
 

 

Preato Capital AB – Julkinen ostotarjous 
 
Preato Capital AB aloittaa pakollisen julkisen ostotarjouksen Yleiselektroniikka Oyj:n osak-
keista 24.7.2019. 
 
Preato Capital AB 
Pörssitiedote 
22.7.2019 klo 12.00 
 
TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄ-
LILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UU-
DESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA SEN 
JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SOVELTUVAN SÄÄNTELYN VASTAISTA. 
 
Preato Capital AB (”Preato Capital” tai ”Tarjouksentekijä”) julkisti 12.7.2019 pakollisen julkisen ostotarjouk-
sen kaikista Yleiselektroniikka Oyj:n (”Yleiselektroniikka” tai ”Yhtiö”) osakkeista (”Ostotarjous”). Preato Ca-
pital omistaa tämän tiedotteen päivämääränä yhteensä 1 567 224 Yleiselektroniikan osaketta, mikä vastaa 
61,16 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Yhtiöllä on tämän tiedotteen päivä-
määränä hallussa 9 289 kappaletta omia osakkeitaan, mikä vastaa noin 0,36 prosenttia Yhtiön kaikista osak-
keista ja äänistä. 
 
Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Ostotarjousta koskevan suomenkielisen tarjousasiakirjan (”Tarjous-
asiakirja”). Tarjousasiakirja on saatavilla suomenkielisenä arviolta 22.7.2019 alkaen internetissä osoitteessa 
https://www.taalerikapitaali.com/yleiselektroniikka-oyj-ostotarjous sekä arviolta 23.7.2019 alkaen Nasdaq 
Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) toimipaikasta osoitteessa Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki. 
 
Ostotarjouksessa tarjottava käteisvastike on 8,70 euroa jokaisesta Yleiselektroniikan osakkeesta, jonka osalta 
Ostotarjous on sen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu (”Tar-
jousvastike”). Tarjousvastike vastaa korkeinta Tarjouksentekijän Yleiselektroniikan osakkeesta maksamaa 
hintaa tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltävänä kuuden kuukauden ajanjaksona. Mikäli Yhtiö päättää en-
nen Ostotarjouksen toteuttamispäivää osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 13 luvun 1 §:n mukaisesta 
osingon tai muiden jakokelpoisten varojen jakamisesta ja Ostotarjouksen hyväksyneellä osakkeenomistajalla 
on oikeus kyseiseen osinkoon tai kyseisiin muihin jakokelpoisiin varoihin, osakekohtaista Tarjousvastiketta 
alennetaan osakkeelle maksettavan osingon tai muun varojenjaon määrällä, mikäli Tarjouksentekijä ei ole an-
tanut suostumustaan osingon tai muiden varojen jakoon ja mikäli Ostotarjouksen toteuttamiseen liittyvää 
kauppaa ei ole selvitetty ennen osingon tai muun varojenjaon täsmäytyspäivää. 
 
Tarjousvastike on pyöristettynä 14,47 prosenttia korkeampi kuin Yhtiön osakkeiden päätöskurssi 7,60 euroa 
Helsingin Pörssissä 13.6.2019 eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen tarjousvelvollisuuden syntymistä. 
Tarjousvastike vastaa Yleiselektroniikan osakkeista Helsingin Pörssissä maksettujen hintojen kaupankäynti-
määrillä painotettua keskiarvoa kolmen (3) kuukauden aikana ennen tarjousvelvollisuuden syntymistä koro-
tettuna pyöristettynä 11,60 prosentin suuruisella preemiolla sekä osakkeista Helsingin Pörssissä maksettujen 
hintojen kaupankäyntimäärillä painotettua keskiarvoa kahdentoista (12) kuukauden aikana ennen tarjousvel-
vollisuuden syntymistä korotettuna pyöristettynä 9,70 prosentin suuruisella preemiolla. 
 
Tarjousvastike on määritetty sillä perusteella, että liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden luku-
määrä on 2 553 211 Tarjousasiakirjan päivämääränä. Mikäli osakkeiden lukumäärä kasvaa tai Yhtiö antaa osa-
keyhtiölain 10 luvun nojalla osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ennen Ostotarjouksen toteuttamista, 
Tarjouksentekijällä on oikeus tarkistaa Tarjousvastiketta. 
 
