
Hallituksen suosittelema 
vapaaehtoinen julkinen  
käteisostotarjous kaikista 
Avidly Oyj:n liikkeeseen 
lasketuista ja ulkona 
olevista osakkeista ja 
erityisistä oikeuksista

Tarjousaika 
25.7.–2.9.2022*

Avidlyn hallitus on yksimielisesti 
päättänyt suositella Avidlyn 
osakkeenomistajille ja 
erityisten oikeuksien haltijoille 
ostotarjouksen hyväksymistä.

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjousasiakirja on saatavilla osoitteessa 
investors.avidlyagency.com/adelis.

Tätä markkinointiesitettä ei saa jakaa tai muutoin levittää Australiassa, Kanadassa, Kiinan 
kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueella, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai 
Etelä-Afrikassa tai millään muulla alueella, jossa ostotarjous olisi soveltuvan lain vastain-
en. Lisätietoja, mukaan lukien tietoa arvopaperinhaltijoille Yhdysvalloissa, on saatavilla 
tarjousasiakirjan osiossa “Tärkeitä tietoja”.  

*Tarjouksentekijä varaa oikeuden jatkaa tarjousaikaa.

Julkaisupäivä 25.7.2022

http://investors.avidlyagency.com/adelis


Anton Holding II Oy, Adelis Equity Partners Fund III AB:n epäsuora 
tytäryhtiö (yhdessä sen lähipiiriyhtiöiden kanssa ”Adelis”), 
julkisti 12.7.2022 Avidly Oyj:n hallituksen suositteleman julkisen 
käteisostotarjouksen kaikista Avidly Oyj:n liikkeeseen lasketuista ja 
ulkona olevista osakkeista ja erityisistä oikeuksista. 

 

Adeliksen kattava kokemus ja erinomainen historia teknologiapalveluissa tekevät 

siitä vahvan kumppanin Avidlylle ja sen johtoryhmälle liiketoiminnan kasvattamisen 

jatkamisessa sekä orgaanisesti että add-on-yritysostojen kautta.

Avidlyn hallitus on yksimielisesti päättänyt suositella Avidlyn osakkeenomistajille ja 

erityisten oikeuksien haltijoille ostotarjouksen hyväksymistä. Tietyt Avidlyn suuret 

osakkeenomistajat ja tietyt Avidlyn johdon jäsenet, jotka yhdessä edustavat noin 

57,0 prosenttia Avidlyn liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä 

(huomioiden täysi laimennusvaikutus sillä oletuksella, että kaikki erityiset oikeudet 

muunnettaisiin osakkeiksi), ovat peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään 

ostotarjouksen. 

Jos haluat hyväksyä ostotarjouksen ja vastaanottaa maksun Avidlyn osakkeistasi 

ostotarjouksen toteuduttua, sinun on tarjousasiakirjan mukaisesti pätevästi 

hyväksyttävä ostotarjous 2.9.2022 kello 16.00 (Suomen aikaa) mennessä. 1

Adelis on kasvukumppani hyvin asemoituneille, pohjoismaisille 
yhtiöille. Adelis ryhtyy johdon ja/tai omistajien kumppaniksi 
kehittääkseen kasvusegmenteillä toimivia ja vahvan markkina-
aseman omaavia yhtiöitä. Kerättyään ensimmäisen rahastonsa 
vuonna 2013, Adelis on ollut yksi aktiivisimmista sijoittajista 
pohjoismaiden keskisuurten yritysten markkinoilla tehden 
34 uusille alueille kohdistuvaa sijoitusta ja yli 150 add-on-
yritysostoa. Tällä hetkellä Adelis hallinnoi noin kahden miljardin 
euron pääomia.

Ostotarjous lyhyesti

Adelis lyhyesti

Tärkeitä päivämääriä3 

TARJOUSVASTIKE 

5,50 euroa
OSAKKEELTA KÄTEISENÄ2 

 1 Tarjouksentekijä varaa itsellään oikeuden jatkaa tarjousaikaa.  
2 Tarjottava vastike jokaisesta tietyille Avidlyn johtoryhmän jäsenille sen osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän nojalla annetusta liikkee-

seen lasketusta ja ulkona olevasta erityisestä oikeudesta on 5,49 euroa käteisenä jokaista erityistä oikeutta kohden. 

 3 Olettaen, ettei tarjousaikaa ole jatkettu tai keskeytetty ostotarjouksen ehtojen sekä soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti ja niille ehdollisena.

