems Ceska s.r.o.
Autotank Sp.zo.o
Suhi-Suomalainen Hiili Oy*
Sisäinen liikevaihto
YHTEENSÄ
* Entinen Navintra Oy
(5 kk vuonna 2002)
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ

-3,8
35,8

2,7
-1,9
39,2

-0,1
0,3
-2,7
-0,9
-3,4

145,2

138,9

6,3

0,3

8,7

4,5

TULOS
Aspo-konsernin tilikauden liikevoitto oli 13,6 miljoonaa euroa
(9,0 milj. euroa), johon sisältyy kertaluonteisia myyntivoittoja
noin 4,5 miljoonaa euroa.
Chemicals-liiketoimintaryhmän liikevoitto pysyi viimevuotisella
tasolla ja oli 2,6 miljoonaa euroa. Shipping-liiketoimintaryhmän
liikevoitto kasvoi 2,7 miljoonalla eurolla 10,1 miljoonaan euroon.
Systems-liiketoimintaryhmän liiketappio oli 1,4 miljoonaa euroa
(liikevoitto 0,6 milj. euroa).
Konsernin poistot kasvoivat 0,3 miljoonalla eurolla ja olivat 7,7
miljoonaa euroa. Chemicals-liiketoimintaryhmän poistot olivat
yhteensä 0,5 miljoonaa euroa, Shipping-liiketoimintaryhmän poistot
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5,4 miljoonaa euroa ja Systems-liiketoimintaryhmän poistot 0,7
miljoonaa euroa.
Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,7 % liikevaihdosta eli 1,0
miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa).
Voitto ennen satunnaiseriä ja veroja oli 12,5 miljoonaa euroa (8,0
milj. euroa). Satunnaisena kuluna on huomioitu Helsingin hallintooikeuden päätöksellä maksettava vuotta 1994 koskeva vero,
korkoineen yhteensä 7,7 milj. euroa.
Voitto ennen veroja oli 4,8 miljoonaa euroa (15,6 milj. euroa).
Konsernin välittömät verot ja laskennallisen verovelan muutos
olivat 3,7 miljoonaa euroa (2,5 milj. euroa).
LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

Chemicals
Shipping
Systems
Muu toiminta
YHTEENSÄ

2003
Me

2002
Me

Muutos
Me

Muutos
%

2,6
10,1
-1,4
2,3
13,6

2,6
7,4
0,6
-1,6
9,0

2,7
-2,0
3,9
4,6

36,5
-333,3
243,8
51,1

OSAKEKOHTAINEN TULOS
Konsernin tulos/osake oli 1,01 euroa (0,66 euroa). Oma pääoma/
osake oli 6,55 euroa (7,41 euroa).
INVESTOINNIT JA RAHOITUS
Konsernin tilikauden investoinnit olivat yhteensä 24,6 miljoonaa
euroa (7,4 milj. euroa). Suurin investointi oli Rautaruukkikonserniin kuuluvan Oy JIT-Trans Ltd:n kuljetuskaluston hankinta,
yhteensä noin 23 miljoonaa euroa.
INVESTOINNIT LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

Chemicals
Shipping
Systems
Muu toiminta
YHTEENSÄ

2003
Me

2002
Me

0,5
23,8
0,2
0,1
24,6

0,1
3,1
4,2
7,4
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Konsernin rahoitustilanne oli koko vuoden hyvä. Likvidejä varoja
oli tilinpäätöshetkellä 17,6 miljoonaa euroa (14,6 milj. euroa).

Konsernitaseen tilinpäätöshetken korolliset velat olivat yhteensä
30,1 miljoonaa euroa (20,5 milj. euroa). Korottomat velat olivat
29,3 miljoonaa euroa (20,5 milj. euroa).
Konsernin omavaraisuusaste verovelka huomioon ottaen oli 44,8 %
(55,0 %).
HENKILÖSTÖ
Aspo-konsernin henkilöstön määrä oli tilikauden lopussa 536 (538)
ja tilikauden aikana keskimäärin 538 (525). Toimihenkilöiden
keskimäärä oli vuoden aikana 268 ja työntekijöiden 270.
HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN
2003

2002

73
9
82

63
13
76

SHIPPING
Toimihenkilöt
Merihenkilöstö
Yhteensä

21
194
215

16
176
192

SYSTEMS
Toimihenkilöt
Työntekijät
Yhteensä

166
67
233

170
79
249

8

8

538

525

CHEMICALS
Toimihenkilöt
Työntekijät
Yhteensä

KONSERNIHALLINTO
YHTEENSÄ
OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

Aspo Oyj:n osakepääoma 31.12.2003 oli 17 101 442 euroa ja
osakkeiden lukumäärä 8 550 721. Osakkeen kirjanpidollinen vastaarvo on 2 euroa.
Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien
antamisesta siten, että uusmerkinnässä sekä vaihtovelkakirjojen ja
optiotodistusten perusteella osakepääomaa voidaan korottaa
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enintään 3 420 000 eurolla. Valtuutus oikeuttaa hallituksen
poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta.