Ostotarjouksen hyväksymisaika (”Tarjousaika”) alkaa 24.7.2019 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 15.8.2019 
klo 16.00 (Suomen aikaa), ellei Tarjousaikaa jatketa tai keskeytetä Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Tar-
jousaika on kuitenkin vähintään kolme (3) viikkoa. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden hankkia Yh-
tiön osakkeita Tarjousaikana ja/tai Tarjousajan jälkeen julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä tai 
muutoin. 
 
Yleiselektroniikan hallituksen lausunto Ostotarjouksesta julkistetaan Tarjousaikana arviolta 6.8.2019 ja Tar-
jousasiakirjaa tullaan täydentämään kyseisellä lausunnolla viipymättä sen julkistamisen jälkeen. Lisäksi Yhtiö 
julkistaa Tarjousaikana 6.8.2019 puolivuosikatsauksen ajalta 1.1.–30.6.2019 ja Tarjousasiakirjaa tullaan täy-
dentämään kyseisellä puolivuosikatsauksella viipymättä sen julkistamisen jälkeen. 
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Useimmat suomalaiset tilinhoitajat lähettävät asiakkainaan oleville Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yh-
tiön osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille ilmoituksen Ostotarjouksesta sekä siihen liittyvät ohjeet 
ja hyväksymislomakkeen. Osakkeenomistajat, jotka eivät saa tällaista ilmoitusta tilinhoitajaltaan tai omaisuu-
denhoitajaltaan, voivat ottaa yhteyttä OP Yrityspankki Oyj:öön tai mihin tahansa OP Ryhmään kuuluvan 
osuuspankin konttoriin, jossa tällaiset osakkeenomistajat saavat tarvittavat tiedot ja voivat antaa hyväksyn-
tänsä.  
 
Niiden Yhtiön osakkeenomistajien, joiden osakkeet on hallintarekisteröity ja jotka haluavat hyväksyä Ostotar-
jouksen, tulee antaa hyväksyntänsä hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.  
 
Ostotarjouksen ehdot ovat kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä (Liite 1). 
 
Helsinki, 22.7.2019 
Preato Capital AB 
 
Lisätietoja: 
Simon Hallqvist, hallituksen puheenjohtaja, Preato Capital AB 
puh +358 40 510 27 60 
 
Preato Capital lyhyesti 
Preato Capital on vuonna 2004 toimintansa aloittanut yksityisessä omistuksessa oleva sijoitusyhtiö. Preato 
Capital sijoittaa enemmistöihin pohjoismaalaisissa vakiintuneissa ja kannattavissa pienissä ja keskisuurissa 
yrityksissä, joilla on toimivaksi todistettu liiketoimintamalli ja hyvä kassavirta. Preato Capitalilla ei ole ennalta 
määriteltyä omistusaikaa sijoituksilleen eikä se hae aktiivisesti irtaantumisia, vaan kehittää omistuksessaan 
olevia yrityksiä aktiivisesti ja pitkäjänteisesti tiiviissä yhteistyössä kohdeyhtiöiden johdon kanssa. Preato Ca-
pitalilla on toimistot sekä Helsingissä että Tukholmassa. 
 
Yleiselektroniikka lyhyesti 
Yleiselektroniikka on suomalainen vuonna 1969 perustettu elektroniikka-alan yritys. Yhtiö on yksi Suomen 
merkittävimmistä komponentti- ja tuotantolaitetoimittajista vaativiin elektroniikka- ja tietoliikennekohtei-
siin. Yleiselektroniikan palveluksessa on yli 200 henkilöä, joista noin 50 Suomessa. Suomen lisäksi yhtiöllä on 
liiketoimintaa Baltian maissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 57,2 milj. euroa. Yrityksen pää-
konttori on Espoossa, minkä yhteydessä sijaitsee myös myymälä ja tuotevarasto. Yleiselektroniikka on ollut 
listattuna Helsingin pörssissä vuodesta 1988. 
 
