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TÄYDENNYSASIAKIRJA ANTON HOLDING II OY:N 25.7.2022 PÄIVÄTTYYN 

TARJOUSASIAKIRJAAN KOSKIEN AVIDLY OYJ:N HALLITUKSEN SUOSITTELEMAA 

VAPAAEHTOISTA JULKISTA KÄTEISOSTOTARJOUSTA KAIKISTA AVIDLY OYJ:N 

LIIKKEESEEN LASKETUISTA JA ULKONA OLEVISTA OSAKKEISTA JA ERITYISISTÄ 

OIKEUKSISTA 

26.8.2022 

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI ALUEILLA, JOILLA SEN TEKEMINEN OLISI 

LAINVASTAISTA, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA JA 

TÄYDENNYSASIAKIRJOJA LEVITETÄ, VÄLITETÄ TAI LÄHETETÄ EIKÄ NIITÄ SAA LEVITTÄÄ, 

VÄLITTÄÄ TAI LÄHETTÄÄ MILLÄÄN TAVALLA, KUTEN POSTITSE, TELEFAKSITSE, SÄHKÖPOSTITSE 

TAI PUHELIMITSE TAIKKA MILLÄÄN MUULLAKAAN TAVALLA ALUEILLE TAI ALUEILTA, JOILLA SE 

OLISI LAINVASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA JA TÄTÄ 

TÄYDENNYSASIAKIRJAA SAA MISSÄÄN OLOSUHTEISSA LEVITTÄÄ KANADASSA, JAPANISSA, 

AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, KIINAN KANSANTASAVALLAN HONGKONGIN 

ERITYISHALLINTOALUEELLA TAI UUDESSA-SEELANNISSA EIKÄ MILLÄÄN MUILLA ALUEILLA, 

JOILLA TÄMÄ OLISI LAINVASTAISTA. 

Anton Holding II Oy (”Tarjouksentekijä”), joka on Adelis Equity Partners Fund III AB:n epäsuora osakeyhtiömuotoinen 

tytäryhtiö, ja Avidly Oyj (”Avidly” tai ”Yhtiö”) tiedottivat 12.7.2022 allekirjoittaneensa yhdistymissopimuksen 

(”Yhdistymissopimus”), jonka mukaan Tarjouksentekijä on tehnyt vapaaehtoisen, Avidlyn hallituksen suositteleman julkisen 

käteisostotarjouksen kaikista Avidlyn liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja erityisistä oikeuksista 

(”Ostotarjous”). Tarjouksentekijä on julkaissut Ostotarjousta koskevan 25.7.2022 päivätyn tarjousasiakirjan 

(”Tarjousasiakirja”). 

Tarjouksentekijä täydentää Tarjousasiakirjaa seuraavilla tämän asiakirjan (”Täydennysasiakirja”) tiedoilla: 

Avidly julkisti tilintarkastamattoman puolivuosikatsauksen 30.6.2022 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta 

(”Puolivuosikatsaus”) 26.8.2022. Tarjouksentekijä täydentää Tarjousasiakirjan kohtia 5.9 ja 5.10 Puolivuosikatsauksella, joka 

lisätään Tarjousasiakirjan Liitteeksi E. 

Kohdan 5.9 viimeinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset lihavoitu ja alleviivattu): 

”Lisäksi Yhtiön tilintarkastamaton liiketoimintakatsaus 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta on 

tämän Tarjousasiakirjan liitteenä Avidlyn julkaisemassa muodossa. Katso ”Liite C – Yhtiön taloudelliset 

tiedot”. Lisäksi Avidlyn tilintarkastamaton puolivuosikatsaus 30.6.2022 päättyneeltä kuuden kuukauden 

jaksolta on tämän Tarjousasiakirjan liitteenä Avidlyn julkaisemassa muodossa. Katso ”Liite E – Avidlyn 

26.8.2022 julkistama puolivuosikatsaus”.”  

Kohta 5.10 muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset lihavoitu ja alleviivattu): 

”Yhtiön tulevaisuudennäkymät on kuvattu Yhtiön tilintarkastamattomassa puolivuosikatsauksessa 30.6.2022 

päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta.  Katso ”Liite E – Avidlyn 26.8.2022 julkistama 

puolivuosikatsaus”.”  