Lisäksi varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään
omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Osakkeita voidaan hankkia hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä Helsingin
Pörssissä enintään 427 536 kappaletta. Luovutusvaltuutus koskee
samaa osakemäärää.
Hallitus ei ole 11.2.2004 mennessä käyttänyt saamiaan
valtuutuksia, jotka ovat voimassa 10.4.2004 saakka.
Tilikauden aikana Aspo Oyj:n osakkeen vaihto Helsingin Pörssissä
oli yhteensä 15,4 miljoonaa euroa ja 1 531 107 osaketta. Osakkeen
keskikurssi 1.1.-31.12.2003 oli 10,05 euroa, alin kurssi 8,60
euroa ja ylin 14,00 euroa. Osakkeen kauden viimeisen pörssipäivän
päätöskurssi oli 13,01 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli
tilikauden päättyessä 111,2 miljoonaa euroa.
Hallintarekisteröityjen ja ulkomaisessa omistuksessa olevien
osakkeiden määrä 31.12.2003 oli 42 057 eli 0,5 prosenttia osakeja äänimäärästä. Aspo Oyj:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet
määräysvaltayhteisöineen omistivat 31.12.2003 yhteensä 755 485
osaketta, mikä oli 8,8 % yhtiön osake- ja äänimäärästä.
VEROTUS
Aspo Oyj on hakenut muutosta Helsingin hallinto-oikeuden
päätökseen vuoden 1994 verotuksesta valittamalla korkeimpaan
hallinto-oikeuteen. Aspon maksettavaksi määrättyä veroa ei ole
vielä pantu maksuun.
Muutoksenhakuprosessi koskee Aspo-konsernin rakennemuutokseen
liittyneissä fuusioissa ja vaihdoissa käytettyjä vastineiden
arvoja.
HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT
Aspo Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin 10.4.2003 pidetyssä
varsinaisessa yhtiökokouksessa diplomi-insinööri, diplomiekonomi
Kari Stadigh, insinööri Matti Arteva, kauppatieteiden lisensiaatti
Kari Haavisto ja oikeustieteiden kandidaatti Roberto Lencioni.
Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Kari Stadighin ja
varapuheenjohtajaksi Matti Artevan.
Hallituksen jäsenistä Matti Arteva ja Kari Haavisto ovat
erovuorossa vuoden 2004 varsinaisessa yhtiökokouksessa.
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Yhtiön tilintarkastajana on KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
Vastuullisena tilintarkastajana toimii KTM, KHT Jouko Malinen.

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE
Osingonjakoehdotus
Hallitus ehdottaa 1.4.2004 koollekutsuttavalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että 31.12.2003 päättyneeltä tilikaudelta
maksetaan perusosinkoa 0,50 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 0,90
euroa osakkeelta eli osinkoa yhteensä 1,40 euroa osakkeelta.
Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 15.4.2004, jolloin osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 6.4.2004.
Ehdotus vaihdettavan pääomalainan ottamiseksi
Aspo Oyj:n hallitus on kokouksessaan 11.2.2004 päättänyt esittää
1.4.2004 kokoontuvalle Aspo Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle
yleisölle suunnatun vaihdettavan pääomalainan ottamista liitteenä
olevien ehtojen mukaisesti.
Vaihdettava pääomalaina tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yleisön merkittäväksi. Osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska yhtiön
kasvumahdollisuuksia pyritään vahvistamaan sijoittajapohjaa
laajentamalla.
Lainan määrä on enintään 20.000.000 euroa. Laina lasketaan
liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä. Lainamäärästä annetaan
enintään 40.000 kappaletta 500 euron nimellisarvoista lainaosuutta. Lainan vähimmäismerkintämäärä on 10.000 euroa. Yhtiön
hallitus päättää lainalle maksettavasta korosta 1.4.2004 mennessä.
Laina-aika on viisi vuotta. Yhtiöllä on oikeus jatkaa laina-aikaa
enintään viidellä vuodella, jolta ajalta lainalle maksettavaa
korkoa korotetaan kolmella prosenttiyksiköllä.
Kukin 500 euron lainaosuus on vaihdettavissa 28 Aspo Oyj:n
osakkeeseen, jonka kirjanpidollinen vasta-arvo on kaksi euroa.
Osakkeen vaihtokurssi on 17,86 euroa. Lainaosuuksien vaihtoaika
alkaa 2.1.2005 ja päättyy laina-ajan päättymistä edeltävän
toukokuun 31. päivänä.
Yhtiön osakepääoma voi vaihtojen seurauksena nousta enintään
2.240.000 eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 1.120.000
uudella osakkeella.
Nyt liikkeeseen laskettavan vaihdettavan pääomalainan perusteella
vaihdettavien osakkeiden osuus on enintään 11,6 % yhtiön
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osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen
osakepääoman korotuksen jälkeen.
Lisäksi hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta.

IFRS-SÄÄNNÖSTEN KÄYTTÖÖNOTTO
Aspo-konserni siirtyy IFRS-raportointiin vuonna 2005.
Tämänhetkisen arvion mukaan muutoksella ei ole olennaista
vaikutusta konsernin tulokseen eikä taseeseen.
NÄKYMÄT VUODELLE 2004
Maailmantalouden kääntyminen selvään kasvuun näyttää edelleen
epävarmalta. Suuret alueelliset erot sekä valuuttakurssien
heilahtelut ovat lisänneet epävarmuutta.
Suomen ja sen lähimarkkinoiden kehitysnäkymät ovat parantuneet
vuodentakaisesta. Aspon toimialat hyötyvät entistä enemmän koko
Itämeren alueen talouskehityksestä, mikä lisää toiminnan
tasaisuutta ja ennustettavuutta. Chemicals-toimialan orgaanisen
kasvun odotetaan jatkuvan yleistä talouskasvua nopeampana, kun
taas Systems-toimialan kasvuennuste on lievästi negatiivinen.
Shipping-toimialalta odotetaan huomattavan suurta kasvua viime
vuoden investointien seurauksena.
Aspo-konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan yli 10 % ja ilman
myyntivoittoja lasketun vertailukelpoisen liiketuloksen odotetaan
säilyvän vähintään viimevuotisella tasolla.
Aspo Chemicals
Kokonaisuutena kemikaalien ja muoviraaka-aineiden kysynnän
odotetaan jatkuvan ennallaan ilman suuria muutoksia. Eri laatujen
hintavaihtelut pysynevät normaalia suurempina. Kysynnän pysyvästi
vahvistuessa myös hintojen odotetaan nousevan, koska valmistajilla
on edelleen hinnankorotuspaineita.
Vakiintuneilla lähimarkkinoilla, kuten Baltiassa, kasvu näyttäisi
hidastuvan. Uusia panostuksia onkin lisätty esimerkiksi Ukrainan
nopeasti kasvaville markkinoille.
Kaikilla markkinoilla kilpailutilanne jatkuu tiukkana.
Kannattavuuden odotetaan säilyvän viimevuotisella tasolla, mutta
liikevaihdon arvioidaan kasvavan, mikä lisää Chemicalsliiketoiminnan mahdollisuuksia parantaa tulostaan kuluvana vuonna.
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Aspo Shipping
Shipping-liiketoimintaryhmän kuljetusmäärien ja myös liikevaihdon
odotetaan edelleen kasvavan kuluvana vuonna. Lastien jakauma
muuttuu selvästi kivihiilen osuuden pienentyessä ja terästeollisuuden raaka-aineiden, kuten rautamalmipellettien osuuden

