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JVK 2016 KOVENANTIT
A.

Vakuudenantorajoite

Niin kauan kun ohjelman alla liikkeeseenlaskettuja Lainoja on takaisin maksamatta, Liikkeeseenlaskija eivätkä sen
tytäryhtiöt (lukuun ottamatta Taaleri Energia Oy:tä tytäryhtiöineen (”Taaleri Energia -konserni”)) anna nykyistä
tai tulevaa varallisuuttaan, oikeuksiaan tai saataviaan rasittavaa vakuutta, jos vakuuden antamisen
seurauksena muiden Konserniin kuuluvien yhtiöiden kuin Taaleri Energia -konserniin kuuluvien yhtiöiden
antamien vakuuksien yhteismäärä ylittäisi 15 prosenttia Liikkeeseenlaskijan viimeisimmän tilinpäätöksen tai
välitilinpäätöksen konsernitaseen loppusummasta, ellei
vakuuden antaminen johdu suoraan pakottavasta laista;
ohjelman alla liikkeeseenlasketuille Lainoille aseteta samanaikaisesti sama vakuus samalla etusijalla, tai jokinmuu
vastaava Velkojainkokouksen hyväksymä vakuus;
vakuutta anneta työeläkevakuutusyhtiön myöntämän niin sanotun TyEL-takaisinlainan vakuudeksi; tai
vakuus johdu kohdan 12.3. (b) (Velanottorajoite) mukaisesta vastuusta.
Tässä kohdassa “vakuudella” tarkoitetaan kiinteistö- tai muuta kiinnitystä, panttia, pidätysoikeutta, vakuusoikeutta
tai muuta vastaavaa järjestelyä, joka saa aikaan vakuusoikeuden.

B.

Takaustenantorajoite

Niin kauan kuin ohjelman alla liikkeeseenlaskettuja Lainoja on takaisin maksamatta, Liikkeeseenlaskija eivätkä sen
tytäryhtiöt anna takauksia tai siihen rinnastuvia sitoumuksia Taaleri Energia -konsernin tai Konserniin
kuulumattomien velallisten velkojen vakuudeksi, jos tällaisten takausten tai sitoumusten yhteismäärä ylittäisi
15 prosenttia Liikkeeseenlaskijan viimeisimmän tilinpäätöksen tai välitilinpäätöksen konsernitaseen
loppusummasta, ellei
takauksen tai sitoumuksen antaminen johdu suoraan pakottavasta laista;
ohjelman alla liikkeeseenlasketuille Lainoille aseteta samanaikaisesti sama takaus tai sitoumus samalla etusijalla,
tai jokin muu vastaava Velkojainkokouksen hyväksymä vakuus; tai
takauksen antaminen liity Vakuutusosakeyhtiö Garantian tavanomaiseen liiketoimintaan.

C.

Velanottorajoite

Niin kauan kun ohjelman alla liikkeeseenlaskettuja Lainoja on takaisinmaksamatta, Liikkeeseenlaskija eivätkä sen
tytäryhtiöt ota vastattavakseen uutta rahalainaa tai siihen verrattavaa muuta sitoumusta, ellei
Liikkeeseenlaskijan konsernitasolla laskettu ja näiden yleisten ehtojen mukaisesti raportoima modifioitu
omavaraisuusaste ole ennen ja jälkeen lainan ottamisen vähintään 30 %. Yllä oleva ei koske:
johdannaisjärjestelyä, johon on ryhdytty tavanomaisessa liiketoiminnassa ilman spekulatiivista tarkoitusta
valuuttakurssin, koron tai raaka-aineen hinnan muutoksilta suojautumiseksi;

Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Vaihde 046 714 7100 | www.taaleri.com

2 /2

yrityskaupan yhteydessä Konsernin vastuisiin kaupan kohteen mukana tullutta velkaa, joka maksetaan pois neljän
kuukauden sisällä yrityskaupan tekopäivästä;
rahoitusleasing-vastuita EUR 1 000 000 saakka;
Vakuutusosakeyhtiö Garantian tavanomaisessa liiketoiminnassaan antamia lainatakauksia;
lyhytaikaisia vuoden sisään takaisinmaksettavia yritystodistuksia tai luottolimiittejä EUR 5 000 000 saakka; tai
tavanomaisia ostovelkoja.
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