TÄMÄ  PÖRSSITIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA 
TAI  KEHOTUSTA  TEHDÄ  MYYNTITARJOUSTA.  ERITYISESTI  TÄMÄ  PÖRSSITIEDOTE EI OLE TAR-
JOUS  MYYDÄ  TAI  TARJOUSPYYNTÖ  OSTAA  MITÄÄN  TÄSSÄ  TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPA-
PEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, KANADAAN, 
HONGKONGIIN, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN.  SIJOITTAJIEN TULEE 
HYVÄKSYÄ OSAKKEITA  KOSKEVA  OSTOTARJOUS  YKSINOMAAN  TARJOUSASIAKIRJAAN  SISÄLLY-
TETTYJEN TIETOJEN   POHJALTA.  TARJOUKSIA  EI  TEHDÄ  SUORAAN  TAI  VÄLILLISESTI  MILLÄÄN 
ALUEILLA, JOILLA OSTOTARJOUKSEN TEKEMINEN TAI HYVÄKSYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN 
VASTAISTA,  TAI  MIKÄLI  ALUEELLA  VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKIS-
TERÖINTEJÄ  TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN  KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OS-
TOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI. 
 
OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ  EIKÄ OSAKKEITA  HYVÄKSYTÄ HANKITTAVAKSI HENKILÖILTÄ TAI 
HENKILÖIDEN  PUOLESTA  SUORAAN  TAI  VÄLILLISESTI MISSÄÄN SELLAISESSA VALTIOSSA, JOSSA   
OSTOTARJOUKSEN   TEKEMINEN   TAI   SEN   HYVÄKSYMINEN  OLISI  SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄN-
NÖN  TAI  MÄÄRÄYSTEN  NOJALLA  KIELLETTYÄ. TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ   HY-
VÄKSYMISLOMAKKEITA   EI  NIIDEN  JULKISTAMISEN  JÄLKEEN  LEVITETÄ, LÄHETETÄ  EDELLEEN 
TAI VÄLITETÄ  EIKÄ NIITÄ SAA  LEVITTÄÄ, LÄHETTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ  ALUEELLE  TAI  
ALUEELTA,  JOSSA  SE  ON  SOVELTUVAN  LAINSÄÄDÄNNÖN TAI MÄÄRÄYSTEN  NOJALLA KIELLET-
TYÄ.  OSTOTARJOUSTA EI  ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI  (MILLÄÄN  TAVALLA  
MUKAAN  LUKIEN,  RAJOITUKSETTA,  SÄHKÖPOSTITSE, POSTITSE,   TELEFAKSILLA,   PUHELIMITSE  
TAI  INTERNETIN  VÄLITYKSELLÄ,  MILLÄÄN OSAVALTIOIDEN  VÄLISEN TAI ULKOMAISEN KAUPAN  
VÄLINEELLÄ TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN  KAUTTA)  YHDYSVALLOISSA, 
AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRI-
KASSA TAI  NÄIHIN  MAIHIN.  MIKÄ  TAHANSA OSTOTARJOUKSEN  VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ ON MI-
TÄTÖN, JOS SE JOHTUU NÄIDEN RAJOITUSTEN SUORASTA TAI VÄLILLISESTÄ RIKKOMISESTA. 
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Vastuuvapauslauseke 
 
Taaleri Kapitaali Oy (”Taaleri”) toimii Tarjouksentekijän taloudellisena neuvonantajana Ostotarjouksen yh-
teydessä. Se ei pidä Ostotarjouksen osalta ketään muuta asiakkaanaan eikä tarjoa Taalerin asiakkaille tarjottua 
suojaa tai anna neuvoja kenellekään muulle kuin Tarjouksentekijälle. 



OSTOTARJOUKSEN EHDOT 

Ostotarjouksen kohde 

Preato Capital AB (”Tarjouksentekijä”) tekee alla esitettyjen ehtojen mukaisesti pakollisen ostotarjouksen kaikista 

Yleiselektroniikka Oyj:n (”Yleiselektroniikka” tai ”Yhtiö”) liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista 

(”Osakkeet”), jotka eivät ole Yhtiön tai minkään sen tytäryhtiön hallussa (”Ostotarjous”).  

 

Tarjousvastike 

Tarjousvastike on 8,70 euron jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on sen ehtojen mukaisesti pätevästi hy-

väksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu (”Tarjousvastike”). 

