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Magnetic MRO AS kavandab uute aktsiate
emiteerimist
Magnetic MRO AS sõlmis investoritega lepingud täiendava kapitali kaasamiseks kuni
8,95 miljoni euro ulatuses.
Magnetic MRO AS (edaspidi MMRO) aktsiakapitali plaanitakse suurendada 1 090 188,00
eurolt 1 283 200 euroni, emiteerides kuni 30 158 uut aktsiat nimiväärtusega 6,4 eurot,
väljalaskehinnaga kokku kuni 8 950 000 eurot.
„Magnetic MRO-l on kokku 11 erinevat äriüksust. Mõned neist on rohkem kasumile ja
teised kasvule orienteeritud. Oluline osa kaasatavast kapitalist suunatakse meie
kasvavate äriüksuste orgaanilise kasvu toetamisse,“ sõnas Magnetic MRO tegevjuht
Risto Mäeots.
Lepingute kohaselt on Shenzhen Yongtai Trading Co., Limited’il, Hiina Rahvavabariigi
seaduste alusel asutatud piiratud vastutusega äriühingul, õigus märkida kuni 26 957
MMRO uut aktsiat väljalaskehinnaga kokku 8 000 000 eurot, mis annab äriühingule kuni
13,44% osaluse MMROs, ning Sapphire Investment Holding Limited’il, Hong Kongi
seaduste alusel asutatud piiratud vastutusega äriühingul, on õigus märkida kuni 3201
MMRO uut aktsiat väljalaskehinnaga kokku 950 000 eurot, mis annab talle kuni 1,60%
osaluse MMROs. Investorid saavad uusi aktsiaid märkida mitmes jaos üheaastase
perioodi jooksul. Shenzhen Yongtai Trading Co., Limited vajab uute aktsiate
märkimiseks Hiina Rahvavabariigi teatud regulatiivseid nõusolekuid.
Pärast uute aktsiate märkimist täies ulatuses on MMRO registreeritud aktsiakapital
1 283 200 eurot ning MMRO aktsiate koguarv 200 500. Praeguse ainuaktsionäri Hangxin
Aviation Services Co., Limited’i 100% osalus võib uute aktsiate märkimise tulemusena
väheneda 84,96%-ni.

Investoritest:
Shenzhen Yongtai Trading Co., Limited on Hiinas registreeritud ettevõte, mille tegevus hõlmab
kauplemist, eksporti ja importi, lennukite ja nende komponentide müüki ja hooldust ning
investeeringuid.
Sapphire Investment Holding Limited on Hong Kongis registreeritud investeerimisfirma.

Ettevõttest:
2017. aastal Eesti aasta ettevõtteks valitud Magnetic MRO AS on üks viimase aja suuremaid edulugusid
Eesti ettevõtlusmaastikul. Lennukite täishooldust pakkuva Magnetic MRO kliendilisti kuulub mitmeid
rahvuslikke lipukandjaid, nagu Austrian Airlines, Finnair, Air Baltic ja British Airways, ning palju teisi
juhtivaid lennufirmasid üle maailma. 2018. aastast alates Hiina omanikele kuuluva ettevõtte peakontor
asub Tallinnas, tütarfirmad Leedus, Suurbritannias ja Hollandis, ning harukontorid ja hooldusjaamad
erinevates Euroopa, Ameerika, Aasia, Lähis-Ida ja Aafrika riikides. Ettevõtte erinevates üksustes töötab
kokku ligi 600 inimest.