noustessa. Myös laskutusvaluuttojen jakauma on muuttumassa.
Dollarin osuus supistuu alle puoleen kokonaislaskutuksesta euron
tullessa pääasialliseksi laskutusvaluutaksi.
Shipping-liiketoimintaryhmän kannattavuuden odotetaan säilyvän
entisellään edellyttäen, että dollari pysyy alkuvuoden vaihteluvälissä. Liiketuloksen kasvulle on näin ollen hyvät edellytykset
kuluvana vuonna.
Aspo Systems
Systems-toimialan markkinatilanteen ei odoteta enää heikentyvän.
Teknologian osalta on nähtävissä myönteistä kehitystä maksujärjestelmien on-line- ja sirukorttisovelluksissa. Toisaalta
mahdollisen elpymisen tuloksia on nähtävissä vasta toisella
vuosipuoliskolla, sillä alalla alkuvuosi on tyypillisesti heikko.
Toimialan tulosparannusohjelmasta odotetaan näkyvää tulosta vuoden
aikana ja viimevuotiset suuret kertaluonteiset kulut pienenevät
selvästi.
Systems-liiketoimintaryhmän liikevaihdon odotetaan laskevan
lievästi edellisvuotisesta, mutta tuloksen odotetaan kohentuvan
noin miljoonalla eurolla.
Helsingissä 11. helmikuuta 2004
ASPO Oyj
Hallitus

LIITTEENÄ
Vaihdettavan pääomalainan lainaehdot
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ASPO-KONSERNIN TULOSLASKELMA
2003
Milj. e

2002
Milj. e

Muutos
Milj. e

Muutos
%

145,2

138,9

6,3

4,5

6,7

3,8

2,9

76,3

7,7

7,4

0,3

-4,1

LIIKEVOITTO

13,6

9,0

4,6

51,1

Rahoitustuotot ja
-kulut

-1,0

-1,0

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA
ERIÄ JA VEROJA

12,5

8,0

4,5

56,3

Satunnaiset erät

-7,7

7,6

-15,3

-201,3

VOITTO ENNEN VEROJA JA
VÄHEMMISTÖOSUUTTA

4,8

15,6

-10,8

-69,3

KATSAUSKAUDEN VOITTO

1,1

13,2

-12,1

-91,7

TULOS / OSAKE, euroa

1,01

0,66

LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan
muut tuotot
Poistot ja
arvonalentumiset

ASPO-KONSERNIN TASE
2003
Me

2002
Me

Muutos
Me

Muutos
%

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Konserniliikearvo
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset

0,4
3,3
71,8
1,2

0,9
3,5
66,0
0,9

-0,5
-0,6
5,8
0,3

-55,6
17,1
8,8
33,3

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ

12,0
0,3
19,5
13,5
4,1
126,1

11,7
0,2
18,7
10,9
3,7
116,5

0,3
0,1
0,8
2,6
0,4
9,6

2,6
50,0
4,3
23,9
10,8
8,2
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17,1
38,9
0,2

17,1
46,3
0,3

-7,4
-0,1

16,0
33,3

Oma pääoma
Osakepääoma
Muu oma pääoma
Vähemmistöosuus

Pakolliset varaukset
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

0,4
35,0
34,5
126,1

0,4
25,2
27,2
116,5

9,8
7,3
9,6

2003
Me

2002
Me

13,6
2,9
-1,8
-1,5
0,4
-3,7
9,9

9,0
7,4
1,7
-1,6
0,7
-3,3
13,9

-23,9

-0,5

11,4
1,2
3,9

2,5
0,5

ASPO-KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
LIIKETOIMINTA
Liikevoitto
Oikaisut liikevoittoon
Käyttöpääoman muutos
Maksetut korot
Saadut korot
Maksetut verot
Liiketoiminnan rahavirta
INVESTOINNIT
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot
Luovutustulot muista sijoituksista
Myydyt tytäryhtiöt
Ostetut tytäryhtiöt
Ostetut osakkuusyhtiöt
Investointien rahavirta

-0,7
-8,1

-6,3
-3,8

RAHOITUS
Pitkäaikaisten saamisten muutos
Lyhytaikaisten saamisten muutos
Lyhytaik. lainojen takaisinmaksut
Lyhytaikaisten lainojen nostot
Pitkäaik. lainojen takaisinmaksut
Satunn. eriin kirjatut jälkiverot
Maksetut osingot
Rahoituksen rahavirta

-1,8
19,0
-7,6
-8,4
1,2

0,5
-5,0
7,6
-4,8
-1,5

Rahavarojen muutos
Rahavarat 1.1.
Rahavarat kauden lopussa

3,0
14,6
17,6

8,6
6,0
14,6

0,1
0,1

38,8
26,8
8,2
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TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA
Oma pääoma/osake, euroa

6,55

7,41

Omavaraisuusaste, %

44,8

55,0

Gearing

22,2

9,2

Sijoitetun pääoman tuotto-%
(ROI)

16,5

11,9

Oman pääoman tuotto-%

14,5

9,5

Bruttoinvestoinnit, Me

24,6

7,4

Henkilöstö keskimäärin

538

525

(ROE)

Kertynyt poistoero ja vapaaehtoiset varaukset, 35,6 miljoonaa
euroa, on taseessa jaettu omaksi pääomaksi, laskennalliseksi
verovelaksi ja osaksi vähemmistöosuutta.
ASPO-KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset
Leasingvastuut
Johdannaissopimukset