 

Mikäli Yhtiö päättää ennen Ostotarjouksen toteuttamispäivää osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) (”Osakeyhtiö-

laki”) 13 luvun 1 §:n mukaisesta osingon tai muiden jakokelpoisten varojen jakamisesta ja Ostotarjouksen hyväksyneel-

lä osakkeenomistajalla on oikeus kyseiseen osinkoon tai kyseisiin muihin jakokelpoisiin varoihin, osakekohtaista Tar-

jousvastiketta alennetaan Osakkeelle maksettavan osingon tai muun varojenjaon määrällä, mikäli Tarjouksentekijä ei 

ole antanut suostumustaan osingon tai muiden varojen jakoon ja mikäli Ostotarjouksen toteuttamiseen liittyvää kauppaa 

ei ole selvitetty ennen osingon tai muun varojenjaon täsmäytyspäivää. 

 

Tarjousvastike on määritetty sillä perusteella, että liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien Osakkeiden lukumäärä on 2 

553 211 tämän tarjousasiakirjan (”Tarjousasiakirja”) päivämääränä. Yhtiöllä on Tarjousasiakirjan päivämääränä hal-

lussa 9 289 kappaletta sen omia osakkeita. Mikäli Osakkeiden lukumäärä kasvaa tai Yhtiö antaa Osakeyhtiölain 10 

luvun nojalla Osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ennen Ostotarjouksen toteuttamista, Tarjouksentekijällä on 

oikeus tarkistaa Tarjousvastiketta. 

 

Tarjousaika 

Tarjousaika alkaa 24.7.2019 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 15.8.2019 klo 16.00 (Suomen aikaa) (”Tarjousaika”), 

ellei Tarjousaikaa jatketa alla esitetyn mukaisesti. Ostotarjouksen hyväksynnän tulee olla perillä vastaanottajalla ennen 

Tarjousajan päättymistä kohdassa ”–Ostotarjouksen hyväksymismenettely” kuvatulla tavalla. Tarjousaika on kuitenkin 

vähintään kolme (3) viikkoa. 

 

Tarjouksentekijä voi jatkaa Tarjousaikaa ilmoittamalla tästä tiedotteella Tarjousajan kuluessa joko niin, että tarjousaika 

jatkuu toistaiseksi, tai niin, että tarjousaika päättyy erikseen määrättynä päivänä vähintään kahden viikon kuluttua Tar-

jousajan jatkamista koskevasta ilmoituksesta. Tarjouksentekijä ilmoittaa mahdollisesta Tarjousajan jatkamisesta pörssi-

tiedotteella ennen alkuperäisen Tarjousajan päättymistä. Tarjouksentekijä ilmoittaa jatketun Tarjousajan uudelleen 

jatkamisesta tai keskeytetyn jatketun Tarjousajan uudelleen jatkamisesta pörssitiedotteella ennen jatketun tai keskeyte-

tyn jatketun Tarjousajan päättymistä. 

 

Arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen, ”Arvopaperimarkkinalaki”) mukaan Tarjousajan enimmäispituus 

(mahdollinen jatkettu Tarjousaika mukaan luettuna) on kymmenen (10) viikkoa. Finanssivalvonnan (”Finanssivalvon-

ta”) julkista ostotarjousta ja tarjousvelvollisuutta koskevissa määräyksissä ja ohjeissa (9/2013, muutoksineen) tarkoite-

tun erityisen esteen vuoksi Tarjouksentekijä voi jatkaa Tarjousaikaa yli kymmenen (10) viikkoa edellyttäen, että Yhtiön 

liiketoiminta ei vaikeudu kohtuuttoman kauan. Tällöin Tarjouksentekijä ilmoittaa uuden päättymispäivän viimeistään 

kaksi (2) viikkoa ennen jatketun Tarjousajan päättymistä.  

 

Tarjouksentekijä voi keskeyttää jatketun Tarjousajan sekä toteuttaa kohdan ”–Osakkeiden maksuehdot ja selvitys” mu-

kaisesti niiden Osakkeiden oston, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä tätä hyväksymistä ole pätevästi 

peruutettu. Tarjouksentekijän keskeyttäessä jatketun Tarjousajan Tarjouksentekijä ilmoittaa sitä koskevasta päätökses-

tään pörssitiedotteella mahdollisimman pian sen jälkeen, kun päätös on tehty, ja joka tapauksessa viimeistään kaksi (2) 

viikkoa ennen keskeytettävän jatketun Tarjousajan päättymistä. Jos Tarjouksentekijä keskeyttää jatketun Tarjousajan, 

jatkettu Tarjousaika päättyy Tarjouksentekijän ilmoittamana aikaisempana ajankohtana. 

