
Osakkeiden yhdistäminen – UKK 

 

1. Olen Trainers’ Housen osakkeenomistaja. Mitä minun tulee nyt toimia? 

Sinun ei tarvitse tehdä mitään osakkeiden yhdistämiseksi. Trainers’ House hoitaa yhdistämisen, 

eikä se vaadi toimia osakkeenomistajilta. Osakkeenomistajat voivat halutessaan osallistua 

Trainers’ Housen ylimääräiseen yhtiökokoukseen 27.6.2019 klo 14.00 alkaen, jossa päätetään 

osakkeiden yhdistämisestä. 

 

2. Missä suhteessa osakkeita yhdistetään? Miten osakemäärä muuttuu? 

Viisi osaketta yhdistetään yhdeksi osakkeeksi. Trainers’ Housen osakkeiden kokonaismäärä 

pienenee noin 107 miljoonasta noin 21 miljoonaan. 

 

3. Miksi yhdistäminen tehdään? 

Osakkeiden yhdistäminen nostaa yksittäisen osakkeen arvoa. Osakkeiden yhdistämisen 

tarkoituksena on osakekaupankäynnin edellytysten parantaminen yksittäisen osakkeen arvoa 

kasvattamalla sekä joustavuuden lisääminen mahdollisen varojenjaon yhteydessä. 

 

4. Kuinka 5:1 yhdistäminen oikeastaan toimii? 

Käytännössä yhdistämisen lopputulos on sama kuin 5 vanhan osakkeen yhdistäminen yhdeksi 

uudeksi osakkeeksi, joka on 5 kertaa vanhaa osaketta arvokkaampi. Teknisesti ottaen 5:1 -

yhdistämisessä (ns. reverse split) Trainers’ House lunastaa kaikilta osakkeenomistajilta osakkeita 

lukumäärän, joka saadaan kertomalla osakkeenomistajan osakemäärä luvulla 4/5. Esimerkiksi jos 

sijoittajalla on 500 Trainers’ Housen osaketta, 400 osaketta lunastetaan (4/5 x 500 = 400) ja 

sijoittajalla on jatkossa 100 osaketta. 

 

Osakkeiden murto-osien syntymisen välttämiseksi kultakin osakkeenomistajalta lunastettavien 

osakkeiden lukumäärä pyöristetään tarvittaessa ylöspäin seuraavaan kokonaiseen osakkeeseen. 

Ylimääräiset murto-osaan johtavat osakkeet myydään sijoittajan puolesta Helsingin pörssissä, 

mistä saatava myyntitulo korkoineen tilitetään osakkeenomistajalle.  

 

Esimerkiksi: jos sijoittajalla on 268 osaketta, 215 osaketta lunastetaan (4/5 x 268 = 214,4) ja 

sijoittajalla on jatkossa 53 osaketta. Ylimääräiset 0,6 osaketta yhdistetään muiden järjestelyssä 

syntyvien murto-osien kanssa ja myydään osakkeenomistajan puolesta. Näiden 0,6 osakkeen 

myyntitulo mahdollisine korkoineen tilitetään osakkeenomistajalle. 

 

Yhdistämisen yhteydessä vastikkeetta lunastettavat osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen 

yhteydessä. Lunastettavien osakkeiden pyöristyksen seurauksena lunastettavat osakkeiden murto-

osat kootaan yhteen ja myydään kyseisten osakkeenomistajien lukuun. 

 



5. Mitä tapahtuu, jos omistan vähemmän kuin 5 osaketta? 

Jos omistat alle 5 osaketta, kaikki osakkeesi lunastetaan, myydään osakkeenomistajan lukuun ja 

myyntitulot korkoineen tilitetään sinulle, jonka jälkeen et ole enää Trainers’ Housen 

osakkeenomistaja. 