Osaketarjousvastike sisältää preemion, joka on noin 

48,6 %  
verrattuna Avidlyn osakkeen päätöskurssiin 

(3,70 euroa) First Northissa 11.7.2022, eli 

viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen 

ostotarjouksen julkistamista 

12.7.2022 
Ostotarjouksen julkistus

25.7.2022 
Tarjousaika alkaa

2.9.2022 (alustava) 
Tarjousaika päättyy

28.9.2022 (alustava) 
Osaketarjousvastikkeen ja tarjousvastikkeen erityisestä oikeudesta maksu

5.9.2022 (alustava) 
Ostotarjouksen alustavan tuloksen ilmoittaminen

7.9.2022 (alustava) 
Ostotarjouksen lopullisen tuloksen ilmoittaminen

41,9 %  
verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun 

Avidlyn osakkeen keskikurssiin (3,87 euroa) 

First Northissa ostotarjouksen julkistamista 

välittömästi edeltäneiden kolmen (3) 

kuukauden aikana

Avidlyn osakkeiden ja erityisten oikeuksien yhteenlaskettu 
arvo on ostotarjouksen mukaan noin 32,5 miljoonaa euroa. 



“Pyrimme Adeliksella ryhtymään sellaisten yhtiöiden kumppaneiksi, jotka osoittavat 

merkittävää orgaanista ja epäorgaanista kasvupotentiaalia ja toimivat houkuttelevilla 

markkinasegmenteillä ja joilla on vankka markkina-asema. Perehdyttyämme 

perusteellisesti HubSpot-markkinointiteknologiaekosysteemiin näemme vahvaa 

potentiaalia Avidlyn tulevalle kehitykselle ja kasvulle yksityisesti omistettuna yhtiönä. 

Avidlyn liiketoimintamalli ja johtava asema markkinointiteknologiaekosysteemissä 

yhdistettynä Adelikselta saatavaan tukeen ovat vahva perusta pitkän aikavälin kasvulle. 

Odotamme innolla tiivistä yhteistyötä Avidlyn tiimin kanssa tulevina vuosina.” 

John-Matias Uuttana  

Hampus Nestius 

Adelis 

“Avidly on varsin lyhyen ajan 

sisällä muuttunut käänneyhtiöstä 

kunnianhimoista kansainvälistä kasvu-

strategiaa toteuttavaksi, johtavaksi 

MarTech-alan yritykseksi. Avidlyn 

hallitus on tukenut Yhtiön johtoa 

liiketoiminnan kehittämisessä ja uusien 

kasvumahdollisuuksien etsimisessä 

parhaalla mahdollisella tavalla, tosin 

hyvin niukoilla taloudellisilla resursseilla. 

Olemme hallituksessa myös pohtineet 

huolellisesti Adeliksen kykyä olla 

Avidlylle hyvä omistaja eri sidosryhmien 

näkökulmasta.

Näkemyksemme on, että Avidly hyötyy  

Adeliksen pitkästä kokemuksesta ja  

vahvoista resursseista teknologia-

palveluiden alan yritysten kasvun 

vauhdittajana. Katsomme myös, että  

Adeliksen tarjous edustaa hyvää 

arvonnousua Avidlyn osakkeenomistajille 

ja on siten erinomainen mahdollisuus 

myös heille, nykyisessä globaalissa 

tilanteessa.”

Joakim Fagerbakk 

Hallituksen puheenjohtaja, Avidly 

“Globaali markkinointiteknologia-ala  

kasvaa ja konsolidoituu nopeaa vauhtia.  

Haluamme Avidlyn olevan merkittävästi 

nykyistä tiiviimmin mukana tässä 

kehityksessä ja hakevan selvästi 

nopeampaa kasvua niin orgaanisesti 

kuin yrityskauppojen muodossa. 

Onnistuaksemme tässä tarvitsemme 

rinnallemme vahvan kumppanin.

Uskomme, että Adelis on kumppani, jonka 

kanssa meillä on parhaat mahdollisuudet 

Avidlyn kasvun vauhdittamiseksi ja arvon 

luomiseksi sidosryhmillemme.”

Jesse Maula 

Toimitusjohtaja, Avidly

Milloin minun tulee hyväksyä ostotarjous?
Tarjousaika alkaa 25.7.2022 kello 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 

2.9.2022 kello 16.00 (Suomen aikaa), ellei tarjousaikaa jatketa 

tai keskeytetä.