2003
Me

2002
Me

13,6
19,2
3,3

27,6
21,8
0,7

Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.
Helsingissä 11.2.2004
Aspo Oyj

Gustav Nyberg
toimitusjohtaja

Dick Blomqvist
talousjohtaja
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VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 1.4.2004
klo 14.00 Hilton Helsinki Strandissa, John Stenbergin ranta 4,
00530 Helsinki. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä on 22.3.2004.
TALOUDELLINEN RAPORTOINTI VUONNA 2004
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään keskiviikkona, 11.2.2004 klo 14.00 Hotelli Palacessa, Eteläranta 10.
Aspon vuosikertomus julkaistaan viikolla 12 suomeksi, englanniksi
ja ruotsiksi. Kertomus on luettavissa ja tilattavissa yhtiön
verkkosivujen kautta osoitteessa www.aspo.fi.
Aspo Oyj julkaisee kolme osavuosikatsausta vuonna 2004:
tammi-maaliskuulta torstaina 29.4.2004
tammi-kesäkuulta torstaina 19.8.2004
tammi-syyskuulta keskiviikkona 27.10.2004.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Gustav Nyberg, 09 – 7595 256, 040 503 6420
gustav.nyberg@aspo.fi

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi
Aspo-konserni keskittyy teollisuuden logistiikkapalveluihin. Se
palvelee energia-alan ja prosessiteollisuuden yrityksiä liiketoiminta-alueilla, jotka edellyttävät vahvaa erityisasiantuntemusta ja logistista osaamista. Aspon liikevaihto vuonna 2003
oli 145,2 milj. euroa. Siitä noin 40 % muodostui Aspo Chemicalsin
liikevaihdosta, noin 35 % Aspo Shippingin liikevaihdosta ja noin
25 % Aspo Systemsin liikevaihdosta.

LIITE

1(11)

ASPO OYJ:N VAIHDETTAVA PÄÄOMALAINA 2004
I LAINAEHDOT
1. Lainan määrä
Lainan määrä on enintään 20.000.000 euroa.
Laina lasketaan liikkeeseen Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Lainamäärästä annetaan
enintään 40.000 kappaletta 500 euron nimellisarvoista lainaosuutta
(velkakirjalain 5 luvun 34 §:n tarkoittama debentuuri, jäljempänä
lainaosuus).
Lainan pääoma merkitään taseeseen omaan pääomaan erillisenä eränä.
2. Merkintäoikeus
Laina tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen
yleisön merkittäväksi. Lainan vähimmäismerkintämäärä on 10.000
euroa.
Aspo Oyj:n (Aspo tai Yhtiö) hallitus (hallitus) päättää, kenellä
on oikeus merkitä mahdollisesti merkitsemättä jääneet lainaosuudet.
Hallitus päättää menettelystä mahdollisessa ylimerkintätilanteessa, jolloin hallituksella on mahdollisuus pienentää
merkintöjä. Hallituksella on myös oikeus hylätä tehty merkintä
kokonaan.
Ylimerkintätilanteessa lainaosuudet allokoidaan hyväksyttyjä
merkintöjä tehneille merkitsijöille merkintöjen suuruuden
suhteessa. Etusija on kuitenkin Aspon 22.3.2004 omistajaluetteloon
rekisteröityneillä osakkeenomistajilla heidän osakeomistuksensa
suhteessa.
3. Tarjousaika ja merkintäpaikat
Merkintätarjousten vastaanottoaika alkaa 26.4.2004 klo 9.30 ja
päättyy arviolta 7.5.2004 klo 16.00. Tarjousaika voidaan
keskeyttää aikaisemmin kysyntätilanteesta riippumatta.
Merkintätarjouksia otetaan vastaan hallituksen myöhemmin
ilmoittamissa merkintäpaikoissa.
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4. Lainan emissiokurssi ja merkintätarjousten hyväksyminen
Lainan emissiokurssi on sata (100) prosenttia.
Hallitus päättää tarjousajan päättymisen jälkeen merkintätarjousten hyväksymisestä ja ilmoittaa merkitsijöille kirjallisesti
merkintätarjousten hyväksymisestä arviolta 25.5.2004 mennessä.
5. Merkintöjen maksu
Lainaosuudet on maksettava 4.6.2004 mennessä erikseen annettavien
ohjeiden mukaan.
6. Laina-aika
Laina päivätään 4.6.2004.
Laina-aika on 4.6.2004 – 4.6.2009. Laina maksetaan takaisin yhtenä
eränä 4.6.2009 edellyttäen, että kohdassa 7 olevat takaisinmaksun
edellytykset täyttyvät.
Yhtiöllä on oikeus jatkaa laina-aikaa enintään viidellä vuodella
4.6.2014 saakka. Päätös laina-ajan jatkamisesta on tehtävä ja
julkistettava viimeistään 30.4.2009.
7. Lainan takaisinmaksu
A) Takaisinmaksu eräpäivänä
Lainan pääoma voidaan maksaa takaisin vain, jos Aspon ja sen
konsernin viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen
mukaiselle sidotulle omalle pääomalle ja muille jakokelvottomille
erille jää täysi kate.
Mikäli lainan takaisinmaksuedellytykset eivät täyty lainan
eräpäivänä, maksetaan lainan pääomaa takaisin osittain siltä osin
kuin se takaisinmaksuedellytysten puitteissa on mahdollista.
Muilta osin lainan takaisinmaksu siirtyy aina seuraavan vuoden
vastaavaan päivään, kunnes laina on kokonaisuudessaan maksettu.
B) Takaisinmaksu ennen eräpäivää
Yhtiöllä on 2.1.2005 lukien lisäksi oikeus maksaa lainan pääoma
kokonaisuudessaan takaisin kurssiin 100 prosenttia lisättynä
maksupäivään saakka kertyneillä koroilla edellyttäen, että
- edellä kohdassa A mainitut takaisinmaksun edellytykset ja
kohdassa 8 mainitut koronmaksun edellytykset täyttyvät,
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-

Aspon osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi on Helsingin
Pörssissä 2.1.2005 jälkeen tai välittömästi mainittua ajankohtaa
ennen 30 perättäisestä pörssipäivästä 20 pörssipäivänä ylittänyt
lainaehdoissa määritellyn tai lainaehtojen mukaisesti muutetun
laskennallisen vaihtohinnan vähintään 100 prosentilla ja että
Aspon osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi ylittää
takaisinmaksupäivää edeltävänä pörssipäivänä edellä mainitun
laskennallisen vaihtohinnan vähintään 50 prosentilla.