Edellä mainitun lisäksi Tarjousasiakirjan sisällysluetteloa ja kohtaan 7 sisältyvää liiteluetteloa täydennetään vastaamaan sitä, 

että Puolivuosikatsaus on lisätty Tarjousasiakirjan Liitteeksi E. 

Tarjousasiakirjan ja Täydennysasiakirjan suomenkieliset versiot ovat saatavilla 26.8.2022 alkaen internetissä osoitteessa 

https://investors.avidlyagency.com/adelis. Tarjousasiakirjan ja Täydennysasiakirjan englanninkieliset käännökset ovat 

saatavilla 26.8.2022 alkaen internetissä osoitteessa https://investors.avidlyagency.com/en/adelis/. Mikäli Täydennysasiakirjan 

kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva. 

Finanssivalvonta (”Fiva”) ei ole hyväksynyt Täydennysasiakirjaa. Arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) mukaan 

monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena olevia osakkeita koskevalle tarjousasiakirjalle ja 

täydennysasiakirjoille ei haeta Fivan hyväksyntää. 

Tietoa arvopaperinhaltijoille Yhdysvalloissa 

Yhdysvaltalaisille arvopaperinhaltijoille ilmoitetaan, että Yhtiön osakkeet ja erityiset oikeudet eivät ole listattuna Yhdysvaltain 

arvopaperipörssissä ja että Yhtiötä eivät koske Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen (”Pörssilaki”), 

vaatimukset säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä Yhtiö ole velvollinen toimittamaan, eikä toimita, mitään sen 

mukaisia raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaiselle (U.S. Securities and Exchange Commission, ”SEC”). 



 

2 

Ostotarjous tehdään Yhtiön liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja erityisistä oikeuksista. Yhtiön kotipaikka on 

Suomi, ja se on suomalaisten tiedonantovelvollisuuksien ja menettelyvaatimusten alainen. Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa 

Pörssilain kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen mukaisesti (ottaen huomioon tietyt niiden nojalla käytettävissä olevat 

poikkeamismahdollisuudet), ja muutoin Suomen lainsäädännön mukaisten tiedonantovelvollisuuksien ja menettelyvaatimusten 

mukaisesti, mukaan lukien koskien Ostotarjouksen aikataulua, selvitysmenettelyitä, peruutusoikeutta, ehdoista luopumista ja 

maksujen ajoitusta, jotka eroavat Yhdysvaltain ostotarjoussääntöjen ja -määräysten nojalla sovellettavista 

tiedonantovelvollisuuksista ja menettelyvaatimuksista. Tarjousasiakirjaan ja tähän Täydennysasiakirjaan sisällytetyt 

tilinpäätökset ja taloudelliset tiedot on laadittu Suomessa soveltuvien kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä 

ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin. Ostotarjous tehdään Yhtiön 

Yhdysvalloissa asuville arvopaperinhaltijoille samoin ehdoin kuin kaikille muille Yhtiön arvopaperinhaltijoille, joille tarjous 

tehdään. 

Soveltuvien lakien ja määräysten sallimissa rajoissa (mukaan lukien Pörssilain kohta Rule 14e-5) Tarjouksentekijä ja sen 

lähipiiriyhtiöt ja näiden kunkin nimittämät tahot tai välittäjät (toimiessaan Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden 

asiamiehinä) voivat ajoittain ja Ostotarjouksen vireilläolon aikana, ja muutoin kuin Ostotarjouksen nojalla, suoraan tai 

välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa Yhtiön osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai 

muunnettavissa tällaisiksi osakkeiksi. Mitkä tahansa tällaiset ostot tai järjestelyt ostaa voivat tapahtua julkisilla markkinoilla 

vallitsevilla hinnoilla tai yksityisinä liiketoimina neuvotelluilla hinnoilla. Siinä laajuudessa kuin tieto mistä tahansa tällaisista 

ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla 

tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Yhtiön arvopaperinhaltijat Yhdysvalloissa. Tarjouksentekijän 

taloudelliset neuvonantajat voivat lisäksi harjoittaa Yhtiön arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää 

tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen. Siinä laajuudessa kuin Suomessa vaaditaan, tieto mistä 

tahansa tällaisista ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa Suomen lain edellyttämällä tavalla. 

SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta, lausunut 

Ostotarjouksen arvosta tai kohtuullisuudesta eikä lausunut mitenkään Tarjousasiakirjan tai tämän Täydennysasiakirjan 

riittävyydestä, oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko 

Yhdysvalloissa. 

Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella yhdysvaltalaisena Yhtiön osakkeiden tai erityisten oikeuksien haltijana 

saattaa olla Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa ja soveltuvan Yhdysvaltain osavaltion ja paikallisten sekä ulkomaisten 

ja muiden verolakien mukaan verotettava tapahtuma. Kaikkia Yhtiön osakkeiden ja erityisten oikeuksien haltijoita kehotetaan 

välittömästi kääntymään riippumattoman ammattimaisen neuvonantajansa puoleen Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin 

veroseuraamuksiin liittyen. 

Yhtiön yhdysvaltalaisten arvopaperinhaltijoiden oikeuksien toteuttaminen ja mahdollisten vaatimusten esittäminen 

Tarjouksentekijää tai Yhtiötä kohtaan Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska 

Tarjouksentekijä ja Yhtiö ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki niiden johtohenkilöistä ja hallituksen 

jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Lisäksi kaikki tai suurin osa Tarjouksentekijän ja Yhtiön varoista sijaitsevat 

Yhdysvaltain ulkopuolella. Yhtiön arvopaperinhaltijat eivät välttämättä voi haastaa Tarjouksentekijää tai Yhtiötä tai näiden 

johtohenkilöitä tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain 

ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Tarjouksentekijän, Yhtiön tai näiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan 

yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa. 

Tietoja arvopaperinhaltijoille Yhdistyneessä Kuningaskunnassa 

TARJOUSASIAKIRJAA, TÄTÄ TÄYDENNYSASIAKIRJAA JA MITÄÄN MUITA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIÄ 

ASIAKIRJOJA TAI MATERIAALEJA EI OLE TEHNYT TAI HYVÄKSYNYT AUKTORISOITU HENKILÖ 

YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL 

SERVICES AND MARKETS ACT) (”FSMA”) ARTIKLAN 21 TARKOITTAMALLA TAVALLA. VASTAAVASTI 

TARJOUSASIAKIRJAA, TÄTÄ TÄYDENNYSASIAKIRJAA JA MITÄÄN MUITA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIÄ 

ASIAKIRJOJA TAI MATERIAALEJA EI JAELLA, EIKÄ SAA VÄLITTÄÄ, YLEISÖLLE YHDISTYNEESSÄ 

KUNINGASKUNNASSA. TARJOUSASIAKIRJAN, TÄMÄN TÄYDENNYSASIAKIRJAN JA MINKÄÄN MUIDEN 

OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN ASIAKIRJOJEN TAI MATERIAALIEN JULKAISUA EIVÄT RAJOITA FSMA:N 

ARTIKLAN 21 MUKAISET RAHOITUSTARJOUSTEN RAJOITUKSET, KOSKA KYSEESSÄ ON YHTIÖN TEKEMÄ 

TAI YHTIÖN PUOLESTA TEHTY JULKAISU, JOKA LIITTYY TRANSAKTIOON, JOLLA HANKITAAN YHTIÖN 

PÄIVITTÄISTEN ASIOIDEN KONTROLLI; TAI HANKITAAN 50 PROSENTTIA TAI ENEMMÄN 

ÄÄNIOIKEUDELLISISTA OSAKKEISTA YHTIÖSSÄ VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN 

(FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 ARTIKLAN 62 MUKAISESTI. 

Tulevaisuutta koskevat lausumat 

Tämä Täydennysasiakirja 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, 
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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 

Täydennysasiakirjan sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän Täydennysasiakirjan 

päivämäärän mukaista asiantilaa.  
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LIITE E – AVIDLYN 26.8.2022 JULKISTAMA PUOLIVUOSIKATSAUS 
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