Miten hyväksyn ostotarjouksen?
Useimmat suomalaiset arvo-osuustilinhoitajat lähettävät 

asiakkailleen ostotarjoukseen liittyvät ohjeet ja 

hyväksymislomakkeen. Niiden Avidlyn osakkeenomistajien, jotka 

eivät saa arvo-osuustilin- tai omaisuudenhoitajaltaan tällaisia 

menettelyohjeita, tulisi ensisijaisesti ottaa yhteyttä omaan arvo-

osuustilin- tai omaisuudenhoitajaansa. Toissijaisesti Avidlyn 

osakkeenomistajat voivat ottaa yhteyttä Evliin sähköpostitse, 

osoitteella operations@evli.com.

Voinko perua hyväksyntäni?
Avidlyn osakkeenomistaja voi milloin tahansa ennen tarjousajan 

päättymistä peruuttaa antamansa ostotarjouksen hyväksynnän 

siihen saakka, kunnes tarjouksentekijä on ilmoittanut 

ostotarjouksen ehdottomaksi. Avidlyn osakkeenomistaja, 

joka peruuttaa ostotarjousta koskevan hyväksyntänsä, on 

velvollinen maksamaan kaikki maksut, jotka arvo-osuustiliä 

hoitava tilinhoitaja tai hallintarekisteröinnin hoitaja perii 

peruuttamisesta. Mahdollisen jälkikäteisen tarjousajan aikana 

annettu ostotarjouksen hyväksyntä on sitova eikä sitä voi 

peruuttaa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Milloin saan maksun osakkeistani? 
Osakkeiden, joiden osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty, 

ja joiden osalta hyväksyntää ei ole asianmukaisesti peruutettu 

ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, myynti ja osto toteutetaan 

viimeistään viidentenätoista (15.) suomalaisena pankkipäivänä 

ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamisen jälkeen. 

Osaketarjousvastike maksetaan samana päivänä tai 

ensimmäisenä (1.) myynnin ja oston toteuttamista seuraavana 

suomalaisena pankkipäivänä.

Mitä tapahtuu, jos en hyväksy ostotarjousta?
Mikäli tarjouksentekijän omistusosuus ylittää 90 

prosenttia Avidlyn osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, 

tarjouksentekijä saa aloittaa pakollisen vähemmistöosakkeiden 

lunastusmenettelyn. Jos et ole hyväksynyt ostotarjousta 

ja pakollinen lunastusmenettely aloitetaan, saatat joutua 

odottamaan maksua osakkeistasi useita kuukausia.

Ohjeita ja lisätietoja  
Avidlyn osakkeen-
omistajille

Mitä tapahtuu, jos tarjouksentekijä ei ole 
saanut yli 90 prosentin omistusosuutta 
Avidlyn osakkeista ja niiden tuottamista 
äänistä tarjousajan päätyttyä? 
Mikäli tarjouksentekijän omistusosuus olisi alle 90 prosenttia, 

mutta yli kaksi kolmasosaa (2/3) Avidlyn osakkeista ja niiden 

tuottamista äänistä, tarjouksentekijä arvioisi vaihtoehtoja jäljellä 

olevien osakkeiden ja mahdollisesti jäljellä olevien erityisten 

oikeuksien hankkimiseksi ajan myötä. Tällöin on mahdollista, 

että Avidly olisi tiettyjen yritysjärjestelyiden kohteena, 

kuten esimerkiksi ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen 

toteutettavat muut Avidlyn osakkeiden ostot tai sulautuminen 

tarjouksentekijään tai mihin tahansa sen lähipiiriyhtiöön tai 

osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeava Avidlyn 

osakeanti. Tarjouksentekijä ei ole tehnyt päätöksiä tällaisten 

yritysjärjestelyiden aikataulusta tai siitä, toteutetaanko sellaisia 

lainkaan. Tarjouksentekijän omistusosuuden jäädessä alle 90 

prosenttiin Avidlyn osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, 

tarjouksentekijä voi myös ostotarjouksen ehtojen mukaisesti 

päättää olla toteuttamatta ostotarjousta.

