
Hallituksen selostus tammi-kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksen jälkeisistä 
Soprano Oyj:n (”Yhtiö”) asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista 
 
Yhtiön hallitus toteaa tällä lausumalla osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 2 momentin 4 kohdan 
mukaisena selostuksenaan, että Yhtiön 26.8.2022 julkaistun tammi-kesäkuun 2022 
puolivuosikatsauksen jälkeiset Yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavat tapahtumat 
ilmenevät Yhtiön julkaisemista pörssitiedotteista.  Pörssitiedotteet ovat osakkeenomistajien 
nähtävänä Yhtiön internet-sivuilla osoitteessa 
https://soprano.fi/sijoittajille/julkaisut/porssitiedotteet/. 
 
Yhtiö on tiedottanut 20.9.2022 julkaistulla pörssitiedotteella Yhtiön hallituksen hyväksyneen 
Wetteristä ja Themis Holdingista tehdyn due diligence -tarkastuksen. Wetteri -järjestelyyn 
liittyen yhtiö on 23.9.2022 tiedottanut Finanssivalvonnan kannanotosta, jonka mukaisesti 
pakolliselle ostotarjousvelvollisuudelle ei myönnetä poikkeuslupaa haetun mukaisesti, sekä 
siitä, että Finanssivalvonta on katsonut, että tarjousvelvollisuus Yhtiön osakkeista on 
syntynyt Simula Invest Oy:lle, jonka on toteutettava julkinen ostotarjous Yhtiön osakkeista. 
Yhtiö on 21.10.2022 tiedottanut saaneensa Simula Invest Oy:ltä tiedon koskien julkista 
ostotarjousvelvollisuutta, jonka mukaan Simula Invest Oy on hakenut poikkeuslupaa 
Finanssivalvonnalta ostotarjouksen määräaikoihin.  
 
Yhtiö on 26.10.2022 julkaissut tulosvaroituksen, jonka mukaan Yhtiö arvioi päivitetyssä 
tulosohjauksessaan, että Soprano Oyj konsernin liiketuloksen ennakoidaan olevan parempi 
kuin vuoden 2021 liiketulos -573 tuhatta euroa ja vuoden 2022 liikevaihdon ennakoidaan 
olevan samalla tasolla kuin vuoden 2021 liikevaihto 11 002 tuhatta euroa.  
 
Yhtiö on 2.11.2022 julkaissut pörssitiedotteen, jonka mukaan Yhtiö on 1.11.2022 jättänyt 
Wetteri-järjestelyyn liittyvän listalleottoesitteen Finanssivalvonnan tarkastettavaksi. 
 
Lisäksi Yhtiö on tiedottanut 8.11.2022 Yhtiön tarkastusvaliokunnan valmisteleman 
ehdotuksen yhtiökokoukselle Yhtiön uuden hallituksen kokoonpanosta ja puheenjohtajasta. 
 
Yhtiö tiedotti 15.11.2022, että Simula Invest Oy sekä Simula Invest Oy:ssä määräysvaltaa 
käyttävä Aarne Simula ovat saaneet Finanssivalvonnalta poikkeusluvan liittyen 2.6.2022 
allekirjoitetun osakevaihtosopimuksen myötä syntyneen Soprano Oyj:n osakkeita koskevan 
pakollisen ostotarjouksen määräaikoihin.  
 
Yhtiö tiedotti 17.11.2022, että Finanssivalvonta on hyväksynyt Soprano Oyj:n 2.6.2022 
julkaisemaan Wetteri-yritysjärjestelyyn liittyvän arvopaperimarkkinalain mukaisen 
Listalleottoesitteen. 
 
Pörssitiedotteet ovat osakkeenomistajien nähtävänä Yhtiön internet-sivuilla edellä 
mainitussa osoitteessa. 
 
Muutoin Yhtiön liiketoimintaa on tammi-kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksen laatimisen 
jälkeen harjoitettu tavanomaisessa laajuudessa, eikä Yhtiön asemaan olennaisesti 
vaikuttavia tapahtumia ole ollut. 
 
Yhtiössä ei ole viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen tehty varojen jakoa koskevaa 
päätöstä. 
 
 
Helsingissä, 17.11.2022 
Soprano Oyj 
Hallitus 