 

Mikäli Tarjouksentekijä jatkaa Tarjousaikaa tai keskeyttää Tarjousajan, Tarjousaika päättyy Tarjouksentekijän asetta-

mana uutena päättymisajankohtana. 
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Korotus- ja hyvitysvelvollisuus 

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden hankkia Osakkeita Tarjousaikana (mukaan lukien mahdollinen jatkettu 

Tarjousaika) ja/tai Tarjousajan jälkeen julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä tai muulla tavoin tai muutoin 

Ostotarjouksen ulkopuolelta.  

 

Jos Tarjouksentekijä tai muu Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitettu taho hankkii ennen Tarjousajan päät-

tymistä Osakkeita Tarjousvastiketta korkeammalla hinnalla tai muutoin Ostotarjousta paremmin ehdoin, Tarjouksente-

kijän tulee Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 25 §:n mukaisesti muuttaa Ostotarjouksen ehtoja vastaamaan tätä parem-

min ehdoin tapahtunutta hankintaa (korotusvelvollisuus). Tarjouksentekijän tulee tällöin välittömästi julkistaa korotus-

velvollisuuden syntyminen ja suorittaa Tarjousvastikkeen lisäksi Ostotarjousta paremmin ehdoin tapahtuneen hankin-

nan ja Ostotarjouksessa tarjotun vastikkeen välinen erotus Ostotarjouksen toteuttamisen yhteydessä niille arvopaperin-

haltijoille, jotka ovat hyväksyneet Ostotarjouksen. 

 

Jos Tarjouksentekijä tai muu Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitettu taho hankkii Tarjousajan päättymistä 

seuraavien yhdeksän (9) kuukauden kuluessa Osakkeita Tarjousvastiketta korkeammalla hinnalla tai muutoin Ostotar-

jousta paremmin ehdoin, Tarjouksentekijän tulee Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 25 §:n mukaisesti hyvittää Ostotar-

jouksen hyväksyneille arvopaperinhaltijoille paremmin ehdoin tapahtuneen hankinnan ja Ostotarjouksessa tarjotun 

vastikkeen välinen ero (hyvitysvelvollisuus). Tarjouksentekijän tulee tällöin välittömästi julkistaa hyvitysvelvollisuuden 

syntyminen ja suorittaa Ostotarjousta paremmin ehdoin tapahtuneen hankinnan ja Ostotarjouksessa tarjotun vastikkeen 

välinen erotus yhden (1) kuukauden kuluessa hyvitysvelvollisuuden syntymisestä niille arvopaperinhaltijoille, jotka 

ovat hyväksyneet Ostotarjouksen. 

 

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 25 §:n 5 momentin mukaan hyvitysvelvollisuutta ei kuitenkaan synny siinä tapauk-

sessa, että Tarjousvastikkeen korkeamman hinnan maksaminen perustuu Osakeyhtiölain mukaiseen välitystuomioon, 

edellyttäen, että Tarjouksentekijä tai muu Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitettu taho ei ole ennen väli-

tysmenettelyä tai sen kuluessa tarjoutunut hankkimaan Osakkeita Ostotarjousta paremmin ehdoin. 

 

Ostotarjouksen hyväksymismenettely 

Ostotarjouksen hyväksyntä on annettava arvo-osuustilikohtaisesti. Hyväksynnän antavalla Yhtiön osakkeenomistajalla 

on oltava käteistili Suomessa tai ulkomailla toimivassa rahalaitoksessa. Osakkeenomistaja voi hyväksyä Ostotarjouksen 

ainoastaan ehdoitta ja kaikkien Osakkeiden osalta, jotka ovat hyväksymislomakkeessa mainitulla arvo-osuustilillä sinä 

hetkenä, jolloin hyväksymiseen liittyvä osakkeenomistajan Osakkeita koskeva kauppa toteutetaan. Tarjousaikana annet-

tu hyväksyminen on voimassa myös mahdollisen jatketun Tarjousajan tai keskeytetyn jatketun Tarjousajan loppuun 

asti.  