 

6. Vaikuttaako osakkeiden yhdistäminen sijoitukseni arvoon? 

Ei. Yhdistäminen tarkoittaa vain osakkeiden lukumäärän vähentämistä. Yhdistäminen ei vaikuta 

osakkeiden kokonaismarkkina-arvoon, paitsi pyöristysosakkeiden lunastuksen osalta. Trainers’ 

Housen osakkeen hinta ja siten sijoituksesi arvo määräytyy päivittäisessä kaupankäynnissä 

Helsingin pörssissä, ja vaikka yhdistämisellä ei ole välitöntä suoraa vaikutusta Trainers’ Housen 

osakkeiden arvoon, yhdistämisen tarkoitus on kaupankäyntiolosuhteiden parantaminen sekä 

joustavuuden lisääminen mahdollisen varojenjaon yhteydessä, minkä Trainers’ House uskoo 

olevan hyödyllistä osakkeenomistajille. 

 

Seuraava esimerkki havainnollistaa kuvitteellista osakkeiden 5:1 -yhdistämisen tulosta. Oletetaan, 

että sijoittajalla on 100 osaketta, ja osakkeen markkinahinta on 0,10 euroa osakkeelta, jolloin koko 

sijoituksen arvo on 10 euroa. Oletetaan myös, että osakkeen hinta ei muutu markkinoilla mistään 

muusta syystä. Kun 5 osaketta on yhdistetty yhdeksi, sijoittaja omistaa 20 osaketta hinnaltaan 0,50 

euroa osakkeelta, jolloin sijoituksen arvo on yhä 10 euroa. 

 

7. Vaikuttaako osakkeiden yhdistäminen omistukseeni yhtiössä? 

 

Ei, paitsi mahdollisten pyöristysosakkeiden lunastamisen osalta, missä tapauksessa sijoittajan 

omistus Trainers’ Housessa vähenee osakkeen murto-osan verran. 

 

8. Miten saan yhdistetyt osakkeet arvo-osuustililleni? 

Mikäli osakkeesi ovat arvo-osuustilillä, uusi osakemäärä näkyy tililläsi automaattisesti osakkeiden 

yhdistämisen jälkeen. Voit ottaa yhteyttä tilinhoitajaasi, mikäli sinulla on lisäkysymyksiä ajoitukseen 

liittyen. 

 

9. Miten osakkeiden yhdistäminen vaikuttaa ulkona olevien osakkeiden lukumäärään ja 

osakekohtaisen tuloksen laskentaan? 

Yhdistämishetkellä ulkona olevien osakkeiden lukumäärä jaetaan 5:llä ja osakekohtainen tulos 

kerrotaan 5:llä. 

 

10. Miksi yhdistämissuhteeksi on valittu juuri 5:1? 

Yhdistämissuhteeksi on valittu 5:1, jotta yhdistämistä seuraava yksittäisen osakkeen arvo olisi 

järkevällä tasolla ja jotta pystyttäisiin lisäämään joustavuutta mahdollisessa varojenjaossa. Lisäksi 

on haluttu pitää mahdollisimman pienenä sellaisten osakkeenomistajien lukumäärä, joilta 



yhdistämisessä lunastetaan koko osakeomistus tai joille yhdistämissuhde johtaa osakkeen murto-

osaan. 

 

11. Mikä on yhdistämisen aikataulu? 

 

27.6.2019: Ylimääräinen yhtiökokous 

Trainers’ Housen ylimääräinen yhtiökokous kokoontuu päättämään osakkeiden yhdistämisestä 

 

1.7.2019: Osakkeiden yhdistämispäivä 

Osakkeiden yhdistämispäivän perusteella määräytyy osakkeenomistajan oikeus pyöristämisen 

perusteella lunastettujen osakkeiden myynnistä saatuihin varoihin 

 

2.7.2019: Osakkeiden mitätöinti 

Osakkeiden mitätöinti ja yhtiön uusi kokonaisosakemäärä näkyvät kaupparekisterissä viimeistään 

arviolta 2.7.2019. 

 

2.7.2019: Kaupankäynti uudella osakemäärällä alkaa 

Kaupankäynti yhtiön osakkeiden uudella kokonaismäärällä sekä uudella ISIN-tunnuksella alkaa 

Nasdaq Helsingissä arviolta 2.7.2019. 

 

9.7.2019: Murto-osien johdosta lunastetut maksetaan osakkeenomistajille 

Pyöristämisen perusteella myydyistä osakkeista saadut varat maksetaan niihin oikeutetuille 

osakkeenomistajille arviolta 9.7.2019. 

 