Mistä saan lisää tietoa ostotarjouksesta?
Tutustu tarjousasiakirjaan, joka on saatavilla osoitteessa  investors.

avidlyagency.com/adelis. Ostotarjouksen hyväksymiseen 

liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä arvo-osuustilin- tai 

omaisuudenhoitajaasi. 

http://investors.avidlyagency.com/adelis
http://investors.avidlyagency.com/adelis


Tässä markkinointiesitteessä on esitetty tiivistelmä eräistä keskeisistä ehdoista tarjouksenteki-
jän tekemässä ostotarjouksessa Avidlyn osakkeista. Ostotarjouksen ehdot kokonaisuudes-
saan on esitetty tarjousasiakirjassa. Tutustu huolella tarjousasiakirjaan ennen kuin päätät 
ostotarjouksen hyväksymisestä. Tarjousasiakirja on saatavilla osoitteessa  
investors.avidlyagency.com/adelis.

 

Tiivistelmä osakkeita 
koskevan ostotarjouksen 
ehdoista

Tarjousvastike

Tarjottava vastike kustakin osakkeesta, jonka osalta ostotarjous on pätevästi 

hyväksytty, ja joiden osalta sitä ei ole asianmukaisesti peruutettu ostotarjouksen 

ehtojen mukaisesti, on 5,50 euroa käteisenä alisteisena mahdollisille oikaisuille.

Tarjousaika

Ostotarjouksen tarjousaika alkaa 25.7.2022 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 

2.9.2022 klo 16.00 (Suomen aikaa), ellei tarjousaikaa jatketa tai keskeytetä.

Tarjouksentekijä voi jatkaa tarjousaikaa (i) aika ajoin, kunnes kaikki 

toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet tai niiden täyttymisen vaatimisesta 

on luovuttu, (ii) minkä tahansa kilpailevan ostotarjouksen yhteydessä 

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 17 §:n mukaisesti ja (iii) jälkikäteisellä tarjousajalla 

ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamisen yhteydessä, jolloin tarjouksentekijä 

myös ilmoittaa ostotarjouksen ehdottomaksi.

Tarjouksentekijä tiedottaa mahdollisesta tarjousajan jatkamisesta tiedotteella 

viimeistään ensimmäisenä (1.) tarjousajan päättymistä seuraavana suomalaisena 

pankkipäivänä.

Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset 

Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa ostotarjous on ehdollinen kunkin seuraavan 

ehdon täyttymiselle tai sille, että tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta kunkin 

niistä täyttymistä sinä päivänä tai ennen sitä päivää, jona tarjouksentekijä julkistaa 

ostotarjouksen lopullisen tuloksen:

i. ostotarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten osakkeiden ja erityisten 

oikeuksien osalta, jotka edustavat yhdessä tarjouksentekijän muutoin 

hankkimien muiden mahdollisten osakkeiden ja erityisten oikeuksien kanssa 

yli 90 prosenttia Avidlyn liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista 

ja äänioikeuksista, laskettuna osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaisesti ja täysi 

laimennusvaikutus huomioiden;

ii. kaikkien tarvittavien viranomaishyväksyntöjen, lupien ja suostumusten, 

mukaan lukien yrityskauppavalvontaan liittyvien hyväksyntöjen, saaminen 

ja että mitkä tahansa kyseisissä hyväksynnöissä, luvissa tai suostumuksissa 

asetetut ehdot tai vaaditut korjaustoimenpiteet tai sitoumukset, mukaan 

lukien mahdolliset vaatimukset divestoida tai pitää erillään omaisuuseriä tai 

toimintoja, tai järjestellä liiketoimintaa uudelleen, ovat kussakin tapauksessa 

tarjouksentekijälle hyväksyttäviä sikäli, että ne eivät (A) muodosta tai 

todennäköisesti johda olennaiseen haitalliseen muutokseen tai (B) aseta 

tarjouksentekijälle vaatimusta suostua minkäänlaisiin toimenpiteisiin koskien 

sen lähipiiriyhtiöitä tai niiden portfolioyhtiöitä;

iii. olennaista haitallista muutosta ei ole tapahtunut yhdistymissopimuksen 

allekirjoituspäivän jälkeen;

iv. tarjouksentekijä ei ole saanut yhdistymissopimuksen allekirjoituspäivän 

jälkeen uutta tietoa, joka muodostaa olennaisen haitallisen muutoksen;

v. Avidly ei ole julkistanut tai antanut tarjouksentekijälle tietoa, joka 

olisi olennaisesti virheellistä, olennaisesti epätäydellistä, tai olennaisesti 

harhaanjohtavaa, ja Avidly ei ole jättänyt julkistamatta mitään tietoa, joka sen 

olisi tullut julkistaa soveltuvien lakien ja määräysten tai First Northin sääntöjen 