Yhtiön on ilmoitettava lainaosuuksien haltijoille edellä mainitun
takaisinmaksuoikeuden käyttämisestä sekä siihen liittyvistä
toimenpiteistä vähintään 30 päivää ja enintään 60 päivää ennen
takaisinmaksupäivää.
Lainaosuuden pääomalle ei kerry korkoa ilmoitetun takaisinmaksupäivän jälkeiseltä ajalta.
Yhtiön on tässä tarkoitetun takaisinmaksun ohella varattava
lainaosuuden haltijalle erityinen vaihto-oikeus kohtien 10 ja 19
mukaisesti.
Mikäli lainaosuuden haltija haluaa käyttää vaihto-oikeuttaan tässä
tarkoitetun takaisinmaksun sijasta, on hänen vaadittava lainaosuuksien vaihtoa osakkeiksi viimeistään 14 päivää ennen Yhtiön
ilmoittamaa takaisinmaksupäivää. Lainaosuuden haltijalla on oikeus
tällöin asettaa osakkeiksi vaihtamisen ehdoksi se, että takaisinmaksu toteutuu Yhtiön ilmoittamana takaisinmaksupäivänä.
Yhtiön on viipymättä vaihdon tapahduttua ilmoitettava
rekisteröintiä varten, kuinka monta osaketta on annettu
lainaosuuksia vastaan.
C) Muut takaisinmaksuun liittyvät seikat
Lainan takaisinmaksusta ilmoitetaan lainaosuuksien haltijoille
kohdan 19 mukaisesti viimeistään 30 päivää ennen takaisinmaksua.
Lainan pääoma maksetaan sille, jolla on maksupäivän alkaessa arvoosuustilin tietojen mukaan oikeus suorituksen saamiseen. Jos
lainaosuudesta annettuun arvo-osuuteen kohdistuu näiden
lainaehtojen mukaisen eräpäivän alkaessa väliaikainen kirjaus tai
lainaosuudesta annetut arvo-osuudet on kirjattu eräpäivän alkaessa
kaupintatilille, maksetaan suoritus arvo-osuustilin tietojen
perusteella. Ellei suorituksen maksaminen ole mahdollista
haltijaluettelon tietojen perusteella, maksetaan suoritus sille,
joka osoittaa, että lainaosuudesta annettu arvo-osuus on näiden
lainaehtojen mukaisen eräpäivän alkaessa kuulunut hänelle.
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8. Korko
Hallitus päättää lainalle maksettavasta korosta 1.4.2004 mennessä.
Mikäli Yhtiö jatkaa laina-aikaa kohdan I.6 mukaisesti, korotetaan
lainalle maksettavaa korkoa kolmella (3) prosenttiyksiköllä
4.6.2009 jälkeiseltä laina-ajalta.
Korko maksetaan vuosittain jälkikäteen 4.6. (jäljempänä koronmaksupäivä), ensimmäisen kerran 4.6.2005, ja viimeisen kerran
laina-ajan päättyessä. Mikäli koronmaksupäivä ei ole pankkipäivä,
korko voidaan maksaa sitä seuraavana pankkipäivänä. Maksun
siirtymisellä ei ole vaikutusta koron määrään.
Ensimmäinen korkojakso alkaa 4.6.2004 ja päättyy ensimmäiseen
koronmaksupäivään. Kukin seuraava korkojakso alkaa edellisestä
koronmaksupäivästä ja päättyy seuraavaan koronmaksupäivään.
Viimeinen korkojakso päättyy päivään, jolloin laina maksetaan
kokonaisuudessaan takaisin.
Korko kertyy todellisten päivien mukaan poislukien kunkin
korkojakson ensimmäinen päivä ja mukaan lukien viimeinen päivä.
Korkovuodessa on 360 päivää.
Lainan korkoa voidaan maksaa vuosittain ainoastaan, jos maksettava
määrä voidaan käyttää voitonjakoon Yhtiön ja sen konsernin
viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaan.
Maksamatta jäänyt korko jää Yhtiön velaksi ja sille maksetaan
vuotuista korkoa määrä, joka on kaksi (2) prosenttiyksikköä yli
lainalle maksettavan koron. Yhtiö voi maksaa koron, jonka maksua
se on lykännyt, ja sille kertyneen koron kokonaan tai osittain
ilmoittamanaan ajankohtana. Jos maksu on osittainen, on
ensisijaisesti maksettava korolle kertynyt korko. Maksamatta
jäänyt korko ja sille kertynyt korko on kuitenkin maksettava
kokonaan
a) konsernin taseen vahvistamista seuraavana pankkipäivänä, mikäli
se taseen mukaan on edellisessä kappaleessa mainituin
edellytyksin mahdollista, tai
b) lainan pääomaa takaisin maksettaessa. Korolle, jonka maksua on
lykätty, ei kerry korkoa ilmoitetun maksupäivän jälkeiseltä
ajalta.
Yhtiön tulee kohdan 19 mukaisesti ilmoittaa lainaosuuksien
haltijoille koronmaksun lykkääntymisestä ja lykkääntyneen koron
maksamisesta viimeistään viisi (5) pankkipäivää ennen
koronmaksupäivää.
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Koronmaksupäivänä maksetaan ensisijaisesti maksamatta jääneelle
korolle kertynyt korko, minkä jälkeen maksetaan maksamatta olevat
korkoerät ja edelliseltä vuodelta kertynyt korko.
Mikäli lainaa ei voida maksaa takaisin lainan eräpäivänä, lainan
maksamatta olevalle pääomalle maksetaan korkoa määrä, joka on
kaksi (2) prosenttiyksikköä yli tälle lainalle vahvistetun
vuotuisen koron.
Korko maksetaan sille, jolla on näiden lainaehtojen mukaisen
eräpäivän alkaessa haltijaluettelon tietojen mukaan oikeus
suorituksen saamiseen.
Jos lainaosuudesta annettuun arvo-osuuteen kohdistuu näiden
lainaehtojen mukaisen eräpäivän alkaessa väliaikainen kirjaus tai
lainaosuudesta annetut arvo-osuudet on kirjattu eräpäivän alkaessa
kaupintatilille, maksetaan suoritus arvo-osuustilin tietojen
perusteella. Ellei suorituksen maksaminen ole mahdollista
haltijaluettelon tietojen perusteella, maksetaan suoritus sille,
