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VALOE OYJ ON SOPINUT GLOBAL BOD GROUPIN KANSSA LIETTUAN AURINKOKENNOTEHTAAN KAUPAN 
EHTOJEN MUUTTAMISESTA JA ALOITTAA OSAKEANNIN VALMISTELUT  

Valoe Oyj ("Yhtiö") tiedotti 19.2.2019 sopineensa ostavansa liettualaiselta Global BOD Group SIA:lta (”BOD”) 
JCS SoliTek R&D:n ("SoliTek") aurinkokennoliiketoiminnan  

Yhtiö arvioi 19.2.2019 kaupan tulevan voimaan loppukauppahinnan suorittamisen yhteydessä arviolta 
toukokuussa 2019. Yhtiö on kuitenkin toistaiseksi suorittanut kauppahinnasta vain sen etumaksun 0,3 
miljoonaa euroa eikä kauppa ole vielä tullut voimaan. Osana kaupan voimaantulon valmistelua SoliTekin 
aurinkokennoliiketoiminta on eriytetty jakautumisella uuteen liettualaiseen yhtiöön aiemmin tiedotetun 
mukaisesti. 

Yhtiö ja BOD ovat nyt sopineet kauppahinnan maksua ja kaupan voimaantuloa koskevien ehtojen 
muuttamisesta siten, että maksamatta oleva kauppahinnan loppuosa 3,2 miljoonaa euroa maksetaan Yhtiön 
2019 toisella vuosipuoliskolla järjestettäväksi suunnitellulla osakeannilla kerättävillä varoilla syyskuun 
loppuun 2019 mennessä. Kauppa tulee voimaan kauppahinnan loppuosan maksamisen yhteydessä.   

Mikäli Yhtiö ei ole suorittanut syyskuun loppuun 2019 mennessä koko maksamatta olevaa kauppahintaa, 
mutta on kuitenkin suorittanut kauppahinnasta vähintään 2,8 miljoonaa euroa syyskuun loppuun 2019 
mennessä, omistusoikeus jakautumisella syntyneen uuden liettualaisen yhtiön osakkeisiin, jonne SoliTek on 
siirtänyt nykyiseen aurinkokennoliiketoimintaan kuuluvat omaisuuserät, tietotaidon sekä avainhenkilöstön, 
siirtyy Yhtiölle suoritetun kauppahinnan suhteessa siten, että mikäli kauppahinnasta on suoritettu 2,8 
miljoonaa euroa, Yhtiölle siirtyy 70 % liettualaisen yhtiön osakkeista. Yhtiöllä on 12 kuukautta aikaa hankkia 
loput yhtiön osakkeet itselleen suorittamalla loppukauppahinta lisättynä 10 % vuosittaisella korolla. Mikäli 
Yhtiö ei ole suorittanut kauppahinnasta vähintään 2,8 miljoonaa euroa syyskuun 2019 loppuun mennessä, 
kauppa peruuntuu ja kennotehtaaseen liittyvät omaisuuserät myydään.   

Kennotehtaan loppukauppahinnan rahoittamisen lisäksi Yhtiö tarvitsee lisärahoitusta muun muassa Liettuan 
uuden kennotehtaan rakentamiseen valmiiksi. Yhtiö on helmikuusta 2019 alkaen rakentanut uutta 
aurinkokennotehdasta yhdistämällä aiemmin Italiasta ostamansa kennotehtaan ja SoliTekin tehtaan yhdeksi 
uudenaikaiseksi tuotantolaitokseksi, joka alkaa valmistaa kaksipuoleisia ja suuritehoisia IBC-aurinkokennoja.  

Kennotehtaan loppukauppahinnan, muiden strategisten investointiensa ja käyttöpääomatarpeensa 
rahoittamiseksi Yhtiö on päättänyt aloittaa yleisölle suunnattavan vuoden 2019 jälkimmäisen puoliskon 
aikana toteutettavaksi suunnitellun osakeannin valmistelut. Osakeannissa on tavoitteena kerätä Yhtiölle 
uutta pääomaa noin 7,0 miljoonaa euroa.  

 

Mikkelissä 19. päivänä heinäkuuta 2019  
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Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. 

Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, 

modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on 

Mikkelissä. 

mailto:iikka.savisalo@valoe.com
http://www.valoe.com/