mukaan, edellyttäen kussakin tapauksessa, että julkistettu tieto, annettu tai 

antamaton tieto tai tiedon antamisen laiminlyönti muodostaa olennaisen 

haitallisen muutoksen; 

vi. mitään lakia tai määräystä ei ole säädetty ja mikään toimivaltainen tuomioistuin 

tai sääntelyviranomainen ei ole antanut määräystä tai toimeenpannut mitään 

sääntelytoimea, joka estäisi ostotarjouksen toteuttamisen sen ehtojen 

mukaisesti taikka olennaisesti lykkäisi tai olennaisesti haittaisi ostotarjouksen 

toteuttamista sen ehtojen mukaisesti;

vii. Avidlyn hallitus on antanut suosituksensa ostotarjouksen hyväksymiseksi, ja 

suositus on edelleen voimassa, eikä sitä ole peruutettu tai muokattu;

viii. yhdistymissopimusta ei ole irtisanottu ja se on edelleen voimassa, eikä ole 

tapahtunut mitään sellaista, joka antaisi tarjouksentekijälle oikeuden irtisanoa 

yhdistymissopimus; ja

ix. kunkin eräistä suurista osakkeenomistajista antama sitoumus hyväksyä 

ostotarjous on edelleen ehtojensa mukaisesti voimassa.

Ostotarjouksen hyväksymismenettely

Ostotarjouksen hyväksyntä on annettava arvo-osuustilikohtaisesti. Hyväksynnän 

antavalla Avidlyn osakkeenomistajalla on oltava käteistili Suomessa tai ulkomailla 

toimivassa rahalaitoksessa. Osakkeenomistaja voi hyväksyä ostotarjouksen 

Tärkeää 
tietoa

ainoastaan ehdoitta ja kaikkien osakkeiden osalta, jotka ovat hyväksymislomakkeessa 

mainitulla arvo-osuustilillä sinä hetkenä, jolloin osakkeita koskeva kauppa 

toteutetaan. Tarjousaikana annettu hyväksyntä on voimassa myös mahdollisen 

jatketun tai keskeytetyn tarjousajan loppuun asti.

Useimpien suomalaisten arvo-osuustilinhoitajien odotetaan lähettävän asiakkainaan 

oleville Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Avidlyn osakasluetteloon merkityille 

osakkeenomistajille ilmoituksen ostotarjouksesta sekä siihen liittyvät ohjeet ja 

hyväksymislomakkeen. Avidlyn osakkeenomistajien, jotka eivät saa tällaisia ohjeita tai 

hyväksymislomaketta arvo-osuustilinhoitajaltaan tai omaisuudenhoitajaltaan, tulisi 

ensisijaisesti ottaa yhteyttä arvo-osuustilinhoitajaansa tai omaisuudenhoitajaansa. 

Tällaiset osakkeenomistajat voivat toissijaisesti ottaa yhteyttä Evli Oyj:hin 

lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen operations@evli.com saadakseen 

tietoja hyväksynnän antamisesta.

Asianmukaisesti täytetty hyväksymislomake tulee toimittaa siten, että se 

vastaanotetaan tarjousajan (tai jälkikäteisen tarjousajan) kuluessa, kuitenkin aina 

arvo-osuustilinhoitajan antamat ohjeet huomioiden.

Niiden Avidlyn osakkeenomistajien, joiden osakkeet on hallintarekisteröity ja 

jotka haluavat hyväksyä ostotarjouksen, tulee antaa hyväksyntänsä relevantin 

hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Oikeus peruuttaa hyväksyntä

Avidlyn osakkeenomistaja voi milloin tahansa ennen tarjousajan päättymistä 

peruuttaa antamansa ostotarjouksen hyväksynnän siihen saakka, kunnes 

tarjouksentekijä on ilmoittanut ostotarjouksen ehdottomaksi. Tällaisen ilmoituksen 

jälkeen jo annettua ostotarjouksen hyväksyntää ei ole enää mahdollista peruuttaa, 

paitsi mikäli kolmas taho julkistaa kilpailevan julkisen ostotarjouksen Avidlyn 

osakkeista ja erityisistä oikeuksista ennen osakkeita ja erityisiä oikeuksia koskevien 

toteutuskauppojen toteuttamista.