joka osoittaa, että lainaosuudesta annettu arvo-osuus on näiden
lainaehtojen mukaisen eräpäivän alkaessa kuulunut hänelle.
Osinkoa voidaan jakaa vasta sen jälkeen, kun tälle lainalle
maksettava korko sekä mahdollisesti maksamatta olevat korot ja
niille kertynyt korko on huomioitu vapaan oman pääoman
laskennallisena vähennyksenä.
Lainaosuuden haltijan oikeudesta korkoon vaihdettaessa lainaosuus
osakkeiksi määrätään jäljempänä kohdassa 14.
9. Lainan etuoikeusasema
Mikäli Yhtiö asetetaan selvitystilaan, laina erääntyy
maksettavaksi 90 päivää sen jälkeen, kun selvitystila on merkitty
kaupparekisteriin.
Laina on pääomalaina, jonka pääoma, korko ja muu hyvitys saadaan
maksaa Yhtiön purkautuessa ja Yhtiön konkurssissa vain kaikkia
muita velkojia huonommalla etuoikeudella.
Tämä laina on etuoikeusasemaltaan samassa asemassa kuin Yhtiön
tulevaisuudessa mahdollisesti liikkeeseenlaskemat pääomalainat tai
vastaavantyyppiset instrumentit.
Lainaan perustuvia saatavia ei voida käyttää vastasaamisten
kuittaamiseen.
Lainalla ei ole takausta eikä muuta vakuutta.
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II OSAKKEIKSI VAIHDON EHDOT
Lainaosuudet voidaan vaihtaa Aspon osakkeiksi seuraavin ehdoin:
10.Vaihtosuhde
Kukin viidensadan (500) euron lainaosuus oikeuttaa lainaosuuden
haltijan vaihtamaan lainaosuuden kahteenkymmeneenkahdeksaan (28)
Aspon osakkeeseen, joiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 2,00
euroa. Osakkeen vaihtokurssi on seitsemäntoista euroa
kahdeksankymmentäkuusi senttiä (17,86).
Laina voidaan vaihtaa yhteensä enintään 1.120.000 osakkeeseen.
Mikäli lainaosuuden haltija vaihtaessaan lainaosuuksia osakkeiksi
saa osakkeen murto-osan, maksetaan murto-osa rahana. Osakkeen
hinta on silloin edellisen pörssipäivän viimeinen kaupantekokurssi
jatkuvassa kaupankäynnissä. Jos lainaosuuden haltija vaihtaa
samanaikaisesti useampia lainaosuuksia, lasketaan kokonaisten
osakkeiden lukumäärä kaikkien lainaosuuksien lukumäärän
perusteella.
11. Vaihtoaika
Lainan vaihtoaika alkaa 2.1.2005 ja päättyy laina-ajan päättymistä
edeltävän toukokuun 31. päivänä.
Lainan vaihtoaika on vuosittain 2.1. – 30.11. Kohdassa 7 B)
mainituissa tapauksissa osakkeiksi vaihto voi hallituksen niin
päättäessä tapahtua myös 1.12. ja 31.12. välisenä aikana. Yhtiön
osakepääomaa muutettaessa kohdassa 15 mainitulla tavalla tai
muusta painavasta syystä hallitus voi keskeyttää lainaosuuksien
vaihdon osakkeiksi määräajaksi.
12. Kirjaukset arvo-osuustilille
Vaihtoon käytetyt lainaosuudet siirretään pois lainaosuuksien
haltijan arvo-osuustililtä samalla, kun vaihdossa saadut osakkeet
kirjataan arvo-osuustilille.
Yhtiöllä on oikeus vaihtoilmoituksen saatuaan saada kirjatuksi
asianomaiselle arvo-osuustilille vaihdon kohteena olevaa
lainaosuutta koskeva luovutusrajoitus lainaosuuden haltijaa
kuulematta.
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13. Osakepääoman korottaminen lainaosuuksia vaihtamalla
Aspon osakepääomaa voidaan lainaosuuksia vaihtamalla korottaa
enintään 2.240.000 eurolla ja osakkeiden lukumäärä voi nousta
enintään 1.120.000 uudella osakkeella.
14. Osinko- ja muut osakasoikeudet
Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon ensimmäisen kerran siltä
tilikaudelta, jona vaihto on tapahtunut. Muut osakasoikeudet
alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi
kaupparekisteriin.
Kun lainaosuus vaihdetaan osakkeisiin, lainaosuuden haltijalla ei
ole oikeutta saada viimeksi alkaneen korkojakson alusta kertynyttä
korkoa lainaosuuden pääomalle. Mikäli kuitenkin jotakin korkoa
aikaisemmalta korkojaksolta ja tälle kertynyttä korkoa ei ole
maksettu vaihtohetkeen mennessä lainaehtojen kohdassa 8 mainitun
syyn vuoksi tai sitä ei voida maksaa kyseisen kohdan mukaisesti,
kyseisen koron ja sille kertyvän koron maksuun sovelletaan kohtaa
8 ja vaihdon yhteydessä luovutetaan vaihtajalle erillinen todistus
maksamattoman koron määrästä.
15. Osakeannit, vaihtovelkakirjalainat, optio-oikeudet ja muut
osakkeisiin oikeuttavat instrumentit ennen vaihtoajan päättymistä
Mikäli Yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä korottaa osakepääomaa
uusmerkinnällä tai antaa uusia optio-oikeuksia tai laskee
liikkeeseen uusia vaihtovelkakirjalainoja taikka muita
osakeyhtiölain mukaan osakkeisiin oikeuttavia instrumentteja
siten, että osakkeenomistajalla on merkintäetuoikeus, on lainaosuuden haltijalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan Yhtiön hallituksen
päättämällä tavalla siten, että
a) vaihdossa saatavien osakkeiden määriä muutetaan tai
b) lainaosuuden haltijalle tarjotaan vastaava merkintäetuoikeus
kuin osakkeenomistajalla tai
c) käytetään edellä kohdissa a) ja b) mainittujen tapojen
yhdistelmää.
Mikäli Yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä korottaa osakepääomaansa
rahastoannilla, muutetaan vaihtosuhdetta siten, että vaihdossa
