Hallituksen selostus puolivuotiskatsauksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan
olennaisesti vaikuttavista tapahtumista

Hallitus toteaa osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaisena selostuksenaan, että puolivuotiskatsauksen 1.1. –
30.6.2015 (julkistettu 20.8.2015) laatimisen jälkeen yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavat tapahtumat on
kuvattu alla mainituissa yhtiön yhtiötiedotteissa:
22.9.2015
Taaleritehdas ilmoitti, että sen ensimmäinen tuulirahasto Tuulitehdas I Ky on sopinut Honkajoella sijaitsevan
tuulipuiston myymisestä Goodyields Capital GmbH:n ja Access Capital Partnersin hallinnoimille yhtiöille.
Honkajoen tuulipuisto koostuu yhdeksästä tuulivoimalasta ja se aloitti sähköntuotannon syksyllä 2013. Kauppa
toteutettiin 1.10.2015
5.10.2015
Taaleritehdas ilmoitti nimittäneensä viestintäjohtajakseen ja konsernin johtoryhmän jäseneksi Taneli Hassisen
19.10.2015 alkaen. Hän on toiminut aiemmin SRV Yhtiöt Oyj:n viestintä- ja markkinointijohtajana sekä Finnair
Oyj:n talousviestinnästä ja sijoittajasuhteista vastaavana johtajana.
14.10.2015
Taaleritehdas ilmoitti, että yhtiö on valittu mukaan Nasdaqin perustamaan uuteen indeksiin, jossa on yhteensä
25 pohjoismaista First North-listojen yhtiötä. Suomesta mukana indeksissä on neljä yhtiötä, joista
Taaleritehdas on koko listan kahdeksanneksi suurin yhtiö markkina-arvolla mitattuna. Indeksiin on valikoitu 25
suurinta ja vaihdetuinta First North-osaketta.
26.10.2015
Taaleritehdas ilmoitti Finanssivalvonnan (Fiva) vahvistaneen, että Taaleritehdas-konsernista on muodostunut
rahoitus- ja vakuutusryhmittymä (RAVA-ryhmittymä) ja että se kuuluu siten rahoitus- ja vakuutusryhmittymien
valvonnasta annetun lain piiriin. Taaleritehdas-konserni julkaisee seuraavasta tilinpäätöksestä alkaen RAVAryhmittymän omat varat ja vakavaraisuuden rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuussääntöjen
mukaisesti.
30.10.2015
Taaleritehdas ilmoitti, että konserniin kuuluva Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy on sopinut merkitsevänsä
Sotkamo Silver AB:n vaihtovelkakirjalainaa noin 1,5 miljoonan euron arvosta sekä sitoutuu merkitsemään
yhtiön seuraavassa annissa merkitsemättä jääviä osakkeita siten, että kaikissa tilanteissa Taaleritehtaan
sijoitus Sotkamo Silverissä on enintään kolme miljoonaa euroa. Taaleritehtaalla on oikeus muuttaa
vaihtovelkakirjalainaosuutensa Sotkamo Silverin osakkeiksi koko laina-ajan, joka päättyy 31.3.2017.
Vaihtotilanteessa Taaleritehdas saisi noin 9,35 prosenttia Sotkamo Silver AB:n osakkeista vaihdon jälkeisestä
osakemäärästä laskettuna.
19.11.2015
Taaleritehdas ilmoitti, että konsernin pääomarahasto rakentaa Perhoon ja Karvialle kumpaankin noin 45
miljoonan euron arvoiset tuulipuistot. Molempiin tulee yhdeksän tuulivoimalaa. Voimaloiden pystytys tapahtuu
syksyn 2016 aikana ja sähköntuotanto käynnistyy vuoden viimeisellä neljänneksellä.
16.12.2015
Taaleritehdas ilmoitti, että sen hallinnoima pääomarahasto sijoittaa Rauman telakkaa ylläpitävään Rauma
Marine Constructions Oy:öön (RMC) kuusi miljoona euroa. Pääomarahaston sijoitus koostuu Taaleritehtaan
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asiakkaiden sijoitussitoumuksista sekä Taaleritehtaan omasta pääomasijoituksesta rahastoon. Rahaston
omistusosuudeksi tulee runsaat 20 prosenttia RMC:ista. Myös Teollisuussijoitus ja Finda sijoittavat samassa
yhteydessä RMC:iin, jonka osakepääoma nousee rahoituskierroksen myötä lähes 25 miljoonaan euroon.
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Muutoin Taaleritehdas Oyj:n liiketoimintaa on 1.1. – 30.6.2015 puolivuotiskatsauksen laatimisen jälkeen
harjoitettu tavanomaisessa laajuudessa eikä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavia asioita ole tapahtunut.
Helsingissä, 28.12.2015
TAALERITEHDAS OYJ
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