TARJOUSESITTEEN TÄYDENNYS 2/2014
Tämä asiakirja (”Täydennysasiakirja”) on täydennys 27.10.2014 päivättyyn ja julkistettuun tarjousesitteeseen, joka
koskee Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky:n enintään 30.000.000 euron määräistä voitonjakolainaa.
Tätä Täydennysasiakirjaa tulee lukea yhdessä tarjousesitteen kanssa. Sijoittajilla, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään
tai ostamaan arvopapereita ennen Täydennysasiakirjan julkistamista 23.12.2014, on arvopaperimarkkinalain 4 luvun
14 §:n mukaan oikeus peruuttaa päätöksensä kahden (2) pankkipäivän kuluessa siitä, kun Täydennysasiakirja on
julkistettu.
Peruutusoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että arvopaperimarkkinalain 4 luvun 14 §:n 1 momentissa tarkoitettu
virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen arvopaperien toimittamista sijoittajille. Ohjeet merkinnän
peruuttamisesta ovat saatavana näiden kahden pankkipäivän aikana merkintäpaikoista.
Tällä Täydennysasiakirjalla tehdään jäljempänä kuvatut muutokset tarjousesitteeseen seuraavasti:

Tarjousesitteen tiivistelmään kohtaan ”B.7. Historialliset keskeiset taloudelliset tiedot – Kuvaus
historiallisten taloudellisten tietojen kattaman jakson jälkeen tapahtuneista merkittävistä muutoksista
liikkeeseenlaskijan taloudellisessa asemassa.”
Sivulle 7 yllämainittuun tiivistelmän kohtaan lisätään seuraava osio:
”Liikkeeseenlaskijan tietoon on tullut, että Kohderahasto on joulukuussa 2014 tehnyt kaksi uutta investointipäätöstä. Kohderahasto
on ostanut Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:ltä Kooninkallion tuulivoimahankkeen, jossa kaupan kohteena oli yhdeksän
lainvoimaista rakennuslupaa Kankaanpään kaupungin alueella sijaitsevaan Kooninkallion tuulivoimapuistoon. Kohdeoikeuksien
kauppahinta ei ollut merkittävä. Kohderahasto on lisäksi tilannut tuulivoimaturbiinit Kooninkallion kohteeseen Nordex GmbH:lta.
Kohderahasto on lisäksi ostanut 22.12.2014 päivätyllä liiketoimintakaupalla TM Voima Kytölä Oy:ltä Alavieskan kunnan alueella
sijaitsevan Kytölän tuulivoimahankkeen. Kaupan kohteena oli kuusi lainvoimaista rakennuslupaa. Osapuolet ovat sopineet ettei
kaupan hintaa julkisteta. Kohderahasto on tilannut tuulivoimaturbiinit Kytölän kohteeseen Vestas A/S:ltä.
Kummankin tuulivoimakohteen arvioidaan tuottavan sähköä vuoden 2015 loppuun mennessä. ”

Tarjousesitteen kohtaan ” 6.2 Toimintahistoria ja kehitys”
Sivulle 48 lisätään seuraava osio yllä olevan otsikon viimeisen kappaleen yläpuolelle:
”Liikkeeseenlaskijan tietoon on tullut, että Kohderahasto on joulukuussa 2014 tehnyt kaksi uutta investointipäätöstä. Kohderahasto
on ostanut Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:ltä Kooninkallion tuulivoimahankkeen, jossa kaupan kohteena oli yhdeksän
lainvoimaista rakennuslupaa Kankaanpään kaupungin alueella sijaitsevaan Kooninkallion tuulivoimapuistoon. Kohdeoikeuksien
kauppahinta ei ollut merkittävä. Kohderahasto on lisäksi tilannut tuulivoimaturbiinit Kooninkallion kohteeseen Nordex GmbH:lta.
Kohderahasto on lisäksi ostanut 22.12.2014 päivätyllä liiketoimintakaupalla TM Voima Kytölä Oy:ltä Alavieskan kunnan alueella
sijaitsevan Kytölän tuulivoimahankkeen. Kaupan kohteena oli kuusi lainvoimaista rakennuslupaa. Osapuolet ovat sopineet ettei
kaupan hintaa julkisteta. Kohderahasto on tilannut tuulivoimaturbiinit Kytölän kohteeseen Vestas A/S:ltä.
Kummankin tuulivoimakohteen arvioidaan tuottavan sähköä vuoden 2015 loppuun mennessä. ”