saatavien osakkeiden suhteellinen osuus osakepääomasta säilyy
muuttumattomana.
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16. Lainaosuuden haltijan oikeudet eräissä erityistapauksissa
Mikäli Yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä alentaa osakepääomaansa
muutoin kuin osakeyhtiölain 6 luvun 1 §:n kohdissa 1, 4 ja 5
mainituilla tavoilla, muutetaan vaihtosuhdetta vastaavasti osakepääoman alentamispäätöksessä tarkemmin sanotulla tavalla. Edellä
mainituissa lainkohdissa tarkoitetuilla tavoilla osakepääomaa
alennettaessa alentamisella ei ole vaikutusta vaihtosuhteeseen.
Mikäli Yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä hankkii omia osakkeita
osakkeenomistajien omistuksen suhteessa, on lainaosuuden
haltijalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan
kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan yhtiön hallituksen päättämällä
tavalla siten, että vaihdossa saatavien osakkeiden määrää
muutetaan tai siten, että lainaosuuden haltijalle varataan
tilaisuus käyttää vaihto-oikeuttaan ennen hankinnan alkamista
hallituksen asettamana määräaikana.
Mikäli Yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä asetetaan
selvitystilaan, varataan lainaosuuden haltijalle tilaisuus käyttää
vaihto-oikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana ennen
selvitystilan alkamista.
Mikäli ennen vaihtoajan päättymistä syntyy osakeyhtiölain 14.
luvun 19 §:n mukainen tilanne, jossa jollakin on yli 90 % Yhtiön
osakkeista ja äänistä ja siten lunastusoikeus ja -velvollisuus
loppuja osakkeita kohtaan, varataan lainaosuuden haltijalle
tilaisuus käyttää vaihto-oikeuttaan hallituksen asettamana
määräaikana, minkä jälkeen vaihto-oikeutta ei enää ole.
Mikäli Yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä muuttuu julkisesta
osakeyhtiöstä yksityiseksi osakeyhtiöksi, varataan lainaosuuden
haltijalle oikeus käyttää vaihto-oikeuttaan hallituksen asettamana
määräaikana ennen muutosta.
Mikäli Yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä päättää sulautua
sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa
muodostuvaan yhtiöön tai päättää jakautua, varataan lainaosuuden
haltijalle oikeus käyttää vaihto-oikeuttaan hallituksen asettamana
määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista, minkä jälkeen
vaihto-oikeutta ei enää ole.
Mikäli osakkeen kirjanpidollista vasta-arvoa ennen vaihtoajan
päättymistä muutetaan siten, että osakepääoma säilyy ennallaan,
muutetaan vaihtosuhdetta siten, että vaihdossa saatavien
osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo ja
yhteenlaskettu laskennallinen vaihtohinta säilyvät ennallaan.
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III MUUT EHDOT
17. Tekniset muutokset
Hallituksella on oikeus muuttaa lainaan liittyviä teknisiä
menettelytapoja maksujen ja osakevaihdon tai muun vastaavan seikan
osalta ilman lainaosuuksien haltijoiden tai velkojienkokouksen
suostumusta.
Yhtiön tulee ilmoittaa muutoksista lainaosuuksien haltijoille
kohdan 19 mukaisesti.
Laina haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssiin.
18. Velkojienkokous
(A) Hallituksella on oikeus kutsua koolle tämän lainan
lainaosuuksien haltijoiden kokous (jäljempänä velkojienkokous)
päättämään lainan ehtojen muuttamisesta.
(B) Kokouskutsu velkojienkokoukseen on julkaistava vähintään 10
päivää ennen kokouspäivää kohdan 19 mukaisesti. Kokouskutsussa on
mainittava kokouksen aika, paikka ja asialista sekä tieto siitä,
miten lainaosuuden haltijan on meneteltävä voidakseen osallistua
kokoukseen.
(C) Velkojienkokous on pidettävä Helsingissä ja sen puheenjohtajan
nimeää Yhtiö.
(D) Velkojienkokous on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään
kaksi henkilöä, jotka yhdessä edustavat vähintään 50 % lainan
liikkeessä olevasta pääomamäärästä. Velkojienkokous on kuitenkin
päätösvaltainen tekemään kohdassa 18 (I) tarkoitetun
määräenemmistöpäätöksen vain, jos läsnä on vähintään kaksi
henkilöä, jotka yhdessä edustavat vähintään 75 % lainan liikkeessä
olevasta pääomamäärästä.
(E) Mikäli velkojienkokous ei ole päätösvaltainen 30 minuutin
kuluessa kokouskutsun mukaisesta alkamisajankohdasta, kokouksen
asialistan käsittely voidaan Yhtiön pyynnöstä lykätä uuteen
velkojienkokoukseen, joka on pidettävä aikaisintaan 14 päivän ja
viimeistään 28 päivän kuluttua Yhtiön nimeämässä paikassa.
Uusi velkojienkokous on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään
kaksi henkilöä, jotka yhdessä edustavat vähintään 10 % lainan
liikkeessä olevasta pääomamäärästä. Uusi velkojienkokous on
kuitenkin päätösvaltainen tekemään kohdassa 18 (I) tarkoitetun
määräenemmistöpäätöksen vain, jos läsnä on vähintään kaksi
henkilöä, jotka yhdessä edustavat vähintään 67 % lainan liikkeessä
olevasta pääomamäärästä.
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(F) Kokouskutsu lykkäyksen takia pidettävään uuteen velkojienkoko-