 

Useimmat suomalaiset tilinhoitajat lähettävät asiakkainaan oleville Euroclear Finland Oy:n (”Euroclear”) ylläpitämään 

Yhtiön osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille ilmoituksen Ostotarjouksesta sekä siihen liittyvät ohjeet ja 

hyväksymislomakkeen. Osakkeenomistajat, jotka eivät saa tällaista ilmoitusta tilinhoitajaltaan tai omaisuudenhoitajal-

taan, voivat ottaa yhteyttä OP Yrityspankki Oyj:öön (“OP”) tai mihin tahansa OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin 

konttoriin, jossa tällaiset osakkeenomistajat saavat tarvittavat tiedot ja voivat antaa hyväksyntänsä.  

 

Niiden Yhtiön osakkeenomistajien, joiden Osakkeet on hallintarekisteröity ja jotka haluavat hyväksyä Ostotarjouksen, 

tulee antaa hyväksyntänsä hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Tarjouksentekijä ei lähetä hy-

väksymislomaketta tai muita Ostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja tällaisille Yhtiön osakkeenomistajille. 

 

Pantattujen Osakkeiden osalta Ostotarjouksen hyväksyminen edellyttää pantinhaltijan suostumusta. Suostumuksen 

hankkiminen on Yhtiön kyseisen osakkeenomistajan vastuulla. Pantinhaltijan suostumus toimitetaan kirjallisena tilin-

hoitajalle.  

 

Yhtiön osakkeenomistajan, joka on merkitty Yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa hyväksyä Ostotarjouksen, tulee 

täyttää, allekirjoittaa ja palauttaa hyväksymislomake osakkeenomistajan arvo-osuustiliä hoitavalle tilinhoitajalle sen 

antamien ohjeiden mukaisesti ja sen asettaman aikarajan kuluessa tai, jos kyseinen tilinhoitaja ei vastaanota hyväksy-

mislomakkeita (esimerkiksi Euroclear), tällainen osakkeenomistaja voi ottaa yhteyttä OP:hen tai mihin tahansa OP 

Ryhmään kuuluvan osuuspankin konttoriin hyväksyäkseen Ostotarjouksen omistamiensa Osakkeiden osalta. Hyväksy-

mislomake tulee toimittaa siten, että se vastaanotetaan Tarjousajan tai, jos Tarjousaikaa on jatkettu, jatketun Tarjous-

ajan kuluessa, huomioiden kuitenkin tilinhoitajan antamat ohjeet.  
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Osakkeenomistaja toimittaa hyväksymislomakkeen haluamallaan tavalla omalla vastuullaan ja hyväksymislomake kat-

sotaan toimitetuksi vasta, kun tilinhoitaja tai OP on sen tosiasiallisesti vastaanottanut. Tarjouksentekijä pidättää itsel-

lään oikeuden hylätä virheellisesti tai puutteellisesti tehdyt hyväksynnät. Tarjouksentekijällä on oikeus hylätä myös 

sellainen hyväksyntä, joka koskee vain osaa samalla arvo-osuustilillä olevista osakkeenomistajan omistamista Osak-

keista.  

 

Hyväksymällä Ostotarjouksen Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttavat OP:n tai tämän valtuuttaman tahon tai arvo-

osuustiliään hoitavan tilinhoitajan kirjaamaan arvo-osuustililleen Osakkeiden luovutusrajoituksen tai myyntivarauksen 

sen jälkeen, kun osakkeenomistaja on toimittanut Ostotarjouksen hyväksymislomakkeen. Lisäksi Ostotarjouksen hy-

väksyneet osakkeenomistajat valtuuttavat OP:n tai tämän valtuuttaman tahon tai arvo-osuustiliään hoitavan tilinhoitajan 

suorittamaan muut tarvittavat kirjaukset ja ryhtymään muihin Ostotarjouksen teknisen toteuttamisen kannalta tarpeelli-

siin toimiin sekä myymään kaikki kyseisellä arvo-osuustilillä Ostotarjouksen toteutuskauppojen hetkellä olevat Osak-

keet Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Ostotarjouksen toteuttamiskaupan tai sen selvityksen yh-

teydessä myyntivaraus tai luovutusrajoitus poistetaan ja kyseiselle osakkeenomistajalle maksetaan Tarjousvastike. 

