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Westend ICT Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus ehdottaa, että 27.12.2010 kokoontuva 
ylimääräinen yhtiökokous päättää suunnatusta osakeannista seuraavin ehdoin: 
 
1. Osakkeiden lukumäärä ja merkintäoikeus 
 
Yhtiön uusia osakkeita tarjotaan merkittäväksi 409.665.891 kappaletta. Osakkeet 
tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Innofactor Oy:n 
osakkeenomistajien merkittäväksi heidän omistuksen mukaisessa suhteessa.  
 
2. Peruste merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle 
 
Yhtiö on 3.12.2010 solminut merkitsijöiden kanssa yhtiöiden yhdistymistä 
koskevan osakekauppasopimuksen. Yhtiön uudet osakkeet tarjotaan 
merkitsijöille kauppahinnan kokonaissuorituksena liittyen edellä mainittuun 
osakekauppaan, jolla Yhtiö hankkii omistukseensa merkitsijöiltä yli 90 % 
Innofactor Oy:n osakkeista. Vastikkeena saatavat Innofactor Oy:n osakkeet ja 
yhdistyminen laajentavat ja vahvistavat Yhtiön liiketoimintaa. 
Merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 
edellyttämä yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 
 
3. Merkintähinta, apporttiehto ja merkintähinnan merkintä taseessa 
 
Osakkeen merkintähinta on 0,04 euroa ja yhteenlaskettu merkintähinta on 
16.386.635,64 euroa.  
 
Osakkeiden merkintä tapahtuu apporttiehdoin siten, että osakkeiden 
yhteenlaskettu merkintähinta suoritetaan kokonaisuudessaan luovuttamalla 
Yhtiölle merkintähetkellä vähintään 2.871.279 kappaletta Innofactor Oy:n 
osaketta kuitenkin niin, että vastaanotettavien osakkeiden lukumäärä 
merkintähetkellä on yli 90 % Innofactor Oy:n kaikista osakkeista.  
 
Merkintähinta on Yhtiön ja merkitsijöiden välisessä osakekauppasopimuksessa 
sovittu hinta. Osakkeiden merkintähinnan määräytyminen perustuu 
kokonaisjärjestelyyn, jolla yhtiö hankkii yli 90 % Innofactor Oy:n osakekannasta. 
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Hallituksen käsityksen mukaan hankittavien Innofactor Oy:n osakkeiden arvo 
vastaa siitä vastikkeena annettavien uusien osakkeiden käypää arvoa. Yhtiön 
hallitus on laatinut osakeyhtiölain 9 luvun 12 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
selvityksen apporttiomaisuuden arvosta ja tilintarkastaja on antanut lausunnon 
selvityksestä. 
 
Merkintähinnasta 2.000.000 euroa kirjataan osakepääomaan ja 14.386.635,64 
euroa kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.  
 
4. Osakkeiden merkintä ja maksu 
 
Osakkeiden merkintä ja maksu suoritetaan 27.12.2010 Asianajotoimisto Mikko 
Salminen Oy:n toimitiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 48 B, 00100 Helsinki. 
 
5. Osinko- ja muut osakeoikeudet 
 
Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muihin osakeoikeuksiin niiden 
rekisteröinnistä lukien. Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-
osuusjärjestelmässä. 
 
6. Muut seikat 
 
Yhtiön hallitus päättää kaikista muista suunnattuun osakeantiin liittyvistä 
seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä mukaan lukien 
osakkeiden jakautumisesta Innofactor Oy:n osakkeenomistajien kesken siinä 
tapauksessa, että osakkeiden jako ei mene tasan. 
 
Osakeannin perusteella yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee nykyisestä 
175.571.096 osakkeesta 585.236.987 osakkeeseen. Uudet osakkeet vastaavat 
70 % osakeannin jälkeisestä osakemäärästä. 
 
 
Espoossa joulukuun 3. päivänä 2010 
 
 
HALLITUS 
 
 
 
Liite: Hallituksen OYL 9:12 § 2 mom. tarkoitettu selvitys 