ukseen on julkaistava samalla tavalla kuin kutsu alkuperäiseen
kokoukseen. Kutsussa on lisäksi mainittava kokouksen
päätösvaltaisuuden edellytykset.
(G) Lainaosuuksien haltijoiden äänioikeus määräytyy lainaosuuksien
pääoman perusteella. Aspolla ja sen konserniin kuuluvilla
yhtiöillä ei ole äänioikeutta velkojienkokouksessa.
Velkojienkokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella annettujen
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan
mielipide ratkaisee. Kohdassa 18 (I) tarkoitettu
määräenemmistöpäätös edellyttää kuitenkin vähintään kolmea
neljäsosaa annetuista äänistä.
(H) Yhtiön edustajalla ja Yhtiön valtuuttamalla henkilöllä on
oikeus olla läsnä velkojienkokouksessa ja käyttää siellä
puheenvuoroja.
(I) Velkojienkokouksella on oikeus määräenemmistöpäätöksellä, joka
edellyttää kolmea neljäsosaa annetuista äänistä, päättää
hallituksen esityksistä seuraavista asioista:
a) lainan koron laskentaperusteen muuttaminen
b) lainan valuutan muuttaminen
c) velkojienkokouksen päätösvaltaisuuden edellytysten muuttaminen
tai määräenemmistöpäätöksen enemmistövaatimuksen muuttaminen
d) lainan ehtojen kohdan 9 muuttaminen.
(J) Velkojienkokouksen päätökset sitovat kaikkia lainaosuuksien
haltijoita riippumatta siitä, ovatko he olleet läsnä kokouksessa,
ja riippumatta siitä, onko velkojienkokouksen päätöksestä tehty
merkintä heidän lainaosuuksiinsa. Lainaosuuksien haltijat ovat
velvollisia ilmoittamaan lainaosuuksien myöhemmille
siirronsaajille velkojienkokouksen päätöksistä.
(K) Lainan sellaisia ehtoja, joiden muuttaminen edellyttää Aspon
yhtiökokouksen hyväksymistä, ei voida muuttaa velkojienkokouksen
päätöksellä ennen kuin yhtiökokouksen hyväksyminen on saatu.
(L) Mikäli Yhtiöllä on lainan ehtojen mukaan oikeus yksipuolisesti
päättää jostakin toimenpiteestä, ei tällaisesta asiasta tehtävä
päätös edellytä velkojienkokouksen hyväksymistä.
(M) Lainan pääoman tai koron alentaminen ja näiden ehtojen kohdan
8 viimeisen kappaleen muuttaminen edellyttää kaikkien
lainaosuuksien haltijoiden suostumusta, joka voidaan antaa
velkojienkokouksessa tai muulla todistettavalla tavalla.
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19. Ilmoitukset
Lainaosuuden haltija on velvollinen ilmoittamaan viipymättä
Yhtiölle, mikäli hänen yhteystiedoissaan tapahtuu muutoksia tai
hän siirtää lainaosuuksiaan.
Lainaa koskevat ilmoitukset saatetaan lainaosuuksien haltijoiden
tietoon julkaisemalla ilmoitus Helsingin Sanomissa tai muussa
hallituksen päättämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.
Ilmoituksen katsotaan tulleen lainaosuuksien haltijoiden tietoon,
kun se on julkaistu Helsingin Sanomissa tai muussa hallituksen
päättämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.
Edellisessä kappaleessa mainitun menettelyn sijasta Yhtiö voi
toimittaa lainaa koskevat ilmoitukset kirjallisesti suoraan
lainaosuuksien haltijoille heidän Yhtiölle ilmoittamaansa
osoitteeseen. Postitse lähetetty ilmoitus katsotaan annetuksi sinä
päivänä, jona lähetys on annettu postitoimipaikkaan. Lainaosuuden
haltijaksi katsotaan tässä yhteydessä se, joka on merkitty
ilmoituksen julkistamispäivänä Suomen Arvopaperikeskuksen
ylläpitämään lainaosuuksia koskevaan haltijaluetteloon
lainaosuuden haltijaksi.
20. Vanhentuminen
Mikäli pääomaa tai korkoa ei puuttuvien yhteystietojen vuoksi
voitu maksaa viiden vuoden kuluessa siitä, kun maksu näiden
lainaehtojen mukaan ensimmäisen kerran oli maksettava, on oikeus
maksun saantiin kaikilta osin menetetty.
21. Laki
Tähän lainaan sovelletaan Suomen lakia ja sitä koskevat riidat
ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.
22. Ylivoimainen este
Aspo ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä
(force majeure) tai vastaavanlaisesta syystä johtuvasta toiminnan
kohtuuttomasta vaikeutumisesta.
23. Informaatio
Lainaa koskevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävissä Aspon
pääkonttorissa, osoitteessa Lautatarhankatu 8 B, 00580 Helsinki.
Nämä ehdot on laadittu suomen- ja englanninkielellä. Mikäli
suomen- ja englanninkielisten ehtojen välillä on ristiriitaa,
noudatetaan suomenkielisiä ehtoja.