 

Osakkeenomistaja, joka on Ostotarjouksen ehtojen mukaan pätevästi hyväksynyt Ostotarjouksen eikä ole pätevästi 

peruuttanut hyväksyntäänsä, ei saa myydä tai muutoin määrätä niistä Osakkeista, joiden osalta Ostotarjous on hyväksyt-

ty. Asianomaiselle arvo-osuustilille kirjataan Osakkeita koskeva luovutusrajoitus sen jälkeen, kun osakkeenomistaja on 

toimittanut Ostotarjouksen hyväksymislomakkeen. Jos Ostotarjousta ei toteuteta tai osakkeenomistaja peruuttaa päte-

västi hyväksyntänsä Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, Osakkeita koskeva luovutusrajoitus poistetaan arvo-osuustililtä 

mahdollisimman pian ja arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluessa siitä, kun Ostotarjouksesta luopumisesta on ilmoi-

tettu tai Ostotarjouksen ehtojen mukainen peruutusilmoitus on vastaanotettu. 

 

Peruutusoikeus 

Ostotarjouksen hyväksyminen on sitova, eikä sitä voi peruuttaa, ellei sovellettavasta lainsäädännöstä muuta johdu. 

 

Ostotarjouksen hyväksymisen pätevä peruuttaminen edellyttää, että kirjallinen peruutusilmoitus toimitetaan sille tilin-

hoitajalle, jolle kyseisiä Osakkeita koskeva Ostotarjouksen hyväksymislomake toimitettiin. Jos Osakkeita koskeva hy-

väksymislomake on toimitettu OP:lle, myös peruutusilmoitus tulee toimittaa OP:lle. Jos kyse on hallintarekisteröidyistä 

arvopapereista, haltijan tulee pyytää kyseistä hallintarekisteröinnin hoitajaa tekemään peruuttamisilmoitus. 

 

Jos osakkeenomistaja peruuttaa Ostotarjouksen hyväksyntänsä Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, Osakkeita koskeva 

arvo-osuustilille rekisteröity luovutusrajoitus poistetaan mahdollisimman pian ja arviolta kolmen (3) pankkipäivän 

kuluessa siitä, kun Ostotarjouksen ehtojen mukainen peruutusilmoitus on vastaanotettu.  

 

Osakkeenomistajalla on milloin tahansa ennen Tarjousajan tai, jos Tarjousaikaa on jatkettu, ennen jatketun Tarjousajan 

päättymistä oikeus hyväksyä Ostotarjous uudelleen sellaisten Osakkeiden osalta, joiden osalta Ostotarjouksen hyväk-

syminen on peruutettu, noudattaen kohdassa ”–Ostotarjouksen hyväksymismenettely” kuvattua hyväksymismenettelyä.  

 

Arvo-osuustiliä hoitava tilinhoitaja tai hallintarekisteröinnin hoitaja voi periä peruuttamisesta maksun oman hinnastonsa 

mukaisesti. 

 

Ostotarjouksen tuloksen ilmoittaminen 

Tarjouksentekijä ilmoittaa Ostotarjouksen alustavan tuloksen pörssitiedotteella arviolta ensimmäisenä (1.) Tarjousajan 

tai, soveltuvin osin, jatketun tai keskeytetyn Tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä, ja lopullisen tuloksen 

arviolta kolmantena (3.) Tarjousajan tai, soveltuvin osin, jatketun tai keskeytetyn Tarjousajan päättymistä seuraavana 

pankkipäivänä. Lopullista tulosta koskevassa tiedotteessa vahvistetaan niiden Osakkeiden prosenttimäärä, joiden osalta 

Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu. Tarjousaikana ei ilmoiteta erikseen Osto-

tarjouksen edistymisestä, ellei sovellettavasta lainsäädännöstä muuta johdu. 

 

Osakkeiden maksuehdot ja selvitys 

Niiden Osakkeiden, joiden osalta Ostotarjous on Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksytty eikä hyväk-

syntää ole pätevästi peruutettu, myynti toteutetaan ja kaupat selvitetään arviolta neljäntenä (4.) Tarjousajan päättymistä 

seuraavana pankkipäivänä (”Selvityspäivä”), jonka alustavasti oletetaan olevan 21.8.2019, tai jos Tarjousaikaa on jat-

kettu tai se on keskeytetty, jatketun tai keskeytetyn Tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä. Osakkeiden 

myynti tapahtuu Helsingin Pörssissä edellyttäen, että arvopaperien kaupankäyntiin Helsingin Pörssissä sovellettavat 

säännöt sen sallivat. Muutoin Osakkeiden myynti toteutetaan Helsingin Pörssin ulkopuolella.  
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Tarjousvastike maksetaan Selvityspäivänä osakkeenomistajan arvo-osuustilin hoitotilille tai niiden osakkeiden osalta, 

joiden omistus on hallintarekisteröity, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan hyväksymislomakkeessa 

määritellylle pankkitilille. Tarjousvastiketta ei missään tapauksessa makseta pankkitilille, joka sijaitsee Yhdysvalloissa, 

Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai millään muulla alueella, 

jossa Ostotarjousta ei saa tehdä (katso kohta ”Tärkeää tietoa”), ja kaikki omaisuudenhoitajien tai hallintarekisteröinnin 

hoitajien ohjeistukset näillä alueilla sijaitsevien pankkitilien osalta hylätään. Osakkeenomistajan maksusuorituksen 

todellinen vastaanottoaika riippuu kussakin tapauksessa rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikatauluista ja osak-

keenomistajan ja tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan välisistä sopimuksista. 

 

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden lykätä Osakkeen Tarjousvastikkeen maksamista, mikäli suoritus estyy tai 

keskeytyy ylivoimaisen esteen vuoksi. Tarjouksentekijä suorittaa maksun kuitenkin heti, kun suorituksen estävä tai 

keskeyttävä ylivoimainen este on ratkaistu. 

 

Omistusoikeuden siirtyminen 

Omistusoikeus Osakkeisiin, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, siirtyy Tarjouksentekijälle Tarjousvas-

tikkeen maksamista vastaan.  

 

Varainsiirtovero ja muut maksut 

Osakkeiden myynnistä ei mene varainsiirtoveroa. Mikäli varainsiirtovero kuitenkin perittäisiin, Tarjouksentekijä mak-

saa Osakkeiden myynnin yhteydessä mahdollisesti Suomessa perittävän varainsiirtoveron.  

 

Kukin osakkeenomistaja vastaa tilinhoitajien, omaisuudenhoitajien, hallintarekisteröinnin hoitajien tai muiden tahojen 

veloittamista mahdollisten vakuuksien vapauttamiseen tai mahdollisten muiden Osakkeiden myynnin estävien rajoitus-

ten poistamiseen liittyvistä palkkioista sekä palkkioista, jotka liittyvät osakkeenomistajan tekemän hyväksynnän peruut-

tamiseen kohdan ”Peruutusoikeus” mukaisesti. Tarjouksentekijä vastaa muista tavanomaisista kuluista, jotka aiheutuvat 

Ostotarjouksen edellyttämistä arvo-osuuskirjauksista, Ostotarjouksen mukaisten Osakkeita koskevien kauppojen toteut-

tamisesta tai Osakkeen Tarjousvastikkeen maksamisesta. 

 

Muut asiat 

Tähän Tarjousasiakirjaan ja Ostotarjoukseen sovelletaan Suomen lakia. Ostotarjouksesta mahdollisesti aiheutuvat eri-

mielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 

 

Ostotarjousta ei tehdä, eikä Osakkeita hyväksytä ostettavaksi keneltäkään tai kenenkään puolesta suoraan tai välillisesti 

alueilla, joilla sen tekeminen olisi lainvastaista, eikä tätä Tarjousasiakirjaa tai siihen liittyviä hyväksymislomakkeita 

levitetä tai välitetä eikä niitä saa levittää tai välittää millään tavalla, kuten postitse, telefaksilla, sähköpostilla tai puheli-

mitse taikka millään muullakaan tavalla, alueille tai alueilta, joilla se olisi lainvastaista. Ostotarjousta ei erityisesti tehdä 

suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-

Afrikassa taikka muilla sellaisilla alueilla, joilla se olisi lainvastaista, eikä minkään tällaisten valtioiden postipalvelui-

den kautta tai millään tällaisen valtion osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään täl-

laisen valtion kansallisen arvopaperipörssin kautta. Ostotarjousta ei voida hyväksyä minkään tällaisen tavan tai välineen 

kautta Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa taikka 

muulta alueelta, missä se olisi lainvastaista, eikä sellaisten henkilöiden puolesta, jotka asuvat tai oleskelevat tällaisilla 

alueilla. 
 

 


