OBS! DENNA TEXT ÄR EN INOFFICIELL ÖVERSÄTTNING. OM DET FINNS SKILLNADER MELLAN DEN
FINSKA TEXTEN OCH DEN SVENSKA TEXTEN, GÄLLER DEN FINSKA TEXTEN.
NoHo Partners Oyj:s styrelse har beslutat om en riktad aktieemission
NoHo Partners Oyj:s (”NoHo Partners” eller ”Bolaget”) styrelse har beslutat om en riktad prisbelagd aktieemission på basis av bemyndigandet givet av Bolagets ordinarie bolagsstämma den 24 april 2019. Aktieemissionen genomförs som del av en aktiehandel i vilken NoHo Partners köper majoriteten av aktierna av ett bolag
som heter Friends & Brgrs Ab Oy från dess nuvarande aktieägare. I aktiehandeln betalas köpeskillingen till
Friends & Brgrs Ab Oy:s aktieägare som har bildat bolaget delvis som pengar och delvis med Bolagets nya
aktier som ges i en aktieemission som är riktad till dem. Friends & Brgrs Ab Oy:s minoritetsaktieägare har rätt
att välja om de vill ha köpeskillingen betald som pengar eller med Bolagets nya aktier som emitteras i den
aktieemission som är riktad till dem.
I den riktade aktieemissionen erbjuds till teckning i enlighet med köpebrevets villkor högst 238 145 Bolagets
nya aktier. Teckningspriset per aktie är 10,60557 euro och det totala teckningspriset är sammanlagt högst omkring 2,5 miljoner euro. Aktiernas teckningspris betalas till Bolaget med Friends & Brgrs Ab Oy:s aktier som
överlåts till Bolaget som apportegendom. Från bolagets synpunkt finns det ett vägande ekonomiskt skäl för en
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eftersom den riktade aktieemissionen möjliggör förverkligandet av
aktiehandeln. Bolagets styrelse anser att aktiehandeln stöder Bolagets tillväxt och förverkligandet av dess strategi.
Bolaget förväntar att Bolagets nya aktier som ges i den riktade aktieemissionen registreras i handelsregistret
uppskattningsvis den 8 april 2020, och de medför aktieägarens rättigheter från och med registreringsdagen.
Totalantalet Bolagets aktier efter registreringen av de nya aktierna är högst 19 246 835. De nya aktierna tas
upp till handel tillsammans med Bolagets övriga aktier på Nasdaq Helsingfors uppskattningsvis den
9 april 2020.
Ett basinformationsdokument som gäller aktieemissionen finns tillgängligt på Bolagets webbplats (på finska)
på noho.fi/sijoittajille/osakeanti.
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NoHo Partners Oyj är en år 1996 grundad finsk koncern, som är specialiserad på restaurangbranschens tjänster. NoHo Partners är ett börsbolag, som introducerades på NASDAQ Helsingfors som den första finska restaurangaktören år 2013. Bolaget har haft stark tillväxt under sin hela historia. Till koncernens bolag hör omkring 250 restauranger i Finland, Danmark och Norge. Bolagets kända restaurangkoncept är bl.a. Elite, Savoy,
Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi och Cock’s & Cows. År 2018 var NoHo
Partners Oyj:s omsättning 323,2 miljoner euro och rörelsevinst 7,2 miljoner euro. Beroende på säsongen sysselsätter koncernen omkring 2 100 personer ändrats till heltidsanställda.
NoHo Partners-företagswebbplats (på finska och engelska): www.noho.fi
NoHo Partners-konsumentwebbplatserna: www.ravintola.fi (på finska och engelska) och www.royalravintolat.fi (på finska och engelska)