Ostotarjouksen hyväksymisen pätevä peruuttaminen pätevästi tarjottuja osakkeita 

koskien edellyttää kirjallisen peruuttamisilmoituksen toimittamista sille arvo-

osuustilinhoitajalle, jolle kyseisiä osakkeita koskeva ostotarjouksen hyväksymislomake 

toimitettiin. Arvo-osuustiliä hoitava arvo-osuustilinhoitaja voi periä peruuttamisesta 

maksun oman hinnastonsa mukaisesti. Avidlyn osakkeenomistaja, joka peruuttaa 

ostotarjousta koskevan hyväksyntänsä, on velvollinen maksamaan kaikki maksut, 

jotka arvo-osuustiliä hoitava tilinhoitaja tai hallintarekisteröinnin hoitaja perii 

peruuttamisesta.

Mahdollisen jälkikäteisen tarjousajan aikana annettu ostotarjouksen hyväksyntä on 

sitova eikä sitä voi peruuttaa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Maksuehdot ja selvitys

Osakkeiden myynti ja osto toteutetaan viimeistään viidentenätoista (15.) 

suomalaisena pankkipäivänä ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamisen 

jälkeen. Osaketarjousvastike maksetaan kunkin sellaisen Avidlyn osakkeenomistajan, 

joka on pätevästi hyväksynyt ostotarjouksen eikä ole pätevästi peruuttanut 

hyväksyntäänsä, arvo-osuustilin hoitotilille samana päivänä tai ensimmäisenä (1.) 

myynnin ja oston toteuttamista seuraavana suomalaisena pankkipäivänä. 

Mahdollisen jälkikäteisen tarjousajan tilanteessa tarjouksentekijä julkistaa sitä 

koskevan ilmoituksen yhteydessä maksua ja selvitystä koskevat ehdot niiden 

osakkeiden osalta, joiden osalta ostotarjous on hyväksytty tällaisen jälkikäteisen 

tarjousajan aikana.

Ostotarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti millään alueella, jossa tämä olisi 

soveltuvan lain vastaista. Tätä markkinointiesitettä tai tarjousasiakirjaa ja siihen 

liittyviä hyväksymislomakkeita ei jaeta eikä saa jakaa, levittää edelleen tai välittää 

alueelle tai alueelta, jossa se on soveltuvan lainsäädännön tai sääntelyn vastaista. 

Ostotarjousta ei erityisesti tehdä suoraan tai välillisesti, millään tavalla tai välineellä 

(sisältäen mutta ei rajoittuen, sähköpostitse, postitse, faksitse, teleksitse, puhelimitse 

tai sähköisesti internetin välityksellä tai muutoin), tai postipalvelujen tai minkään 

kansallisen arvopaperipörssin kautta Australiassa, Kanadassa, Kiinan kansantasavallan 

Hongkongin erityishallintoalueella, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, tai Etelä-

Afrikassa. Tämä markkinointiesite ei ole tarjousasiakirja eikä sellaisenaan muodosta 

tarjousta tai kehotusta tehdä myyntitarjousta. Erityisesti tämä markkinointiesite 

ei ole tarjous ostaa tai tarjouspyyntö myydä mitään tässä markkinointiesitteessä 

kuvattuja arvopapereita eikä ostotarjouksen laajennus Australiaan, Kanadaan, 

Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-

Seelantiin, tai Etelä-Afrikkaan. Tässä markkinointiesitteessä esitettyjä tietoja tulee 

lukea yhdessä tarjousasiakirjan kanssa. Sijoittajia kehotetaan lukemaan huolellisesti 

koko tarjousasiakirja. Ostotarjous tulee hyväksyä yksinomaan tarjousasiakirjaan 

sisällytettyjen tietojen pohjalta. 

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä markkinointiesite sisältää lausumia jotka, siltä osin kuin ne eivät ole historiallisia 

tosiseikkoja, ovat ”tulevaisuutta koskevia lausumia”. Tulevaisuutta koskevat lausumat 

sisältävät lausumia koskien suunnitelmia, odotuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, 

pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai 

tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, 

kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan 

ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä 

toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia suuntauksia sekä 

muita ei-historiallisia tietoja. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin 

tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käytöstä, kuten ”uskoa”, 

”aikoa”, ”saattaa”, ”voida” tai ”pitäisi” tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista 

ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että 

erityisiä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riskejä siitä, 

ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia 

tulla saavuttamaan. Näistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen 

sijoittajien ei tule antaa tällaisille tulevaisuutta koskeville lausumille merkittävää 

painoarvoa. Tämän markkinointiesitteen sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat 

ilmaisevat ainoastaan tämän markkinointiesitteen päivämäärän mukaista asiantilaa. 
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